
QUESTÃO 3 Pontuação 

1- Complete as frases abaixo sobre a vida de Nichiren Daishonin, escrevendo as palavras 

corretas nos trechos sublinhados: 

a- Nichiren Daishonin nasceu no 16º dia do 2º mês de                                              .  

b- Aos                          anos de idade, resolveu ordenar-se, tendo como seu mestre o sacerdote 

sênior                                                                       do templo Seicho-ji e adotou o nome religioso 

Zesho-bo Rencho.  

c- No                                                                    dia do                                                     mês de 1253, 

declarou a fundação do verdadeiro budismo, recitando Nam-myoho-renge-kyo pela primeira vez. 

d- No 16º dia do 7º mês de                                                      , Daishonin apresentou a Hojo Tokiyori 

o tratado intitulado “Estabelecer o Ensinamento Correto para a Pacificação da Terra”. 

 

2- As frases abaixo descrevem fatos relacionados com as perseguições sofridas pelo buda 
Nichiren Daishonin. Escreva dentro dos (      ) o número correspondente à perseguição, 

escolhendo-a da seguinte relação: 

     1- Matsubagayatsu        2- Exílio a Izu  3- Komatsubara                 4- Tatsunokuchi 

a- (     ) Nichiren Daishonin abandonou a forma transitória e revelou a verdadeira identidade de 

Buda Original dos Últimos Dias da Lei (hosshaku kempon).  

b- (     ) Tentativa de assassinato de Nichiren Daishonin  tramada por seguidores da seita da Terra 

Pura logo após o envio do “Estabelecer o Ensinamento Correto para a Pacificação da 

Terra” para Hojo Tokiyori.  

c- (     ) Emboscada em que Daishonin teve um corte à espada na testa e a mão esquerda quebrada.  

d- (     ) Ocorreu em 12 de maio de 1261.  

 

3- Escreva a letra “X” dentro dos (      ) das duas únicas alternativas referentes a obras escritas 

por Nichiren Daishonin durante o exílio na Ilha de Sado: 

a- (     ) Estabelecer o Ensinamento Correto para a Pacificação da Terra 

b- (     ) Abertura dos Olhos 

c- (     ) Registro dos Ensinamentos Transmitidos Oralmente 

d- (     ) O Objeto de Devoção para Observar a Mente 

 

4- Escreva o nome do escrito em que Dashonin revela ser o possuidor das “três virtudes de 

soberano, mestre e pais” e o “buda original dos Últimos Dias da Lei”: 

     Resposta:                                                                                                                                                         
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