
QUESTÃO 2 Pontuação 

1- Complete a seguinte passagem do escrito “Como Aqueles que Inicialmente Aspiram ao 

Caminho Podem Atingir o Estado de Buda por Meio do Sutra do Lótus”, escrevendo dentro 

dos (    ), os números correspondentes às palavras corretas, selecionando-as da relação abaixo: 

 (1) natureza de buda    (2) buda   (3) própria vida 

 “Quando reverenciamos o Myoho-renge-kyo inerente em nossa (      ) como objeto de devoção 

[Gohonzon], a (      ) dentro de nós é convocada a emergir e é manifestada pelo Nam-myoho-

renge-kyo que recitamos. Isto é o que se entende por (      ).” 

 

2- Leia a seguinte passagem do escrito “Como Aqueles que Inicialmente Aspiram ao Caminho 

Podem Atingir o Estado de Buda por Meio do Sutra do Lótus” e associe cada trecho da 

metáfora da coluna da esquerda com os respectivos significados na vida das pessoas da coluna 

da direita, ligando-as com um traço:  

“Para ilustrar, quando um pássaro engaiolado canta, os pássaros que voam no céu são, assim, 

convidados a se reunir à sua volta, e quando os pássaros que voam no céu se reúnem ao redor 

dele, o pássaro na gaiola se esforça para sair. Quando recitamos a Lei Mística, nossa natureza de 

buda convocada, invariavelmente, surge.” 

pássaro engaiolado • • sofrimentos e desejos mundanos 

da escuridão fundamental 

pássaros que voam no céu • • natureza de buda inerente à vida 

das pessoas comuns. 

gaiola • • natureza de buda de todos os 

seres vivos do universo. 

 

3- Complete a seguinte frase do escrito de Nichiren Daishonin, escrevendo as palavras corretas 

nos trechos sublinhados, selecionando-as da relação abaixo: 

(1) bodisatva da terra    (2) Nichiren   

(3) emergir da terra   (4) devoto do Sutra do Lótus 

“Agora, não obstante o que aconteça, empenhe-se na fé, torne-se 

um                                                                                                        e continue sendo meu discípulo 

pelo resto de sua vida. Se tiver a mesma mente que Nichiren, o senhor deve ser 

um                                                                                             . (...)  

Se não fossem bodisatvas da terra, não seriam capazes de recitar daimoku. No início, 

somente                                                                                     recitou o Nam-myoho-renge-kyo, mas 

depois, duas, três, cem pessoas o seguiram, recitando e ensinando aos outros. Assim também será 

a propagação no futuro. Isso não significa                                                                          ?” 

 

4- Escreva o título do escrito em que consta a frase da questão anterior: 

Resposta: ________________________________________________________________________. 
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3 

1 

2 

devoto  do  Sutra  do  Lótus 

bodisatva  da  terra 

emergir da  terra 

Nichiren 
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