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Cristina Holanda Sato, do Brasil, recebeu a ordenação sacerdotal 

 

Há 10 anos que ela conheceu o Jodo Shinshu. Num passeio cotidiano de um dia, parou 

na frente do Templo de Brasília, atraída pela arquitetura magnífica do templo, entrou. “Era 

uma bela construção e as pessoas estavam entoando o Shoshingue. Foi um impacto muito 

forte”, assim lembrou do primeiro contato. Três anos atrás, casou-se com o missionário 

residente do Templo, Rev. Shojo Ademar Sato. Para adquirir algo mais profundo que o mero 

conhecimento intelectual, decidiu se tornar a monja.  

“Quero trabalhar agora mais destinando a crianças. O fato de que participarmos com a 

família inteira, contrário de participação individual que ocorre nos outros templos, é um 

estilo fascinante de Jodo Shinshu. E é mais adequado para os brasileiros.” Com sua 

profissão, desenhista gráfica, deseja empenhar na área da atividade vihara e da questão 

ambiental. “Quero ser alguem que possa dar a pessoas um ponto inicial de encontro com o 

Buda Amida.” Assim, mostrou o seu desejo.  

 

Os alunos colegiais do Canadá visitam o Hongwanji 

 

Kitsilano Secondary School, do ensino médio e do colégio da cidade de Vancouver visita o 

Hongwanji com 12 alunos. Prof. Rainer Mehl, quem acompanhou o grupo, é também o diretor do 

Templo de Steveston.  

“Com a apresentação do meu amigo, o Rev. Grant Ikuta, visita ao Hongwanji já é terceira vez. 

Aqui é um lugar sereno.” O professor conhece algumas histórias sobre shoin e karamon, assim, 

após a explicação da guia do Hongwanji, acrescenta com sua interpretação.  

Era fascinado pelo Japão e tinha interesse pelo Budismo. “Cinco anos atrás, fui transferido a 

Voncouver e lá conheci o Sensei Ikuta no Templo Budista perto da minha casa. Hoje assistir ao 

ofício no domingo faz parte da minha vida. Estou estudando mais agora sobre o Jodo Shinshu.” 

 
Hongwanji é vencedor do Campeonato de Cabo de Guerra  

no Comemorativo da Estação de Quioto 

 

Na comemoração de 15 anos do novo complexo da Estação JR de 

Quioto, foi realizada uma competição de cabo de guerra, como um dos 

programas do evento. Além do Hongwanji, 14 times participaram. Um time foi 

formado de 8, incluindo uma ou mais mulheres, com peso total ao menos de 

600 kg. Foi de torneio mata-mata. O primeiro adversário foi a Polícia do 

Distrito Shimogyo, segundo foi o Higashi Honganji, semi-final foram os 

Bombeiros do Distrito Shimogyo e o grande final contra os funcionários da Ferroviária JR-Oeste.  

 

 

 


