
QUESTÃO 2 Pontuação 

1- As frases abaixo referem-se ao trecho “Quanto à dívida de gratidão para com a Ordem budista, 
tanto o tesouro do Buda como o tesouro da Lei são invariavelmente perpetuados pela Ordem. 

Exemplificando, não pode haver fogo sem lenha; e se não há terra, as plantas e as árvores não 

podem crescer” do escrito ‘As Quatro Dívidas de Gratidão’. Escreva a letra “C” dentro dos 

(     ) das interpretações corretas, e “E” das e rradas: 

 a- (     ) No contexto desta carta, pode-se dizer que a ‘Ordem budista’ se refere ao devoto do Sutra 
do Lótus, isto é, a Nichiren Daishonin.  

b- (     ) Nas analogias citadas nesta frase, ‘lenha’ e ‘terra’ são comparadas aos tesouros do Buda e 
da Lei, e ‘fogo’ e ‘plantas e árvores’ ao tesouro da ‘Ordem budista’. 

c- (     ) Na época atual, a Soka Gakkai e a SGI correspondem à ‘Ordem budista’, cuja palavra 
original em sânscrito é sangha. 

d- (     ) O verdadeiro significado de ‘Ordem budista’ refere-se a praticante do budismo que 
mantém atitudes tais como tonsurar a cabeça ou vestir indumentárias clericais como um 
sacerdote. 

 

2- Complete a frase abaixo do escrito “A Torre de Tesouro”, escrevendo as palavras corretas nos 

trechos sublinhados: 

“Neste momento, o                                                          do honorável Abutsu é composto pelos cinco 

elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. Estes cinco elementos são, por sua vez, os cinco 

ideogramas do                                                        . Por isso,                                                               é 

a Torre de Tesouro, e a                                                                                       é Abutsu-bo.” 

 

3- As frases abaixo referem-se ao trecho “Nos Últimos Dias da Lei, não há outra Torre de Tesouro 

senão a figura de homens e mulheres que abraçam o Sutra do Lótus.” do escrito ‘A Torre de 

Tesouro’. Escreva a letra “C” dentro dos (     ) das interpretações corretas, e “E” das erradas: 

 a- (     ) A palavra ‘figura’ nesta frase engloba aspectos abstratos e ideais de cada pessoa .  

b- (     ) Os ‘homens e mulheres que abraçam o Sutra do Lótus’ referem-se às pessoas que abraçam 
a fé no Gohonzon, recitam o daimoku e propagam o budismo. 

c- (     ) Nichiren Daishonin indica que as pessoas comum, tal como são, são a própria Torre de 
Tesouro infinitamente nobre. 

 

4- Complete a intepretação abaixo sobre a frase “O senhor fez oferecimentos à sua própria vida. O 

senhor, Abutsu-bo, é Aquele que Assim Chega originalmente iluminado e dotado dos três corpos” 

do escrito ‘A Torre de Tesouro’, escrevendo as palavras corretas nos trechos sublinhados : 

O trecho ‘Aquele que Assim Chega originalmente iluminado e dotado dos três corpos’  indica o  

buda completo e perfeito, dotado dos                                                                                      do Corpo 

do Darma, do Corpo da recompensa e do Corpo manifesto. Portanto, este trecho do escrito é  

uma extraordinária declaração de Daishonin de que cada um de nós é originalmente 

um                                                                                . 
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