
QUESTÃO 5 Pontuação 

1- Associe cada data da coluna da esquerda com o correspondente acontecimento da História da 

Soka Gakkai, da coluna da direita, ligando-as com um traço:  

18 de novembro de 1930 • • Posse do terceiro presidente da Soka Gakkai, 

Daisaku Ikeda 

3 de maio de 1960 • • Primeiro encontro do jovem Daisaku Ikeda 

com o presidente Toda 

14 de agosto de 1947 • • Fundação da Soka Kyoiku Gakkai, 

predecessora da Soka Gakkai 

 

2- Complete as frases abaixo registradas no Monumento do Juramento Seigan pelo Kosen-Rufu 

estabelecido no Auditório do Grande Juramento pelo Kosen-Rufu, escrevendo dentro dos (     ), os 

números correspondentes às palavras corretas, escolhendo-as da seguinte relação:  

 (1)  mestre e discípulo   (2) grande juramento Seigan  (3) Soka Gakkai 

  (4) os bodisatvas da terra  (5) revolução humana 

a- Este é o grande palácio do juramento Seigan de (      ) de onde nós, pessoas do povo, oramos 

profundamente para estabelecer o ensinamento correto para a paz na Terra e damos partida rumo à 

vitória da (      ) tanto de si como dos demais sem temer os três obstáculos e as quatro maldades. 

b- Salvar toda a humanidade é o nosso (      ) do remoto passado. Neste momento, (      ) despontam em 

sucessão com vigoroso bailar fazendo a fulgurante luz do humanismo do Sutra do Lótus iluminar os 

cinco continentes. 

 

3- Complete as frases abaixo sobre a primeira visita do presidente Ikeda ao Brasil, escrevendo as 

palavras corretas nos trechos sublinhados:  

a- Em sua primeira visita ao Brasil, o presidente Ikeda desembarcou no Aeroporto de Congonhas em 

São Paulo no dia 19 de outubro de ___________________. Esta data foi denominada mais tarde de 

_____________________________________________. 

b- Por ocasião de sua primeira visita ao Brasil, o presidente Ikeda fundou o Distrito 

____________________________, o primeiro fora do Japão. 

 

4- Para cada uma das frases abaixo sobre o Movimento Renascença, escreva dentro dos (     ), a letra 

“C” se a afirmação estiver correta e “E”, se errada:  

a- (     ) O budismo de Nichiren Daishonin ensina que a presença de um sacerdote na cerimônia de 

funeral é imprescindível para a iluminação do falecido. 

b- (     ) A seita Nikken posiciona os clérigos em posição superior, como mestre, e os leigos, na 

condição inferior de discípulos. 

c- (     ) No Brasil, a tentativa da seita Nikken de destruir o kosen-rufu foi mal sucedida, graças à oração 

e ação dos membros da BSGI.  
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