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EXAME DE PRIMEIRO GRAU 29/03/2015 

QUESTÃO 1 Pontuação 

1- Complete a frase abaixo do escrito de Nichiren Daishonin, escrevendo as palavras corretas nos 

trechos sublinhados, selecionando-as da seguinte relação: 

1 - buda   2 - objeto de devoção   3 - estado de buda 

 4 - Nam-myoho-renge-kyo   5 - Sutra do Lótus 

 “Quando reverenciamos o Myoho-renge-kyo inerente em nossa própria vida 

como                                                                          , a natureza de buda dentro de nós é convocada a 

emergir e é manifestada pelo                                                                                                        que 

recitamos. Isto é o que se entende por                                                                               .” 

 

2- Escreva a letra “X” dentro dos (      ) da única alternativa correta referente ao nome do escrito 

em que consta a frase da questão anterior:  

a- (     ) As Quatro Dívidas de Gratidão 

b- (     ) Como Aqueles que Inicialmente Aspiram ao Caminho Podem Atingir o Estado de Buda por 
Meio do Sutra do Lótus 

c- (     ) O Verdadeiro Aspecto de Todos os Fenômenos 

 

3- Em relação à frase do escrito da questão 1, acima, escreva a letra “C” dentro dos (     ) das 

interpretações corretas, e “E” das erradas:  

a- (     )   O ‘Myoho-renge-kyo inerente em nossa própria vida’ se refere exclusivamente à vida do 
próprio buda Nichiren Daishonin. 

b- (     )   É uma passagem que refuta a Nembutsu que recita o nome do buda Amida.  

c- (     )   É uma passagem onde Daishonin nos ensina sobre o profundo significado e os benefícios da 
recitação do daimoku. 

 

4- Complete a frase abaixo do escrito de Nichiren Daishonin, escrevendo as palavras corretas nos 
trechos sublinhados: 

“Não deve haver discriminação entre os que propagam os cinco ideogramas do Myoho -renge-kyo 

nos                                                                              , sejam homens, sejam mulheres. Se não fossem 

bodisatvas da terra, não seriam capazes de recitar                                                                         .” 

 

5- Escreva o nome do escrito de Nichiren Daishonin em que consta a frase  da questão anterior: 

Resposta:                                                                                                                                                 . 

 

 
 
 

TOTAL 
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objeto  de  devoção 

Nam-myoho-renge-kyo 

buda 

X 

E 

C 

C 

Últimos  Dias  da  Lei 

daimoku 

O  Verdadeiro  Aspecto  de  Todos  os  Fenômenos 


