
 

A mensagem sobre 

A Celebração para Oficialização da Sucessão na Tradição do Dharma 
 

 

No dia 6 de junho de 2014 eu assumi a Tradiça o do Dharma, sucedendo o Monshu 

anterior e venho me empenhando como monge responsa vel do Hongwanji e Monshu da Escola 

Jodo Shinshu Hongwanji-ha. Para a oficializaça o da sucessa o na Tradiça o do Dharma aqui 

diante do Buda Amida e dos patriarcas antecessores, e tambe m para almejar a prosperidade do 

Ensinamento do Nembutsu do Voto Original e o desenvolvimento da nossa congregaça o, a 

Celebraça o para Oficializaça o da Sucessa o da Tradiça o do Dharma sera  realizada nos anos 2016 

e 2017. 

 

O Voto Original do Tathagata Amida atua para salvar todos os seres existentes tal como 

sa o, sem discriminaça o. No s, que estamos imersos em iluso es e sofrimentos, nos tornaremos 

algue m que nascera  na Terra Pura, o mundo da verdadeira Iluminaça o, atrave s da confiança 

exclusiva na Compaixa o do Tathagata Amida. Neste mundo de ilusa o ao qual Shinran Shonin 

referiu como ‘um lugar falso e em va o’ que nos envolve, na o ha  nada em que possamos confiar. 

Quando vivemos no seio da aça o do Voto Original, podemos ter o abrigo seguro. 

 

A busca por uma vida conforta vel com abunda ncia material estimulada pelo 

desenvolvimento tecnolo gico e o crescimento descontrolado dos desejos na o sabe o ponto de 

parar. No entanto, me parece que as pessoas esta o começando a notar a falsidade da simples 

busca da riqueza. Ainda mais, a estrutura da sociedade se tem desconfigurado bruscamente 

pela tende ncia a desagregaça o da unidade familiar e pela migraça o populacional no paí s. Com 

isso a relaça o entre as pessoas fica enfraquecida, causando novas ansiedades e inquietaço es. 

Quando vemos no a mbito mundial, os problemas de risco a  sobrevive ncia da humanidade, 

como conflito de forças armadas, desigualdade econo mica, mudança clima tica e contaminaça o 

por materiais radioativos esta o evidentes. Esta tende ncia pode se intensificar ainda mais. 

 

 E  importante ouvirmos a Compaixa o do Tathagata Amida que continua na aça o de nos 

abraçar sem nos abandonar em nosso estado de ignora ncia,  e transmitirmos essa da diva para o 

maior nu mero possí vel de pessoas. Tambe m, precisamos atuar nos diversos problemas da 

sociedade contempora nea como seguidores do Nembutsu que vivemos sob a orientaça o da 

sabedoria do Buda. Exatamente diante dessa atividade e  que se pode abrir o caminho para 

“contribuirmos para a construça o de uma sociedade na qual todos possamos viver uma 

existe ncia espiritualmente plena”. 

  



Confiando na aça o salvadora do Tathagata Amida, revelada por Shinran Shonin, desejo 

que esta Celebraça o tenha como significado ser um primeiro passo novo da nossa Congregaça o 

em resposta a s mudanças do tempo. Sera  iniciado tambe m o projeto de longo prazo com vistas 

aos 850 anos do Nascimento de Shinran Shonin e aos 800 anos do Estabelecimento do 

Ensinamento de Jodo Shinshu. Almejo com toda a sinceridade a colaboraça o e participaça o 

vigorosa de todos. 

 

16 de janeiro de 2015 

 

 

 

Ryukoku Monshu 

Shaku Sennyo 


