
QUESTÃO 5 Pontuação 

1- Responda às questões abaixo sobre o Movimento Renascença:  

a- Em dezembro de 1990, o clero da Nichiren Shoshu colocou em prática o plano de destruição da 

Soka Gakkai com a finalidade de usurpar os seus membros. Escreva o nome deste plano. 

Resposta:                                                                                                                                            

b- Escreva o nome da obra em que Nikko Shonin afirma: “Mesmo que o sumo prelado em exercício 

dite normas que se oponham ao Budismo, ninguém deve adotá-las em absoluto”.  

Resposta:                                                                                                                                             

 

2- Complete as frases abaixo sobre a História da Soka Gakkai escrevendo as palavras corretas 

nos trechos sublinhados: 

a-  Em 18 de novembro de                               , foi fundada a Soka Kyoiku Gakkai.  

b- Em 3 de julho de 1957, o presidente Ikeda (na época, da Divisão dos Jovens) foi preso sob  

falsa acusação de fraude eleitoral, cujo caso ficou conhecido como Incidente 

de                                                                                  . 

c- Em 26 de janeiro de                              , foi estabelecida a fundação da Soka Gakkai Internacional 

(SGI) na Ilha de Guam.  

 

3- Complete a frase abaixo registrada no ‘Monumento do Juramento Seigan pelo Kosen-rufu’ do 

‘Auditório do Grande Juramento pelo Kosen-rufu’, escrevendo dentro dos (   ) o número 

correspondente às palavras corretas, selecionando-as da seguinte relação: 

 1- três obstáculos e as quatro maldades         2- mestre e discípulo      3- pessoas do povo        

 4- a Soka Gakkai   5- bodisatvas da terra     6- o ensinamento correto para a paz na Terra 

“Este é o grande palácio do juramento Seigan de mestre e discípulo de onde nós, (     ), oramos 

profundamente para estabelecer (     ) e damos partida rumo à vitória da revolução humana tanto 

de si como dos demais sem temer os (     ).” 

 

4- Complete a frase abaixo sobre a História da BSGI escrevendo as palavras corretas nos trechos 

sublinhados: 

a-  No ano de                              , foi realizado o Festival Cultural da América do Sul no Teatro 

Municipal de São Paulo durante a segunda visita do presidente Ikeda ao Brasil.  

b- O presidente Ikeda foi acolhido como sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras no 

ano de                                por ocasião de sua quarta visita ao Brasil.  

c- No dia                de outubro de 1960, o presidente Ikeda chegou ao Brasil em sua primeira viagem 

ao nosso país. Esta data é comemorada anualmente como o                                                             .  
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Plano  C 

Vinte  e  Seis  Artigos  de  Advertência 

1930 

Osaka 

1975 

3 

6 

1 

Dia  da  BSGI 

1993 

19 

1966 


