
QUESTÃO 5 Pontuação 

1- Relacione as heresias praticadas pelos clérigos da Nichiren Shoshu com as frases dos escritos de 

Nichiren Daishonin que refutam esse comportamento. Escreva nos (       ), o número da heresia 

que melhor se associa com o teor de cada frase, escolhendo-a da seguinte relação:  

 1 – Abuso em cerimônias religiosas   2 - Discriminação entre clérigos e leigos 

   3 - Distorção do conceito de herança do sangue vital 

a- (     ) “Sem a herança da fé, mesmo o ato de abraçar o Sutra do Lótus será inútil.” 

b- (     ) “Por ter recitado o Nam-myoho-renge-kyo em vida, seu saudoso pai é uma pessoa que atingiu 

o estado de buda na forma que se apresenta.” 

c- (     ) “... o Buda considera que qualquer pessoa deste mundo que abrace o Sutra do Lótus — leigo 

ou leiga, sacerdote ou monja — seja a soberana de todos os seres vivos.” 

 

2- As frases abaixo citam algumas realizações dos três presidentes da Soka Gakkai. Escreva dentro 

dos (      ), o número correspondente ao presidente que realizou o ato citado em cada frase:  

1- Tsunesaburo Makiguchi       2- Josei Toda       3- Daisaku Ikeda 

a- (     ) Estabeleceu o Auditório do Grande Juramento pelo Kosen-rufu. 

b- (     ) Escreveu sua primeira obra sob o título Geografia da Vida Humana.  

c- (     ) Empenhou-se na realização do Sistema de Ensino Soka, desde a educação infantil até o 

ensino superior.  

d- (     ) Na prisão, alcançou a percepção de que “Buda é a própria vida”.   

 

3- Escreva dentro dos (      ), o número correspondente à visita do presidente Ikeda ao Brasil 

relacionada com suas ações descritas em cada frase:  

 1- 1ª visita em 1960       2- 2ª visita em 1966         3- 3ª visita em 1984       4- 4ª visita em 1993 

a- (       ) O presidente Ikeda foi acolhido como sócio correspondente da Academia Brasileira de 

Letras.  

b- (       ) O presidente Ikeda fundou  o Distrito Brasil.  

c- (       ) O presidente Ikeda encontrou-se com milhares de figurantes e membros no grande festival 

cultural realizado no Ginásio de Esportes do Ibirapuera, em São Paulo.  
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