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1. Leia a seguinte frase que consta no escrito Como Aqueles que Ini-
cialmente Aspiram ao Caminho Podem Atingir o Estado de Buda por 
Meio do Sutra do Lótus, e escreva dentro dos (   ) “C” nas interpreta-
ções corretas e “E” nas erradas. 

“Para ilustrar, quando um pássaro engaiolado canta, os pássaros que voam 
no céu são, assim, convidados a se reunir à sua volta, e quando os pássaros 
que voam no céu se reúnem ao redor dele, o pássaro na gaiola se esforça 
para sair. Quando recitamos a Lei Mística, nossa natureza de buda convoca-
da, invariavelmente, surge.” (END, v. VI, p. 231) 

(    ) O “pássaro engaiolado” representa a natureza de buda existente em 
nós, pessoas comuns.
(    ) A gaiola representa a escuridão fundamental na qual as pessoas co-
muns � cam acorrentadas. 
(    ) Os “pássaros que voam no céu” representam a natureza de buda de 
todos os seres vivos. 
(   ) Quando recitamos daimoku, a nossa natureza de buda é convocada, e 
não surge. 

2. Complete a seguinte frase do escrito Como Aqueles que Inicialmente 
Aspiram ao Caminho Podem Atingir o Estado de Buda por Meio do Su-
tra do Lótus escrevendo as palavras corretas nos espaços em branco: 

“Quando reverenciamos o _____________________ inerente em nossa pró-
pria vida como _________________________, a natureza de buda dentro de 
nós é convocada a emergir e é manifestada pelo ______________________ 
que recitamos. Isso é o que se entende por buda.” 

3. Assinale X dentro do (   ) da única alternativa correta, referente 
aonde Nichiren Daishonin se encontrava quando escreveu As Quatro 
Dívidas de Gratidão:

(    ) China
(    ) Komatsubara
(   ) Izu
(   ) lha de Sado

4. Sobre o escrito As Quatro Dívidas de Gratidão, leia as seguintes fra-
ses e escreva “C” dentro dos (   ) nas interpretações corretas e “E” nas 
erradas:

(   ) De acordo com o Sutra sobre a Contemplação da Mente como Solo, a 
primeira das quatro dividas é com os seres vivos.
(   ) A segunda dívida é com os soberanos, interpretados como funções da 
natureza da vida.
(    ) A terceira dívida é com os pais. 
(    ) A quarta dívida é com os “três tesouros”, que são o Buda, a Lei e a 
Ordem budista.

5. Complete a seguinte frase do escrito O Verdadeiro Aspecto de Todos 
os Fenômenos, escrevendo as palavras corretas nos trechos sublinha-
dos, escolhendo-as da relação abaixo:

1) emergir da terra  
2) cair do céu  
3) Nam-myoho-renge kyo  
4) flecha

“No início,  somente Nichiren recitou o Nam-myoho-renge-kyo,  mas de-
pois, duas, três, cem pessoas o seguiram, recitando e ensinando aos 
outros. Assim também será a propagação no futuro. Isso não signi� ca 
________________________? Quando a Lei for propagada amplamente, a 
nação japonesa inteira recitará  _________________________. Isso é tão 
certo quanto uma _______________ apontada para a terra não falhar em 
atingir o alvo.”

6. Em relação ao trecho sublinhado da frase da questão anterior, escre-
va “C” dentro dos (   ) nas interpretações corretas e “E” nas erradas.

(    ) O espírito de levantar-se só foi muito importante na época dos pionei-
ros; agora não se aplica mais.
(   ) Uma única pessoa que se erga como pioneira provocará uma grande 
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expansão.
(    ) O espírito de levantar-se só é verdadeiramente o espírito fundamental 
da SGI e é também a essência que devemos cultivar para todo o sempre.

7. Enumere as frases abaixo com as suas respectivas de� nições do 
princípio “fé, prática e estudo”, sendo:

1) Fé   
2) Prática  
3) Estudo

(    ) Indica a ação concreta visando a transformação da vida, a aplicação 
dos ensinamentos budistas na vida diária.
(    ) Abraçar e acreditar no Budismo de Nichiren Daishonin, na verdadeira 
Lei dos Últimos Dias, em especial no supremo objeto de devoção, o Gohon-
zon.
(    ) Busca pelos ensinamentos budistas de forma a obter uma diretriz para 
a correta prática da fé. 

8. Associe a coluna da esquerda com o signi� cado do Nam-myoho-
-renge-kyo, da coluna da direita, ligando-as com um traço:

9. Enumere os três tipos de provas de acordo com sua respectiva de� -
nição:

a) Prova teórica
b) Prova real
c) Prova documental

(    ) Refere-se às escrituras e aos documentos nos quais se baseia determi-
nada doutrina ou religião.
(   ) Indica se a doutrina religiosa é compatível com a razão e a lógica.

(    ) Indica se o conteúdo da doutrina é con� rmado pelo resultado real 
quando posto em prática.

10. Escreva dentro dos (   ) o número correspondente à perseguição 
sofrida por Nichiren Daishonin, escolhendo-o da seguinte relação:

1) Perseguição de Matsubagayatsu 
2) Exílio em Izu
3) Perseguição de Komatsubara 
4) Perseguição de Tatsunokuchi

(     ) Daishonin sofreu um ferimento na testa e teve sua mão esquerda 
quebrada.
(    ) Ocorreu em 12 de maio de 1261.
(    ) Após esse fato, Daishonin declarou ter renascido como o Buda dos 
Últimos Dias da Lei.
(    ) Tentativa de assassinato de Daishonin tramada por seguidores da seita 
Terra Pura, ocorrida em 27 de agosto de 1260.

11. Sobre a História da Soka Gakkai, relacione as datas aos seus signi-
� cados corretos:

8 de setembro de 1957     Cerimônia do Kosen-rufu

16 de março de 1958    Declaração de Abolição das Armas 
Nucleares

2 de abril de 1958            Daisaku Ikeda assume como 3º 
presidente da Soka Gakkai

3 de maio de 1960     Falecimento de Josei Toda

26 de janeiro de 1975     Fundação da Soka Gakkai

12. Marque “C” nas a� rmações corretas e “E” nas erradas, sobre a 
História da BSGI:

(    ) Os cinco dias da segunda visita do presidente Ikeda transcorreram sem 
nenhum tipo de incidente ou acidente.
(    ) Em sua segunda visita ao Brasil, o presidente Ikeda desembarcou no 
Rio de Janeiro em 10 de março de 1966, acompanhado de sua esposa, 
Kaneko.
(    ) Nos dois primeiros meses de 1966 foram realizados mais 1.200 shaku-
buku, totalizando oito mil famílias.

 Refere-se ao sutra ou ao ensinamento do Buda.  
Algumas vezes interpretada como “som”.

 Signi� ca flor de lótus, simboliza a 
simultaneidade de causa e efeito, pois germina a 
flor e a semente ao mesmo tempo.

 Derivado do sânscrito namas, signi� ca “devotar 
a própria vida”. 

 Lei Mística, a realidade imutável e essencial de 
todos os fenômenos.
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(    ) Dois acontecimentos foram o ponto alto da sua segunda visita ao Bra-
sil: A fundação do Distrito Brasil e o Festival Cultural da América do Sul.

13. O Auditório do Grande Juramento pelo Kosen-rufu foi inaugura-
do em 18 de novembro de 2013. Nesse local foi consagrado o Gohon-
zon permanente da Soka Gakkai em que consta a seguinte inscrição: 
“Grande Desejo pela Concretização do Kosen-rufu, a Propagação Be-
nevolente da Grande Lei”.
Assinale “X” dentro do (   ) da alternativa correta sobre o signi� cado 
desse auditório:

(    ) Edi� cação que ostenta o poder da Soka Gakkai para todo o mundo.
(    ) Monumento do juramento seigan pelo kosen-rufu.
(    ) Monumento que enaltece a superioridade dos clérigos sobre os mem-
bros leigos.
(    ) Prédio administrativo da Soka Gakkai.  

14. O presidente Toda conclamou: “Shujo-shoyu-raku, ou seja, nas-
cemos neste mundo para vivermos ‘felizes e tranquilos’. Kosen-rufu 
é ser feliz e também fazer os outros felizes. Quanto mais difíceis as 
circunstâncias, devemos lutar ainda com maior alegria e disposição!”. 
Assinale “X” dentro do (  ) da única alternativa correta referente ao signi-
� cado da frase acima que consta na mensagem à 1a Reunião Nacional de 
Líderes da Nova Era do Kosen-rufu Mundial na época da inauguração do 

Auditório do Grande Juramento.
(    ) Devemos fazer uma prática para que possamos viver felizes e sem 
nenhuma preocupação.
(    ) Felizes e tranquilos signi� ca evitar as di� culdades.
(    )  Devemos estender amplamente a rede de in� nita esperança denomi-
nada Soka.

Leia atentamente as frases abaixo sobre o clero da Nichiren Shoshu e 
a Soka Gakkai, e escreva “C” dentro dos (   ) se a frase estiver correta 
e “E” se estiver errada.

(    ) O clero pôs em ação um plano arquitetado por Nikken para destruir 
a organização e usurpar seus membros. Essa estratégia � cou conhecida 
como Plano C.
(    ) Em 1993, a Soka Gakkai adotou o Gohonzon transcrito por Nichikan 
Shonin, promovendo a concessão do objeto de devoção aos membros do 
mundo inteiro.
(    ) Em 1o de agosto de 2008, o templo em São Paulo foi reaberto sob 
nova denominação concedida pelo presidente Ikeda de Josho Kaikan (Cas-
telo de Contínuas Vitórias). 
(    ) No Brasil, o empenho de toda a organização na luta contra as ações 
malé� cas da seita Nikken vem sendo chamada de Movimento Renascença.
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