
 

 Brincar no templo
Biblioteca de brinquedos, Ilha Kumejima, Okinawa 

 
No dia 21 de julho, foi iniciada “Biblioteca de brinquedo Jin-Jin”, com mais de trinta livros e 
brinquedos recebidos de doação, reunindo as crianças do local. Jin-jin significa “vagalume” do 
dialeto de Okinawa.  

Esse tipo de Biblioteca já se 
instalaram em 450 lugares em todo o 
país, promovida pelo governo, escolas 
e Ongs. A ilha Kumejima, 100km da 
ilha Okinawa, ganhou os livros e 
brinquedos das Associações redes de 
biblioteca. 

O membro do Hongwanji, Yasunori 
Ohta, 43 anos, desejando mudar a 
rotina do templo, vem realizando o 
“kids sangha”, e idealizou a instalação 
da biblioteca no templo, para que as 
crianças podem vir quando quiserem.     
A sua esposa Yumi acrescenta, “Chamei minhas amigas e amigas da filha e pessoas chegaram a 
vir.” Eles esperam que o templo sirva como um local de encontro das crianças e das pessoas da 
comunidade local.  

Na cidade de Naha, capital de Okinawa-ken, foi realizada a palestra sobre a educação infantil 
no Ameku Raihaisho do Okinawa Betsuin. (Hongwanji Shinpo 20 de agosto de 2013) 

 

  

16 membros e ex-missionário do Templo Budista de 
Placer do BCA visitaram a Escola Infantil do Hongwanji 
em Quioto e apresentaram o show de Wa-Daiko. Os 
alunos agradeceram com o coral e ao final, todos 
fizeram a dança preferida dos alunos.  

Ex-missionário do Templo Placer, Rev. Torimi formou o 
grupo de taiko “Placer Ume-Daiko” há 10 anos e a 
atividade continua até hoje realizando apresentações 
em diversos locais inclusive no Japão.  

Eles participaram do evento com finalidade de apoiar 
à reconstrução da região afetada pelo Terremoto do 
Leste do Japão.  
(HongwanjiShimpo 10 de agosto de 2013) 

 

 

Taiko “importado” dos Estados Unidos 

 

Visitas ao Hongwanji “na busca das raízes da 

família” e por um motivo único 

9 membros do Templo Budista de Monteley do 
BCA visitaram o Honzan em 18 de junho,e três 
deles receberem a iniciação. Eles tiraram 
férias para uma visita especial.  

O Sr. Stuart Crymes, um dos participantes,  
recebeu a iniciação, “Começei a estudar o 
Budismo há 30 anos. Desde ano passado 
guardava meu desejo de iniciar-me para 
afirmar a minha crença. Foi especial esta 
visita para mim.” , assim, mostrou a alegria. 

(Hongwanji Shinpo 10 de agosto de 2013)  
 

A senhora Stephany Naito, a membro do Templo 
Budista de Reedley do BCA e a família Naito com 
34 pessoas em 4 gerações visitaram o Hongwanji, 
em julho. O pioneiro da família, Sr. Shigeo Naito 
emigrou aos EUA e hoje conta-se 126 
descendentes dele. A família viajou ao Japão, que 
neste período, a escultura de madeira, a figura de 
Ninomiya Kinjiro, feita por Shigeo entre outras 
obras de arte durante a última Guerra, nos Campos 
de Concentração, estão a mostra no Museu de Arte 
da Província de Hiroshima, com a exposição “Arte 
de Gaman- paciência”. 

(Hongwanji Shinpo 20 de agosto de 2013) 

 
 


