
 

 

 

 

 

A delegação voluntariada de Nembutsu, vinda do Brasil 
 

20 adeptos e 2 missionários participaram do programa de voluntária no Hongwanji, em Quioto, nos 

dias 24 e 25 de outubro. 

 

Esta foi a segunda vez que a delegação da América do Sul participa deste programa. Pelo fato de que não ter 

conseguido participar do Ofício dos 750 anos em memória de Shinran Shonin em 2011, os adeptos desejaram visitar o Hongwanji 

uma vez pela vida.  

Nesta vez, vieram das oito cidades dos 

Estados de São Paulo e de Paraná. Durante o programa, 

devido a chuva, não foi possível fazer atividade fora, 

porém fizeram a limpeza nos salões do Fundador e de 

Amida, fazendo confraternização espontânea com os 

grupos vindos das diversas províncias do Japão. A Sra. 

Akemi Nakano, 74 anos de São Paulo se emocionou, “Foi 

muito feliz de estar no Hongwanji primeira vez. Ainda 

recebi a iniciação, não há mais felicidade que esta.” A Sra. 

Celina Koyama contou, “Ajudada por milha filha e prima a 

carregar a cadeira de roda, consegui vir ao Japão. Todos 

aqui nos trataram com carinho, que fico muito agradecida 

e contente.” O Sr. Kazutoshi Suzuki do Komyoji de 

Cafelândia, um dos templos budistas mais antigos do 

Brasil, mostrou sua alegria de encontrar com sua irmã Fumiko, depois 

de 20 anos sem se verem, “Encontrei com a minha irmã saudável. 

Nesta vez pode ser a última que nos nos vemos.” O Sr. Sussumu 

Yamamoto, 77 anos, que ainda atua como dentista na cidade de 

Pereira Barreto, interior do Estado de São Paulo, sorriu após sua 

iniciação, “Por muito 

tempo não frequentava 

o templo por causa do 

trabalho, agora sinto a 

necessidade de uma 

religião. Esta 

experiência é 

extraordinária para 

mim.” 

O grupo foi a Hokkaido e Okinawa antes de chegar a Quioto. Além de ter prestígio de desfrutar a beleza da natureza 

japonesa, eles enfrentaram o furacão e a neve, que para a maioria do grupo foi a primeira experiência de suas vidas. 

A reverenda Chijo Okayama, 79 anos, completou a impressão desta viagem, “Por não conseguimos assistir ao Ofício 

dos 750 anos por causa do 

terremoto, surgiu a 

oportunidade vir pela 

Delegação Voluntariada de 

Nembutsu. Com certeza, 

os relatos dos que 

participaram desta viagem 

aos amigos e adeptos, 

deverão fazer com que 

outros desejarem vir ao 

Hongwanji.”  



 

 

 

  

 
Durante os dias 5 e 21 de outubro, foram realizados as Celebrações do milênio da fundação do Templo Shorin-in, no 

norte de Quioto, da região Ohara onde foi nascente de uma liturgia da tradição Guiozan da Escola Tendai. Em cada dia, a cada 

uma das 13 escolas ligadas ao templo apresentou a liturgia de sua tradição. No dia 19, foi a vez da Jodo Shinhu Hongwanji-ha, 

“Estilo de Entoação de Nembutsu acordo com o Dharma” foi apresentado pelo grupo de estudo de liturgia com 31 membros,. Este 

estilo originalmente foi adaptado a um método de liturgia 

em “Hoji-san: Louvação do Dharma” escritura do Mestre 

Chan-tao da China, um dos Sete Patriarcas. O hino era 

entoado na época em que Shinran Shonin vivia. Até o 

momento atual não foi restaurado por ser ilegíveis as 

várias partes do original. Rev. Muko Mizuhara, legítimo 

sucessor como Sacerdote da Tradição Guiozan 

recuperou toda a parte da pastitura original.  

Ainda na manhã do mesmo dia, Rev. Kyoten 

Hanabusa do templo Jukoji apresentou o sermão 

musical sobre a “Discussão em Ohara” a peça que conta 

as virtudes do mestre Honen diante das diversas 

perguntas dos monges das Escolas de Tendai e dos 

templos de Nara sobre o ensinamento de Nembutsu.   

 

 

 
 Os 23 adeptos dos Templos de Lodi e de Walnut 
Grove de Califôrnia visitaram o templo natal do seu 
missionário residente, Rev. Katsuya Kusunoki, o Templo 
Koguenji, de cidade de Nagasaki.  

 
O pai dele Rev. Naoya Kusunoki e seus 16 

adeptos visitaram em junho do ano passado o Templo de 
Lodi e nesta vez foi vice-versa. No ofício de domingo no 
Templo Koguenji, os membros norte-americanos 
apresentaram a canção america e as mulheres do temlo 
local um teatro de desenho, contado em inglês.  

 

 

 

 

 
Museu Ryukoku apresentou a peça da 
procissão do Buda Amida e dos 
Bodhisatvas, durante a mostra de 
“Convite à Terra Pura” A mostra recebeu 
mais de 21 mil visitantes.  

Sr. Teruo Sekito, 88 anos, cuida seus 
crisântemos, embelezados no recinto 
do Hongwanji durante este período. 
Mais de 500 vasos de crisântemos 
estão entusiasmando os visitantes. 
Este ano a exposição completa as 60 
edições. Nos 22 e 23 de novembro 
foram realizados ofícios de outono. 

Templo Betsuin de Kagoshima realizou o 
evento especial à Celebração dos 750 
anos de Shinran Shonin como o desfile 
de vestidos de noiva, recital da cantora e 
compositora Masatoko Kojima, além de 
uma aula do Budismo pelo comediante 
Tetsuo do Waraimeshi, com transmissão 
ao vivo pelo FM.   


