
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

O Shinmon, Reverendíssimo Sen-nyo vai suceder o 24º 

Monshu Soku-nyo pela Tradição do Ensinamento de Jodo 

Shinhu no dia 6 de junho desta ano.  

O anúncio foi oficializado no dia 6 de dezembro passado. 

Transição vai ocorrer em dois dias 5 e 6 de jnunho deste ano. 

No dia 5, às 15:30 o Monshu Soku-nyo fará sua última 

mensagem despedindo como monshu e no dia segunte, 6, às 

10:00, haverá o Ofício de transição nos salões de Amida e do 

Fundador, com a primeira mensagem oficial do 25º Monshu 

Sen-nyo, e a seguir, a cerimônia para completar a transição 

oficial. 
 

“Orin-tchan” dançando  
com a música pop do “AKB-48” 

 

A única escola colegial budista nos Estados Unidos, Pacific Buddhist Academy – PBA 

realizou a palada para promover a divulgação da escola pelas ruas centrais da cidade de 

Honolulu no Havaí, no dia 9 de dezembro.   
 

 

 

O distrito de Kagoshima, região sul do Japão, realiza todos os anos, 

um evento de característica budista “Sino da passagem de ano” nas 

instalações sociais e hospitalares. Além da badalada do sino, oferece o 

sermão para agradecer um ano terminando. 

O presidente de uma das intalações sociais Sr. Higo Takeshi comenta, 

“Mesmo quem já perderam memórias, lembram do shoshingue e 

ondokusan e ficam todos felizes. O grupo da atividade vihara e o 

Templo Betsuin de Kagoshima realizam visitas em seis instações 

hospitalares e sociais. 

Antes do ano 11 da Era Meiji (1878), a difusão do 

ensinamento de Jodo Shinshu era proibido na ilha 

de Okinawa. Porém um adepto, Nakaoshi Seiryu 

dedicava na atividade de difusão do ensinamento 

sob pressão política, realizando encontros dos 

adeptos. Depois de ser denunciado a sua atividade, 

foi exilado à ilha de Ishigaki-jima com a idade de 44 

anos. Lá, Nakaoshi fazia atividade voluntariada 

inclusive a reconstrução de uma ponte destruída 

pelo desastre natural. Ele era da família Nakamura 

Uhei quem introduziu o Jodo Shinshu a Okinawa. 

No dia 30 de novembro de 2013, foi realizado o 

Seminário sobre a História do Budismo em Ryukyu 

(nome antigo de Okinawa), reunindo 250 pessoas, 

com apresentações de palestras e a canção popular 

que louvam o pioneiro Nakaoshi. 

História de um seguidor do 
Nembutsu sob perseguição 

religiosa na ilha de Okinawa 
 

Para promover o bairro comercial Shokuryu, arredor do Hongwanji. O mascote 

“Orin-tchan” dança junto com os membros do projeto do bairro, a música do Grupo pop 

japonês AKB48 “Koi-suru Fortune Cokkie” e está no YouTube. 

http://m.youtube.com/watch?v=QV2aXw600E0&gl=JP&guid=ON&hl=ja&client=mv-google 
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FEBEREIRO 2014 

Fornecimento: Hongwanji Jornal  

http://m.youtube.com/watch?v=QV2aXw600E0&gl=JP&guid=ON&hl=ja&client=mv-google

