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RESUMO 

 

Este trabalho pretende demonstrar a partir de método etnográfico as dinâmicas 
das relações da comunidade budista das cidades Curitiba e Pinhais. A 
observação teve um foco na relação do indivíduo com os elementos budistas, 
principalmente com o mantra Nam MyoHo Rengue Kyo e com o objeto de 
devoção chamado de Gohonzon. A observação desta relação tem o objetivo de 
demonstrar como estes elementos atuam como impulsionadores da ação do 
indivíduo e despertam seu potencial interior, sendo que este vínculo 
estabelecido é tão intenso que o objeto passa a fazer parte da vida do 
praticante e sua vida passa a estar contida neste objeto. Os relatos das 
entrevistas foram realizados com membros de diversas comunidades, mas as 
observações etnográficas se concentraram em duas comunidades e em 
eventos especiais. A partir dos relatos verificaram-se que, apesar de o 
Gohonzon não ser um objeto sagrado dentro da teoria do budismo Nitiren, nem 
possuir a capacidade ou o poder de gerar por si só algum beneficio para seu 
possuidor, servindo apenas como ferramenta criada para facilitar a prática e 
auxiliar no entendimento dos ensinos budistas, a relação dos praticantes com 
este objeto gera uma ligação de apego, um vínculo que além de santificar, 
atribui ao objeto poderes, habilidades de beneficiar a si e a sua família. Esse 
vínculo faz com que o Gohonzon passe a assumir um papel de destaque, não 
apenas na prática religiosa, mas também em sua vida, tornando-se uma parte 
de si. As aproximações feitas no presente trabalho não tiveram a intenção de 
solucionar ou enquadrar os conceitos budistas em categorias especificas, mas 
apenas apresentar um exercício de análise com o intuito de fazer dialogar 
elementos dos textos e autores com a prática budista e com trabalhos 
apresentados sobre a BSGI. 
 

 

Palavras-chave: Antropologia da Religião. Antropologia dos Objetos. Budismo. 
Elementos Budistas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This article intends to show the dynamic of Buddhist relations at the community 
of the cities of Curitiba and Pinhais, by using ethnography as a method. The 
observation has focused at the relation between the individual to Buddhist 
elements, mainly the Nam MyoHoRengueKyo mantra and the devotion object 
called Gohonzon. The observation of this relation has the objective of 
demonstrate how these elements act as drivers of action of the individual and 
wake their inner potential. This established bond is so intense that the object 
starts been a part of the practitioner and all his life starts to be contained at that 
object. The reports of the interviews were realized with members of diverse 
communities, but the ethnographic observation are focused in two communities 
and special events. With the reports it was verified that, although Gohonzon is 
not a sacred object in Nitiren Buddhist theory and not even possess the 
capacity or power to generate all by itself some kind of benefit to his owner, it 
serves well as a tool raised to makes the practice easier and help to understand 
Buddhist teachings, the relation between practitioners and this object generate 
a bond of addiction, a link that beyond sanctify, assigns power and the ability of 
benefit to themselves and their families to the object. That bond brings 
Gonhonzon to a prominent role, not only at the religious practice, but in their life 
as well, been a part of them. The approaches made at this article had not the 
intention of bringing a solution or taking the Buddhist concepts to specific 
categories, but only to present an exercise of analyses with the goal of creating 
a dialogue between textual elements, authors and Buddhist practice and also 
some articles presented about the BSGI. 
 

 

Key Words: Religion anthropology, object anthropology, Buddhism, Buddhist 
elements. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

“O que a humanidade espera que chegue com o século XXI não é 
uma simples reorganização formal, mudança que nada muda. O que 
os homens desejam é uma revolução da qual todos participem, que 
se faça dentro da paz e que mude o próprio indivíduo, sustentada na 
prudência e num sábio sistema de princípios. O que eu chamo de 
Revolução Total é o nosso Kossen-Rufu” (Daisaku Ikeda)

1
 

 

 A frase de Daisaku Ikeda, terceiro presidente da Soka Gakkai 

Internacional (SGI), demonstra uma característica muito particular na prática 

dos membros desta organização, um sentimento de transformação, de fazer a 

sua “revolução humana”, e por meio de seu progresso e do auxílio ao 

“despertar” das outras pessoas se atingirá o objetivo da paz mundial (kossen-

rufu).  

O budismo, geralmente, ocupa um espaço no imaginário do ocidente 

como um caminho para o desapego material e para um afastamento das 

relações “mundanas”. Entretanto a Soka Gakkai Internacional (SGI) veicula a 

proposta de crescimento pessoal e financeiro através da prática do budismo de 

Nitiren Daishonin. Sendo assim alvo de inúmeras críticas provenientes de 

outras linhagens budistas. 

Os princípios filosóficos que direcionam as atividades da SGI estão 

centrados no conceito de “Revolução Humana”, uma reforma interior do 

indivíduo que pretende incentivar o praticante a observar os desafios 

enfrentados em sua vida pessoal, sob a perspectiva dos valores do budismo 

Nitiren, buscando sua prosperidade individual ao mesmo tempo em que auxilia 

as outras pessoas a fazer o mesmo.  

O budismo Nitiren hoje é propagado por várias “escolas budistas”, sendo 

a rede leiga Soka Gakkai uma delas. A SGI é uma organização não-

governamental (ONG) filiada às Nações Unidas desde 1983 e presente em 190 

países e territórios. Tem como objetivo fundamental promover a paz e o 

respeito pela dignidade humana.  

Soka Gakkai, que significa “sociedade para criação de valor”, foi criada 

em 1930 pelo professor Tsunessaburo Makiguti, e inicialmente, era formada 

                                                           
1
http://www.bsgi.org.br/quemsomos/transformacao_interior/ 
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por educadores. Após a Segunda Guerra Mundial, ampliou suas atividades, 

abrangendo pessoas de todas as classes e profissões, formando um 

movimento popular no Japão. A partir de 1960, expandiu-se para outros países 

e em 1975 foi fundada a SGI, com a finalidade de unir os esforços do crescente 

número de membros. 

 Este trabalho pretende demonstrar a partir de método etnográfico as 

dinâmicas das relações da comunidade budista de Curitiba e Pinhais. A 

observação terá um foco na relação do indivíduo com os elementos budistas, 

principalmente com o mantra Nam MyoHo Rengue Kyo e com o objeto de 

devoção para a observação da mente, chamado de Gohonzon. A observação 

desta relação tem o objetivo de demonstrar como estes elementos atuam como 

impulsionadores da ação do indivíduo e despertam seu potencial interior, sendo 

que este vínculo estabelecido é tão intenso que o objeto passa a fazer parte da 

vida do praticante e sua vida passa a estar contida neste objeto. 

 Os relatos das entrevistas foram realizados com membros de diversas 

comunidades, mas as observações etnográficas se concentraram na 

comunidade de Pinhais, em sua maioria no bloco Maringá, na comunidade do 

Pinheirinho e em eventos especiais como a inauguração do centro cultural que 

contou com a participação de toda a regional, composta por diversas 

comunidades. 

 Iniciei a pesquisa com o budismo Nitiren e concentrado nestas 

comunidades específicas pela facilidade de acesso as reuniões, elaboração de 

apresentações e eventos e acesso a grande maioria de seus membros. Sou 

membro e praticante desta linhagem budista desde a infância. Frequentei 

diferentes comunidades e blocos da organização e atualmente estou designado 

para participar das atividades da comunidade de Pinhais. 

 Sempre tive interesse em estudar a relação dos praticantes com o 

Gohonzon e como esta questão se relaciona com o objetivo da prosperidade 

individual e como estes elementos se vinculam com o objetivo maior do 

kossen-rufu, a felicidade de todas as pessoas. 

O praticante do budismo Nitiren busca concretizar o conceito de Kossen-

rufu, paz mundial por meio da prosperidade individual de todas as pessoas, 

prosperidade essa alcançada por meio da prática do “ensino correto”, que 

segundo informam os membros, é propagado por esta linhagem budista. Sendo 
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assim a expansão da organização, SGI, e a atração de novos membros é uma 

questão relevante para o sucesso do Kossen-rufu. A antropóloga Suzana 

Ramos Coutinho (2010) afirma que a atração de novos membros é uma das 

dificuldades que os membros da BSGI enfrentam no Brasil, principalmente pela 

forte influência do cristianismo sobre a maior parte da população brasileira. 

Sendo este um tema constante para o grupo, existe um comprometimento em 

projetos que engajam noções e valores da Soka Gakkai em uma tentativa de 

disseminar os valores budistas para a sociedade brasileira. (COUTINHO, 2010, 

p. 98). 

Observei em algumas ocasiões informais, por exemplo, em restaurantes 

e confraternizações de amigos, que as primeiras investidas dos membros para 

apresentar o budismo à outra pessoa são bem sucedidas, onde relatam suas 

experiências pessoais de superação das dificuldades, como problemas de 

saúde e financeiros, despertando o interesse daquele que ouve. Mas esta 

dificuldade exposta por Coutinho ocorre geralmente no momento em que se 

revela a ausência da crença em Deus, o que causa certo receio em algumas 

pessoas. 

Coutinho mostra que a SGI tem dedicado esforços para relacionar sua 

imagem à de uma organização comprometida com causas sociais. Apesar de o 

discurso oficial da organização focar em questões relacionadas à paz mundial, 

ao secularismo das ações e reforçar para os membros noções que ressaltam o 

valor humano, uma das maiores ferramentas de divulgação do grupo está na 

noção de eficácia e principalmente na instantaneidade das orações feitas por 

meio do discurso dos líderes, dos membros e por meio das publicações. Sendo 

este o principal argumento do por que de a Soka Gakkai ser uma religião que, 

por causa de sua relevância e eficiência, deve ser seguida. (COUTINHO, 2010, 

p. 100) 

Coutinho apresenta, a partir das atividades realizadas pela Brasil Soka 

Gakkai Internacional (BSGI), as dinâmicas de atuação desta organização junto 

aos seus membros e a forma de utilização da mensagem religiosa do budismo 

Nitiren. Com referência aos projetos de expansão dos valores budistas, 

Coutinho (2009) cita algumas estratégias de atuação da SGI, que se apresenta 

para o Brasil como uma ONG e não como um grupo religioso. Os projetos da 

BSGI propõem atividades em diferentes áreas, como ações ambientais na 
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Amazônia, orientado por questões discutidas em conferências mundiais como a 

ECO 92, projetos de alfabetização e atividades voluntárias em escolas públicas 

utilizando teorias educacionais desenvolvidas por Makiguti, primeiro presidente 

da SGI. Este modo da BSGI se utilizar da prática de ONG e de uma imagem 

secularizada de ação, mais do que atividades sociais, corresponderia a uma 

forma de recrutamento e o mantenimento de seus membros. (COUTINHO, 

2009; p. 182) 

 

 

1.1  PRÁTICAS RELIGIOSAS 

 

 

A oração praticada pelo budismo Nitiren é constituída principalmente 

pela recitação do mantra, Nam MyoHo Rengue Kyo, que, segundo os 

praticantes, é a chave para a transformação do carma e para se influenciar 

com as energias positivas que regem o universo, a lei mística2, sendo possível 

uma transformação interior e o acúmulo de boa sorte, trazendo prosperidade. 

No budismo, carma refere-se aos nossos atos, ou causas, criadas através de 

nossos pensamentos, palavras e ações. Os pensamentos têm um peso menor 

que as palavras e estas têm um impacto menor em nosso carma do que as 

ações. Com base no conceito budista da Lei de Causa e Efeito, a ideia de 

carma explica que as causas do passado e do presente determinam os eventos 

do presente e do futuro. Revelando as tendências latentes ou potenciais 

criadas pelas nossas ações do passado e que ressurgem quando as condições 

apropriadas aparecem. O carma pode ser positivo ou negativo; boas ações 

criam efeitos felizes e positivos enquanto que ações ruins trazem efeitos 

infelizes e negativos3. Se observarmos pela perspectiva de Durkheim quando 

afirma que o crente é um homem que pode mais, podendo representar-se 

inexatamente o poder que eles atribuem a si mesmos, o sentido no qual este 

se exerce (DURKHEIM, 1912, p. 27), podemos analisar que a potência da 

oração é proporcional à confiança que o praticante atribui aos conceitos desta 

                                                           
2
 O Budismo de Nitiren Daishonin explica a vida como “Myoho”, ou Lei Mística. E ensina uma 

que para acessar esta fonte de energia, esta lei, basta recitar o Nam-myoho-rengue-kyo. 
3
 http://www.budanaweb.com/2009/06/o-que-e-carma_16.html 
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doutrina que se propõe capaz de alterar a sua condição de vida, e não a 

simples aquisição deste conhecimento. 

Será apresentado neste trabalho que os elementos da doutrina budista 

como a recitação do mantra, a “revolução humana” e o “kossen-rufu” estão 

interligados, sendo assim pretende-se estabelecer uma relação destes pontos 

com a noção de experiência religiosa de Durkheim. A questão do objetivo da 

prosperidade individual está interligada com a busca pela felicidade de todas as 

pessoas. Os relatos apresentados pretender demonstrar como o contato com o 

grupo e com os elementos religiosos incentiva o indivíduo a agir de acordo com 

características desejáveis pela comunidade budista, coerentes com as 

qualidades do estado de Buda.  

Um elemento de grande importância desta linhagem budista, que será 

usado como linha central do trabalho, é o Gohonzon. Objeto de devoção 

representado por um pergaminho recebido pelo membro em sua afiliação a 

organização, é parte essencial na prática budista, representando a própria vida 

do praticante, motivando-o a uma postura específica e a um maior controle de 

suas ações e pensamentos. Pretendo fazer uma aproximação com Geertz 

(1989), onde afirma que a religião é um conjunto de símbolos que “modela” as 

relações humanas, disponibilizando um modelo ético que orienta as atitudes do 

sujeito, orientando à diferentes motivações e disposições. Sendo que estes 

símbolos fornecem significado à experiência e tem o potencial de dar sentido a 

ação. Estes sistemas de símbolos não estão separados, ou deslocados, do 

universo social, mas estão relacionados com outras esferas sociais. 

O conceito de símbolo que utilizo neste trabalho se aproxima da ideia de 

Geertz que afirma ser uma convenção culturalmente determinada que 

comporta diferentes significados, sendo uma formulação tangível, observável e 

pública, apoiado em estruturas cognitivas, de ideias, objetos, entre outros. 

Sendo assim pretendo que se entenda por símbolo como sendo mais do que 

algo que substitui ou representa, mas que serve de veículo para o significado, 

como um molde que motiva para a ação. Como por exemplo, o Gohonzon, que 

é um objeto que representa o estado de Buda, mas também é o próprio vínculo 

do praticante budista com este estado de espírito. 

Pretendo relacionar também o Gohonzon com a noção de pessoa de 

Mauss (2013). Onde a aquisição deste elemento está diretamente relacionada 
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à transformação da pessoa, a fé direcionada a ele é o elemento que desperta 

todo o potencial presente no indivíduo. E utilizarei a ideia de materialidade 

expressa por Miller (2013) para demonstrar a relação do Gohonzon com o 

estado de Buda. 

Para demonstrar a influência deste elemento na vida do praticante do 

budismo Nitiren, apresentarei três tipos de experiência e sua relação com este 

objeto de devoção: membros que pretendem receber o Gohonzon ou que 

receberam recentemente; membros antigos que já possuem o mesmo e ex-

membros que devolveram, pedindo afastamento da BSGI.  

Pretendo, então, abordar neste trabalho a relação dos praticantes do 

budismo de Nitiren, com o Gohonzon e como o recebimento e os cuidados 

especiais com este “objeto de devoção” afetam sua vida e o seu modo de agir. 

Verificando esta dinâmica de interação dos praticantes com este objeto será 

apresentado uma aproximação deste vínculo criado com as fases rituais de 

Victor Turner (2005) e como o Gohonzon se relaciona com a área de 

liminaridade. 

A partir desta questão acompanharei os desafios e expectativas dos 

novos membros da organização com o recebimento do Gohonzon, assim como 

as impressões dos membros que se afastaram do budismo, analisando o 

trânsito religioso envolvido, apresentando os motivos e interesses nesta 

“mudança” de religião. 

Por fim pretendo margear a questão da busca pela prosperidade 

almejada por grande parte dos praticantes, ação esta reforçada pela 

organização, apresentando como este ponto está vinculado com a postura do 

praticante frente ao Gohonzon e com a imagem da BSGI. 
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2  BUDISMO NITIREN DAISHONIN E A SOKA GAKKAI INTERNACIONAL – 

BSGI 

 

 

Mostrarei aqui uma breve introdução da história do budismo de Nitiren 

Daishonin e da criação da Soka Gakkai Internacional (SGI), de acordo com a 

perspectiva da própria organização, que enfatiza o caráter ativo e engajado 

para a transformação da própria vida e da sociedade que Nitiren, o fundador 

desta linha, mostrou e que serve de modelo para os praticantes deste budismo. 

Esta exposição tem o intuito de esclarecer a posição desta linha budista e em 

quais princípios e ideais se apoia a instituição e seus membros, para assim 

melhor compreender algumas das práticas a ações que diferem das outras 

vertentes budistas, como por exemplo, o Zen Budismo 4  e a Tendai 5 , que 

incentivam uma postura de desapego, mantendo uma relação mais afastada 

com as ações do mundo e no mundo. Com isso os conceitos de “revolução 

humana” e “kossen-rufu” poderão ser melhores explorados mais adiante. 

Os princípios filosóficos que direcionam as atividades da SGI estão 

centrados no conceito de “Revolução Humana”, uma reforma interior do 

indivíduo que pretende incentivar o praticante a observar os desafios 

enfrentados em sua vida pessoal sob a perspectiva dos valores do budismo 

Nitiren, buscando sua prosperidade individual ao mesmo tempo em que auxilia 

as outras pessoas a fazer o mesmo.  

Essa inspiração, assim como seu objetivo e missão, baseiam-se na 

filosofia humanista do Budismo de Nitiren Daishonin (1222~1282). 

A história de Nitiren Daishonin compartilhada não apenas pela SGI, mas 

por outras organizações baseadas nesta linhagem, como por exemplo, a 

Nitiren Shoshu e a seita Nikken, conta que Nitiren nasceu em 16 de fevereiro 

de 1222, na vila de Kominato, Província de Awa, na atual Província de Tiba. Ao 

contrário de Sakyamuni, tido como o primeiro Buda e fundador do budismo, foi 

filho de rei, os pais de Nitiren Daishonin eram pescadores. Naquela época, os 

                                                           
4
 O Zen Budismo é uma tradição religiosa com princípios filosóficos próprios e que, como 

muitas outras tradições, possui diversas Cerimônias e Liturgias. Seu método consiste em 
desenvolver atenção plena mediante uma disciplina de corpo e mente, experienciada de forma 
simples e direta no aqui-agora.  
5
 A Tendai é uma escola japonesa da tradição do Budismo Mahayana, a qual possui sua 

origem na escola chinesa Tientai, mais conhecida como Sutra do Lótus. 
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pescadores e caçadores eram desprezados porque sua sobrevivência envolvia 

tirar a vida. É enfatizado que as circunstâncias de seu nascimento são muito 

significativas, pois indicam o princípio budista da igualdade de todas as 

pessoas, independentemente de sua posição social ou de quaisquer critérios 

superficiais. 

Nitiren Daishonin passou mais de duas décadas ensinando as pessoas 

sobre o budismo e advertindo o governo da época, para que os líderes 

levassem a paz à nação aceitando os “verdadeiros ensinos” do budismo, que 

ele dizia ensinar, criticava as outras linhagens budistas por acreditar que estas 

não se preocupavam em propagar o budismo para todas as pessoas com uma 

prática fácil e acessível, sendo assim acusava estas linhagens de corrupção e 

de buscar privilégios junto aos governantes. Durante esse período, ele 

sobreviveu a dois exílios, uma tentativa de execução, uma emboscada, e 

numerosas tentativas de colocarem-no em descrédito. Por fim, em 12 de maio 

de 1274, Nitiren Daishonin partiu para um local remoto no Monte Minobu onde 

deu continuidade ao estágio final de suas atividades. 

Nesse local, Nitiren Daishonin inscreveu em 1279 o DaiGohonzon6. Será 

mostrado com mais detalhes nos próximos capítulos deste trabalho sobre este 

elemento. Já nessa época, havia discípulos e seguidores desejando arriscar a 

vida para a propagação do Nam-myoho-rengue-kyo, o mantra ensinado por 

Nitiren para o despertar do Estado de Buda. Três anos depois, na manhã do 

dia 13 de outubro de 1282, Nitiren Daishonin faleceu pacificamente na 

residência de um seguidor onde hoje se localiza a cidade de Tóquio. 

Após o falecimento de Nitiren seus seguidores deram sequência na 

propagação de seus ensinos. Na atualidade existem várias organizações que 

se baseiam nos ensinamentos de Nitiren e sua interpretação do Sutra de Lótus. 

Uma delas é a Soka Gakkai International (SGI).  

A SGI é uma organização não-governamental (ONG) filiada às Nações 

Unidas desde 1983. Tem como objetivo fundamental promover a paz e o 

respeito pela dignidade humana. É uma rede mundial de leigos budistas, 

dedicado a uma visão, segundo seus membros, de um mundo melhor através 

do fortalecimento do indivíduo e na promoção da paz, cultura e educação. É 

                                                           
6
 DaiGohonzon tem o mesmo significado de Gohonzon 
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atualmente constituído por 84 organizações constituintes e tem 12 milhões de 

membros em 192 países e territórios em todo o mundo. A SGI foi fundada em 

26 de janeiro de 1975, mas o movimento iniciou na década de 1930 no Japão 

com uma postura de luta contra o pensamento do governo militarista japonês 

da época.  

Seus membros desenvolvem atividades nos campos da Paz, Cultura e 

Educação que incluem exposições, intercâmbios culturais e educativos, bem 

como ajuda humanitária em nível mundial. 

Soka Gakkai, que significa “sociedade para criação de valor”, foi criada 

em 1930 pelo professor Tsunessaburo Makiguti, e inicialmente, era formada 

por educadores. Após a Segunda Guerra Mundial, ampliou suas atividades, 

abrangendo pessoas de todas as classes e profissões, formando um 

movimento popular no Japão. A partir de 1960, expandiu-se para outros países 

e em 1975 foi fundada a SGI, com a finalidade de unir os esforços do crescente 

número de membros. 

Atuando em vários países, de acordo com a cultura e as características 

de cada sociedade, a SGI desenvolve suas atividades tendo como base a 

concepção da existência de uma ligação entre a felicidade individual, a paz e a 

prosperidade de suas respectivas sociedades. A promoção de intercâmbio 

cultural na busca de valores comuns que estão presentes em diferentes formas 

e em todas as culturas, tais como a tolerância e a coexistência pacífica, com o 

intuito de mostrar que quando se compreende plenamente a importância do 

conceito de reforma interior, muitos dos sofrimentos e a violência 

experimentada no mundo durante esses séculos poderão ser amenizados e 

evitados nos séculos vindouros7. 

 No Brasil, a Associação Brasil Soka Gakkai Internacional (BSGI) é a 

representante da SGI. Educação e cultura são dois temas fundamentais que 

direcionam as ações sociais, como o Projeto “Makiguti em Ação”, o Curso de 

Alfabetização para Jovens e Adultos, Instituto Soka do Brasil, Centro de 

Pesquisas Ecológicas da Amazônia (CEPEAM) e a Orquestra Filarmônica do 

Humanismo Ikeda (OFBHI)8. 

  

                                                           
7
http://www.culturajaponesa.com.br/?page_id=222 - Origem 

8
http://www.culturajaponesa.com.br/?page_id=222 - A SGI no Brasil 
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3  COMUNIDADE BUDISTA 

 

 

 A BSGI está presente em todos os estados brasileiros e suas ações têm 

o propósito de propagar o budismo de Nitiren Daishonin através de atividades 

determinadas pelas lideranças desta ONG e transmitida aos dirigentes 

regionais.  

As atividades religiosas não contam com nenhum templo ou espaço 

“sagrado” para sua realização, sendo assim, a BSGI denomina os encontros de 

oração e explanação dos ensinamentos budistas de “reuniões”, que são 

determinados em cronogramas anuais de atividades pelos dirigentes.  

A instituição se organiza com a seguinte ordem hierárquica: liderança 

nacional, regional, de distrito, de comunidade e de bloco. Sendo assim, as 

“reuniões” são organizadas de acordo com esta estrutura, o bloco é a menor 

unidade desta composição sendo formado por um pequeno número de 

membros, entre oito e vinte integrantes, que moram em ruas próximas ou na 

mesma vizinhança. As reuniões de bloco são realizadas uma vez por semana 

na casa de um membro deste bloco que oferece sua casa, geralmente 

realizadas na casa do “responsável de bloco”, que organiza e tem a função de 

responder as lideranças superiores. O principal objetivo do bloco é criar um 

ambiente mais íntimo e confortável para que os membros possam tirar suas 

dúvidas sobre o budismo, para apresentarem convidados e ter um local 

próximo a sua casa para participar das reuniões e se integrar das atividades da 

organização como um todo. As reuniões de comunidade são realizadas uma 

vez por mês em um local, cedido por algum membro, com capacidade para 

acomodar um número grande de pessoas. Este encontro é chamado de 

“reunião de palestra”, tendo um planejamento mais elaborado e cuidadoso, 

contando com apresentações musicais, dança ou teatro. Esta reunião é 

realizada para os integrantes dos blocos que fazem parte desta comunidade, 

seu objetivo principal é a integração entre os blocos e a motivação dos 

membros, sendo muito incentivado que se leve convidados para conhecer o 

budismo. As reuniões maiores, de distrito, regionais e nacionais, são realizadas 

apenas em datas ou ocasiões especiais. 
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3.1  INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CURITIBA 

 

 

Cada regional importante, com número elevado de membros, conta com 

uma “sede regional” para a realização de reuniões maiores ou mesmo para 

ofertar espaço para comunidades que não dispõem de um local para realizar 

sua “reunião de palestra”. Curitiba, apesar de ser uma das regionais com 

grande número de membros, teve sua sede instalada em um local alugado. 

Sempre foi um sonho das comunidades locais a construção de sua sede 

própria, este projeto teve de ser apressado no momento em que o proprietário 

do imóvel alugado pediu a desocupação do local, pois havia vendido o terreno 

para uma conhecida rede de ensino de Curitiba. Neste momento iniciou-se uma 

empreitada de aproximadamente dez anos para a concretização desta obra, 

que originou o muito aguardado “Centro Cultural de Curitiba”. 

Todos os membros de Curitiba e região metropolitana foram convidados 

para a inauguração, além de contar com a presença da liderança nacional e de 

também de outras regionais que foram prestigiar o evento. Existe grande 

expectativa em parte significativa dos membros com relação ao Centro 

Cultural, é esperado que sejam realizadas reuniões maiores, com mais 

qualidade e que possibilitem maior interação entre as comunidades. A 

sensação compartilhada é de progresso, “não há mais impedimento para a 

expansão das atividades, é um lugar que dá gosto de trazer convidados”, me 

confidenciou um jovem membro. 

Estive presente na cerimônia de inauguração no dia 16 de novembro de 

2014. Para este evento foram enviados convites aos membros da BSGI de 

Curitiba e região metropolitana dividindo em horários e dias diferentes, dia 15 e 

16 de novembro, pois o espaço construído do Centro Cultural, apesar de 

grande, não comporta todos os membros de uma única vez, então a separação 

de horários foi uma decisão para que todos pudessem participar. 

Os membros das subdivisões de atividades praticadas pela BSGI, 

Ongakutai, kotekitai, pompom-tai, entre outros, chamadas de “grupos 

horizontais”, prepararam apresentações de música e dança para a ocasião. As 
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apresentações foram realizadas em todos os horários dos dois dias, ou seja, 

repetida a cada duas horas no período da manhã e tarde de sábado e domingo 

para que todos os convidados conseguissem assistir. Apesar de exaustos 

todos estavam muito felizes e orgulhosos da realização do evento. 

Os grupos horizontais são constituídos respeitando as subdivisões de 

gênero e idade dentro da organização, sendo assim os membros do grupo 

Sokahan ou da Ongakutai devem pertencer a divisão masculina de jovens 

(DMJ) ou a divisão masculina sênior (DMS), chamada simplesmente de divisão 

sênior, mas os grupos são compostos em sua maioria por jovens. No caso da 

Kotekitai e do grupo Cerejeira, para citar apenas dois exemplos, deve-se 

pertencer a divisão feminina de jovens (DFJ) ou a divisão feminina sênior 

(DFS), chamada de divisão das senhoras. Os rapazes passam da DMJ para a 

DMS quando completam trinta anos de idade, no caso das moças apenas se 

passa do grupo DFJ para o DFS após casar-se. 

Apresentarei alguns dos principais grupos horizontais para melhor 

entendimento da sua atuação e da importância atribuída a estes em momentos 

e datas especiais para a BSGI.  

O grupo Sokahan surgiu no Japão, em novembro de 1976. No Brasil, a 

fundação foi em 19 de outubro de 1982. Seu lema é a proteção dos valores da 

Gakkai e do mestre Daisaku Ikeda, e sua atuação está voltada para a 

organização, orientação e planejamento das atividades realizadas9. 

O grupo Taiyo Ongakutai foi criado em 6 de maio de 1962 pelo fundador 

e presidente da Soka Gakkai Internacional (SGI), Daisaku Ikeda. Sua formação 

é composta de membros com a pretensão de transmitir a paz, esperança e 

determinação a todas as pessoas através de seu Som. Seu lema: "Ao Som da 

minha luta eu Busco a Paz"10. Os integrantes deste grupo formam uma banda 

composta em grande parte por instrumentos de sopro, seu repertorio contém 

canções da BSGI, músicas com temática Japonesa e canções populares. 

Geralmente se apresentam em conjunto com o grupo Kotekitai. 

A Kotekitai, cujo nome significa pífanos e tambores, é uma banda 

musical feminina também fundada por. Daisaku Ikeda, em 22 de Julho de 1956, 

no Japão. Grupo horizontal da SGI, a Kotekitai está presente em vários países, 

                                                           
9
 http://msakamoto.blogspot.com.br/2011/05/o-sokahan-surgiu-no-japao-em-novembro.html 

10
 http://www.bsgi.com.br/ 
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inclusive no Brasil, onde foi fundada em 18 de Agosto de 1963 e recebe a 

denominação de Nova Era Kotekitai (NEK), tendo como objetivo a Criação de 

valores humanos e como missão transmitir a paz e a esperança através da 

música 11. 

O grupo cerejeira, fundado no Brasil em 4 de outubro de 1970, trata-se 

de um grupo de treinamento em que as integrantes “têm o objetivo de 

desenvolver o seu potencial, com a pretensão de ser modelo de cidadania, 

elegância, boas maneiras, humanismo, senso de responsabilidade e missão”.12 

Sempre presente em todas as atividades da BSGI, é composto por integrantes 

da divisão feminina trajando uniforme rosa claro, cor das flores de quem 

emprestam o nome. Suas atividades englobam recepcionar, auxiliar na 

arrumação e limpeza ou ajudando outros membros, seu lema é “Agindo com 

alegria e responsabilidade” 13. O nome do grupo foi escolhido com referência a 

uma característica da flor de cerejeira que quanto mais rigoroso o inverno, mais 

belas florescem na primavera. 

 

 

FIGURA 01 – GRUPO SOKAHAN 
FONTE: http://sixmoment.com/leste1 

 

                                                           
11

 https://sites.google.com/site/expansaonekbsgi/ 
12

 http://www.bsgi.org.br/noticia/cerejeiras-em-flor-20131014/ 
13

 http://www.bsgi.org.br/noticia/cerejeiras-em-flor-20131014/ 
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FIGURA 02 – GRUPO CEREJEIRA 
FONTE: BSGI (2013)

14
  

 

 

FIGURA 03 – GRUPO TAIYO ONGAKUTAI 
FONTE: GUIA TAUBATÉ (2013)

15
  

 

 

FIGURA 04 – APRESENTAÇÃO DO GRUPO TAIYO ONGAKUTAI 
FONTE: GUIA TAUBATÉ (2013)

16
  

 

                                                           
14

 http://www.bsgi.org.br/noticia/cerejeiras-em-flor-20131014/ 
15

 http://guiataubate.com.br/galerias/2013/12/banda-masculina-sol-taiyo-ongakutai-sp 
16

 http://guiataubate.com.br/galerias/2013/12/banda-masculina-sol-taiyo-ongakutai-sp 
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Como membro da organização, recebi meu convite para as 15h do dia 

16 de novembro de 2015, horário diferente do designado para alguns amigos e 

familiares. Os convites foram destinados por região e não por família. Era 

possível pedir a mudança de horário, se houvesse disponibilidade. 

Chegando próximo das imediações do centro cultural, fomos recebidos 

por vários membros do grupo Sokahan, que em qualquer evento promovido 

pela BSGI prestam auxilio para organizar o local e ajudar os outros membros 

com orientações gerais. É fácil reconhecer estes membros, pois todos estão 

vestidos com uma camisa azul claro de gola polo, uma calça azul marinho, 

sapato social e um crachá de identificação fixado no bolso da camisa. 

A recepção por um membro Sokahan foi calorosa e rapidamente ele 

orienta o local para estacionar e informa qual caminho a seguir para chegar até 

a entrada do evento. Vários integrantes do grupo Sokahan estão posicionados 

estrategicamente próximos ao centro cultural para orientar os visitantes. 

A cada membro da BSGI que encontrávamos, da organização do evento 

ou não, conhecidos ou não, direcionavam um cumprimento e uma felicitação de 

“Parabéns!” reforçando o caráter da construção do centro cultural como uma 

conquista coletiva, de toda a comunidade. 

O local tem uma entrada ampla e a fachada apresenta uma arquitetura 

moderna, sendo as entradas principais feitas de vidro, toda a estrutura do 

prédio lembra a entrada de um teatro ou centro de convenções. Logo na 

entrada do local os convidados foram recebidos por alguns dirigentes regionais, 

com agradecimentos pela participação no evento e congratulações pela 

conquista da construção do local. Entrando no local a primeira impressão é de 

um espaço amplo e bem iluminado pelo sol, sendo que as paredes da entrada 

e dos fundos são feitos de vidro, a decoração é bem discreta deixando o 

ambiente um pouco formal. Foi pedido para assinar a lista de presença, 

informando de qual regional pertencia, logo em seguida nos encaminharam 

para o auditório, localizado à esquerda da entrada principal, para a realização 

da oração, do daimoku, recitação constante do mantra Nam-myoho-rengue-

kyo, e o gongyo, leitura de capítulos selecionados do sutra de lótus. O auditório 

tem a estrutura de um anfiteatro, com várias fileiras de cadeiras na plateia e no 

primeiro balcão, na frente tem um palco amplo com um púlpito a esquerda e o 

oratório com o Gohonzon posicionado na parte central encostado na parede de 
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trás. O oratório é grande e pomposo, com um espaço próximo cercado por uma 

pequena barreira de madeira separando o local destinado para as frutas e 

flores. O Gohonzon tem um tamanho muito maior do comumente recebido 

pelos membros para uso pessoal, este Gohonzon é feito especialmente para 

este local mediante um pedido de um projeto especial. Na frente do oratório 

estão distribuídos dois castiçais com velas, um incensário e um sino, que neste 

caso é bem grande, se comparado ao de uso particular, e produz um som 

grave que ecoa pelo salão, além de uma cadeira com um microfone 

posicionado de frente para o Gohonzon e de costas para o público, destinado à 

pessoa que ira conduzir a oração.  

 

 

FIGURA 05 - FACHADA DO CENTRO CULTURAL DE CURITIBA 
FONTE: BSGI (2016)

17
  

 

 

FIGURA 06 - GRANDE AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DE CURITIBA 
FONTE: BSGI (2016)

18
  

 

                                                           
17

 http://www.bsgi.org.br/noticia/curitiba-inaugura-seu-novo-castelo-para-a-paz-20141216/ 
18

 Id. 
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Ao entrar no auditório, boa parte das cadeiras já estavam ocupadas, 

todos os presentes já estavam recitando o daimoku, acompanhando a 

recitação do regente sentado a frente do Gohonzon, em cima do palco, falando 

ao microfone. A oração de todos juntos preenche o salão, oferecendo uma 

sensação muito agradável e estimulante. Após me sentar, nas fileiras mais a 

esquerda do palco, iniciei a oração, logo após o sino foi tocado três vezes, 

neste momento todos recitam o daimoku sansho, que consiste na recitação 

lenta de três vezes do mantra Nam-myoho-rengue-kyo, após este momento 

inicia-se o gongyo, onde o regente faz sozinho a leitura em voz alta do titulo do 

capítulo do sutra, e na sequência todos acompanham a leitura deste sutra em 

japonês, sendo que a maioria dos membros já faz esta recitação decorado, 

sem ler, a oração é finalizada com a leitura das orações silenciosas, momento 

de pedidos e agradecimentos intercaladas por momentos de recitação do 

daimoku sansho apenas pelo regente, por fim o sino é tocado mais três vezes e 

todos finalizam com a recitação do daimoku sansho. Após a oração um 

membro do grupo sokahan aproxima-se do Gohonzon, usando luvas, apaga as 

velas e fecha o oratório, que neste caso é automatizado, sendo preciso apenas 

apertar um botão. O oratório do Centro Cultural é feito com uma madeira 

escura e molduras douradas, semelhante a um armário grande, com portas que 

quando abertas expõem toda a peça revelando em seu interior o Gohonzon 

que preenche todo o espaço. Ao fechar o oratório o Gohonzon fica protegido e 

completamente escondido, sendo exposto somente nos momentos de oração, 

então para dar sequência na cerimônia o oratório foi fechado e iniciaram-se as 

apresentações e leituras de mensagens de apoio e felicitações dos dirigentes 

regionais, nacional e do presidente Ikeda. 

Durante os discursos foi muito citada a importância da construção da 

praça Makiguti, no bairro Jardim das Américas, para o reconhecimento da 

BSGI e do budismo Nitiren e o fortalecimento do vínculo da comunidade local 

com a organização. Foi apresentada uma relação equivalente com a 

construção do centro cultural, sendo importante para a ampliação dos vínculos 

com a sociedade e para maior reconhecimento da BSGI. 

Os membros tratam o Gohonzon consagrado no Centro Cultural com o 

mesmo respeito e devoção que tem pelo seu próprio Gohonzon. Como vários 

membros me relataram nas entrevistas, este pergaminho tem o poder de 
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despertar todo o potencial daquele que direciona a ele sua oração com fé. 

Independente de qual ou de quem seja o Gohonzon, mas sempre é reforçada 

pelos membros a importância de ter o seu próprio Gohonzon na sua 

transformação particular, deixando claro o vínculo pessoal que é criado com 

este elemento. Um membro veterano, Renan, que entrevistei, realiza suas 

orações no Gohonzon familiar, que pertence a sua irmã. Quando perguntei se 

gostaria de ter o seu ele me relatou a diferença de rezar em um Gohonzon de 

outra pessoa e a importância de se ter o seu próprio. 

 

“(...) o Gohonzon é nosso espelho, quando sentamos ali para rezar a 

forma como a gente encara, a seriedade com que a gente encara é o 

que vai valer né. Mas é importante a gente ter o nosso próprio 

Gohonzon, é importante a gente ter esse nosso espelho.” (RENAN) 

“(...) é como eu falei ele é o nosso espelho, nossa vida, então quando 

a gente recebe o nosso Gohonzon a gente recebe o espelho da 

nossa própria vida, a gente está tendo o nosso... como que eu posso 

dizer... é o espelho do Renan, eu vou poder estar me vendo ali e vou 

poder me polir ainda mais. Não que hoje quando eu vou fazer 

daimoku na frente do Gohonzon eu não vá estar me polindo, mas é 

que é o meu Gohonzon, a minha vida ali, sou eu que estou na frente 

do meu Gohonzon, na frente da minha vida naquele momento.” 

(RENAN) 

 

Quando perguntei sobre a diferença de orar para o Gohonzon da sua 

irmã e para o seu próprio ele respondeu: 

 

“Acho q a diferença não seria nem a de sentar ali... e me ver no 

Gohonzon da minha irmã, mas é mais no sentido de eu possuir... ter 

minha própria vida ali em minhas mãos. Acho q é mais nesse sentido, 

de eu poder controlar ainda mais a minha vida sentado na frente do 

meu Gohonzon.” (RENAN) 

 

Em dado momento do evento de inauguração do centro cultural foi 

realizada uma entrega de certificados de reconhecimento para alguns membros 

que representavam diferentes segmentos da organização, como por exemplo, 

a divisão masculina de jovens, divisão das senhoras, entre outros. Estes 

certificados reforçavam a conquista do grupo. Também foram oferecidos 

agradecimentos aos representantes de famílias japonesas tradicionais, 

praticantes do budismo Nitiren antes da criação das comunidades regionais, 
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estes praticantes foram importantes para o início das atividades e da 

propagação da BSGI na região. 

Logo após este momento iniciou-se um discurso incentivando o 

engajamento dos membros e agradecendo o grande crescimento que a BSGI 

alcançou nos últimos anos e enfatizou o próximo objetivo da organização para 

a conversão de novos membros, pedindo a colaboração de todos para 

concretizar um mínimo de cinquenta mil famílias convertidas, ou seja, 

cinquenta famílias por distrito. 

A realização de chakubukus19, a conversão de novos membros, é parte 

importante da prática do budismo Nitiren, influenciando diretamente a eficácia 

da oração para a transformação do carma. Sendo que a concretização de 

chakubukus é a única forma de se atingir o Estado de Buda. 

Os projetos e metas para a realização de chakubukus são uma 

constante na organização, sendo reforçada nas reuniões a importância de sua 

concretização, tendo inclusive um reconhecimento especial e títulos 

classificatórios para as comunidades que atingirem suas metas, como por 

exemplo, a realização de um chakubuku por família e que todos sejam 

assinantes dos impressos da BSGI. Muitos membros veem a concretização de 

novos praticantes como um objetivo prioritário, acima das realizações 

desejadas para sua vida pessoal. Praticante a mais de sete anos Camila me 

diz sobre a importância da realização de chakubukus: 

 

“(...) a realização de chakubuku é uma coisa maravilhosa, 
você saber que esta apresentando esta ferramenta de transformação 
para a pessoa, que ela vai ter a oportunidade de mudar sua vida e 
que você teve a oportunidade de participar desta transformação é 
uma coisa maravilhosa. É muito importante fazer chakubuku porque é 
a única forma de realizar o objetivo do kossen rufu e de trabalhar o 
seu próprio carma né... quanto mais chakubukus se realiza, maior a 
transformação causada no mundo e maior será a transformação no 
seu carma, essa é a lei da causa e efeito. Se você realiza um 
chakubuku e ele se começa a fazer seus chakubukus também, 
imagina a onda de transformação que se deu a partir de um simples 

                                                           
19

 Chakubuku é o nome dado ao individuo que está iniciando ou conhecendo a prática budista. 

Quando um membro veterano convida uma pessoa para participar da prática budista este 
convidado torna-se o chakubuko do membro, que terá a responsabilidade de auxiliá-lo em sua 
prática. Segundo o presidente Ikeda, é “a prática de profundo respeito pela própria natureza de 
Buda e a dos outros”. É o ato de compartilhar o budismo com as pessoas. O chakubuku 
acontece por meio das ações de alguém que despertou para a verdade de que ela própria é 
um Buda. Esse ato faz a pessoa conduzir os outros a manifestar a mesma condição. 
http://www.brasilseikyo.com.br/budismo/all/perguntas/ 
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ato? Por isso é mais importante realizar chakubukus do que se 
dedicar a realizações pessoais.” (CAMILA) 

 

Como podemos perceber no exemplo de Camila a realização de 

chakubukus além de impactar o mundo positivamente é fonte da própria 

transformação, sendo assim, para conseguir trabalhar as questões pessoais, 

obter suas realizações e atingir o estado de Buda é necessário que se trabalhe 

para a prosperidade dos outros, consegue-se isto propagando o sutra de lótus 

e incentivando sua prática. Este ponto está presente em todas as orações, 

sendo que ao encerrar a recitação do daimoku dedicam-se as orações à paz 

mundial e a felicidade de todas as pessoas. 

Uma das teorias mais importantes do budismo é a questão dos dez 

estados de vida. Com exceção do estado de Buda, que é inteiramente positivo, 

todos os outros possuem aspectos positivos ou negativos. Os seis estados 

inferiores, seis maus caminhos, são o estado de inferno, estado de fome, 

estado de animalidade, estado de ira, estado de tranquilidade e estado de 

alegria, manifestam-se quando o indivíduo reage ao seu meio ambiente. Já os 

quatro estados elevados, quatro nobres caminhos, são estado de erudição, 

estado de absorção, estado de Bodhisattva, estado de Buda, que se 

manifestam mediante o esforço do indivíduo 20 . Sendo que o estado de 

Bodhisattva é o ultimo estado de vida antes de se atingir a iluminação, o estado 

de Buda. Este estado de vida está intimamente ligado a realização de 

chakubukus, pois sua característica principal é a dedicação aos outros, a 

propagação da lei e a ação, a prática, tendo mais importância que a teoria. 

Então o estado de Bodhisattva é caracterizado como o mundo do 

altruísmo, no qual a pessoa atua para as outras pessoas, ajudando-as sem 

esperar recompensa. Os membros da SGI se intitulam como os Bodhisattvas 

da terra, sendo fortemente incentivado pela organização que os membros ajam 

de acordo com as características deste estado de vida. O estado de Buda é 

uma condição ideal que uma pessoa pode atingir através de suas atividades 

altruístas. Surgindo na vida diária como ações de Bodhisattva. É por esta razão 

que os ensinos budistas enfatizam que o caminho ou o meio mais direto e 
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rápido para se atingir o estado de Buda é através da prática do chakubuku, 

sendo a própria manifestação da condição de Bodhisattva21.  

Sendo assim os membros esforçam-se para atrair convidados para as 

reuniões, tendo um momento especial para a apresentação destes após as 

orações. No seu dia a dia, cada situação é uma oportunidade para se 

apresentar o budismo Nitiren, tendo inclusive cartões de visita com o mantra 

Nam Myoho Rengue Kyo escrito para facilitar a propagação e a explicação da 

prática. O desejo e a necessidade de compartilhar sua crença quase 

dispensam a necessidade de existirem metas. Um membro me disse “um 

carvão se tirado do fogo logo se apaga, por isso é necessário trazer todos para 

as reuniões para que o fogo continue queimando”, mostrando, como disse 

Durkheim, que a necessidade do fiel de propagar sua crença é uma forma de 

confirmar a sua própria prática. 

 

“Na verdade, o homem que tem uma verdadeira fé sente a 
necessidade invencível de espalhá-la; para isso, sai de seu 
isolamento, aproximasse dos outros, busca convencê-los, e é o ardor 
das convicções que suscita que vem reconfortar a sua. Ela 
rapidamente se estiolaria se permanecesse sozinha.” (DURKHEIM, 
2000, p. 170) 

 

Esta questão da realização de chakubukus está intimamente ligada com 

a transformação do carma pessoal, sendo que ter um carma negativo renderá 

ao individuo vários bloqueios e situações complicadas em sua vida, a solução 

para este problema é atrair carma positivo para sua vida fazendo causas 

positivas, e isto se faz basicamente recitando o mantra Nam Myoho Rengue 

Kyo concretizando chakubukus. Na medida em que seu carma vai sendo 

trabalhado começara a atrair prosperidade para sua vida, mas em uma reunião 

de bloco uma praticante questionou o fato de ela realizar corretamente a 

prática budista, fazer vários chakubukus e sua vida estar cada vez mais difícil e 

com mais problemas, a responsável de bloco na ocasião respondeu: 

 

“(...) nossa vida é como uma mangueira suja, quando 
iniciamos a prática budista é como se ligássemos água corrente nesta 
mangueira e a medida em que a água passa pela mangueira vai 
empurrando a sujeira. Então demora tempo para que a mangueira 
esteja completamente limpa. No inicio da prática só vai sair água 
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suja, mas é seu carma sendo trabalhado, se persistir na prática logo 
colherá os frutos da água limpa.” (RESPONSAVEL DE BLOCO) 

 

Como mostra este exemplo muitos membros se frustram por esperarem 

resultados imediatos de sua prática como sendo uma relação de troca 

equivalente, quanto mais chakubukus maior a sorte atraída. Sendo assim os 

membros com mais experiência e que já provaram os resultados de sua prática 

se esforçam para tentar passar este sentimento para os outros. Assim como 

mostra Durkheim existem grandes dificuldades na transmissão uma sensação 

pessoal para a consciência do outro, deste modo o caminho da experiência, 

através do Gohonzon, é uma forma de transpor este problema. Então estes 

membros tentam influenciar as demais pessoas a se colocarem frente ao 

Gohonzon e experimentem por si mesmos a sensação que não conseguem 

transmitir com palavras. 

 

“É impossível que eu consiga transmitir uma sensação de 
minha consciência à consciência de outrem; ela depende 
estritamente de meu organismo e de minha personalidade e não pode 
ser separada deles. Tudo o que posso fazer é convidar outrem a se 
colocar diante do mesmo objeto que eu e se abrir à sua ação. Ao 
contrário, a conversação, o comércio intelectual entre os homens 
consiste numa troca de conceitos. O conceito é uma representação 
essencialmente impessoal, é através dele que as inteligências 
humanas se comunicam.” (DURKHEIM, 2000; p.181) 

 

Vários indivíduos ao conhecerem o budismo Nitiren sentem-se atraídos 

por sua filosofia, ficam curiosos e fazem muitas perguntas em reuniões, sendo 

incentivados a estudarem e buscarem mais sobre este ensino, mas são 

fortemente impulsionados a se dedicarem na recitação do mantra frente ao 

Gohonzon e a participação nas reuniões. No momento em que atingem a 

primeira realização e começam a entender a sensação descrita pelos membros 

veteranos passam a ansiar ter o seu próprio Gohonzon. Um praticante 

iniciante, Lucas, me contou sobre seu desejo em pegar o pergaminho: 

 

“No inicio não acreditava nesse negocio de ficar falando em 
japonês de frente pra esse armarinho, pensava –que coisa de 
maluco, nada a ver- mas logo no segundo mês que estava vindo nas 
reuniões consegui um emprego muito bom que não atrapalha o 
horário da minha faculdade, e parece que todo mundo começou a me 
tratar melhor, não sei se é impressão minha, mas se consegui isso só 
vindo nas reuniões imagina quando eu pegar o meu Gohonzon!” 
(LUCAS) 
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Lucas estava presente na inauguração do Centro Cultural e muito 

contente com a conquista da comunidade. Em dado momento do evento o local 

foi referenciado por diversas vezes como “a fortaleza da paz e local de 

intercambio cultural”. Sendo a construção deste centro cultural alvo de muita 

expectativa pela comunidade budista. 

O ultimo a discursar foi o presidente da BSGI, Júlio Kosaka, que fez 

muitos elogios, pronunciou suas expectativas de crescimento para a região e 

reforçou a importância deste local para todas as pessoas de Curitiba, que terão 

a oportunidade de conhecer o budismo Nitiren e a BSGI. Logo após leu uma 

mensagem de incentivo enviada pelo presidente da SGI, Daisaku Ikeda, na 

qual expressa suas congratulações e seu orgulho da comunidade pela 

conquista da realização deste empreendimento. Todos os presentes receberam 

uma copia desta mensagem ao final da cerimônia. Finalizou apresentando o 

presente que ofereceu a comunidade, uma antiga caixinha de música com uma 

canção japonesa, que ficará exposta no salão principal do centro cultural.  

Na sequência dos discursos iniciaram-se apresentações musicais, com o 

centro de formação de orquestra da BSGI, seguido de apresentações de dança 

e de música com a Ongaktai, kotekitai e outros, finalizando com o coral de 

senhoras. 

Ao final da cerimônia de inauguração foi realizada uma foto coletiva, que 

foi publicada no jornal e revista da BSGI e também enviada para o presidente 

Ikeda. Após a foto foram organizadas filas para realizar uma rápida visitação ao 

local, conhecendo as outras salas e ambientes que servirão para as futuras 

reuniões e eventos. As meninas do grupo cerejeira organizavam as pessoas 

em filas indianas, entregaram uma copia da mensagem do presidente Ikeda 

para cada membro na saída do auditório e guiavam o caminho para conhecer o 

restante do centro cultural, quando algumas pessoas paravam para conversar 

logo eram orientadas para não interromper o andamento da fila. Toda a 

visitação dos dois andares não durou mais de dez minutos. 

Na saída do local, muitos membros reencontraram pessoas de sua 

comunidade e algumas velhas amizades, o que garantiu longas e animadas 

conversas. Muitos praticantes perdem contato com colegas quando mudam-se 
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de residência, pois passam a participar das reuniões do bloco e da comunidade 

pertencente ao local de sua moradia. 

As pessoas se despedem, organizam caronas e voltam para seus carros 

no estacionamento, para quem conseguiu vaga, ou na rua, onde os integrantes 

do Sokahan permaneciam cuidando dos carros e orientando os visitantes. Os 

integrantes dos grupos horizontais permaneceram no local para organizar, 

limpar e fechar o estabelecimento. E assim finalizaram a rotina da semana de 

inauguração do Centro Cultural. 

Esta rotina dos integrantes dos grupos horizontais ocupa uma parte 

considerável de seu tempo, todas as semanas têm atividades, em vários dias e 

horários. É fortemente incentivada pela organização e pelos próprios membros 

essa dedicação quase que exclusiva para as atividades realizadas pela BSGI. 

Renan, que é membro da Ongakutai, me contou a sua motivação para 

participar das atividades: 

 

“(...) eu saia bastante para festas e tal, e houve vários casos de me 

envolver em briga, e acabava que eram situações que por eu não 

estar ali no budismo 100% do tempo, acabava que eu não tinha um 

direcionamento para minha vida, não tinha aquela orientação que 

fizesse eu buscar esse algo a mais na minha vida. Então eu ia para 

festas, bebia, me drogava, brigava e uma vez teve uma briga muito 

feia que acabou que eu levei um tiro e perdi um amigo também 

naquele mesmo dia e aquele pessoal foi mesmo para matar a gente, 

então a partir daquele dia eu pensei, „preciso praticar o budismo 

porque é esta religião que vai me salvar‟, a partir deste momento em 

que comecei a praticar o budismo, sem eu saber o que eu queria, 

comecei a praticar o budismo da maneira como realmente deve ser. 

Praticar de forma altruísta, você praticar pela felicidade das pessoas, 

então comecei a ensinar isso para meus amigos também.” (RENAN) 

 

Assim a religião budista através das atividades realizadas pela 

organização intente a permear todas as esferas da vida do praticante, 

direcionando não apenas a sua conduta como suas motivações e suas 

relações.  Assim como mostrado no exemplo do Renan toda sua transformação 

pessoal está contida em sua relação com o grupo budista e sua intensa 

participação nas atividades realizadas. Sobre este caráter essencial das 

atividades coletiva da religião Durkheim afirma: “Assim, mesmo que a religião 
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parece estar inteiramente no foro interior do indivíduo, é ainda na sociedade 

que se encontra a fonte viva da qual se alimenta” (DURKHEIM, 2000, p. 470). 

Nestas atividades os membros encontram a si mesmos, interagem com 

pessoas com os mesmos interesses e acabam reforçando uns aos outros a 

manterem uma postura especifica frente aos desafios da vida. Durkheim afirma 

que a religião tem este potencial de fazer o individuo se elevar, enxergar suas 

expectativas e potencialidades e tomar consciência de si. 

 

“É a sociedade que o eleva acima de si mesmo, é ela, inclusive, que 
o faz. (...) É que a sociedade só pode fazer sentir sua influencia se for 
um ato, e só será um ato se os indivíduos que a compõem se 
reunirem e agirem em comum. É pela ação comum que ela toma 
consciência de si mesma e se afirma; ela é acima de tudo uma 
cooperação ativa.” (DURKHEIM, 2000, p.461) 

 

De acordo com Geertz as disposições e motivações que levam o 

indivíduo a agir de determinada maneira, como no caso de agir em prol do 

kossen-rufu, com objetivo de propagar o caminho budista para todas as 

pessoas, através do conceito de uma ordem de existência geral, são anteriores 

a fé do praticante. A religião age, então, como uma perspectiva, acionada em 

determinados momentos orientando a ação do individuo. 

Para Geertz a religião é um conjunto de símbolos que “modela” as 

relações humanas, disponibilizando um modelo ético que orienta as atitudes do 

sujeito, orientando à diferentes motivações e disposições. Sendo que estes 

símbolos fornecem significado à experiência e tem o potencial de dar sentido a 

ação. Estes sistemas de símbolos não estão separados, ou deslocados, do 

universo social, mas estão relacionados com outras esferas sociais. 

Como exemplo deste vínculo entre diferentes sistemas de símbolos e 

esferas sociais é possível verificar, no texto da Bornholdt, a preocupação da 

BSGI que seus projetos estejam em concordância com as diretrizes do Estado 

e com as inquietações mundiais quando mostra que: 

 

“diante de tantos problemas e do aumento da pobreza nas 
grandes cidades, e também como uma resposta à realidade local, a 
BSGI criou no início dos anos 80 o departamento educacional. Em 
paralelo a este cenário, com a ECO 92 e o início de uma 
preocupação mundial sobre questões relacionadas à ecologia, a Soka 
Gakkai fundou o Centro de Pesquisas Ecológicas da Amazônia – 
CEPEAM, na cidade de Manaus.” (BORNHOLDT, 2009). 
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Como mostrado a BSGI tem como principal objetivo a transformação do 

indivíduo, mas a abrangência de suas ações atinge outras esferas além da 

religiosa, com projetos educacionais, ambientais entre outros. Partindo da 

afirmação fornecida por Geertz que diz "a religião ajusta as ações humanas à 

ordem cósmica imaginada, projetando, ao mesmo tempo, imagens dessa 

ordem no plano da experiência humana" (GEERTZ, 1989), podemos ver como 

exemplo a frase de Daisaku Ikeda mostrando como a ação engajada, 

incentivada pela organização, compõe o ethos e a visão de mundo do individuo 

a partir do conceito de “revolução humana”: 

 

“Os desejos têm sido a força motriz por trás do 
desenvolvimento da civilização moderna. Nós fizemos com que a 
natureza e a vida significassem um fim. (...) Mas agora, atingimos 
nossos limites. A busca egoística da felicidade surtiu um efeito 
contrário, trazendo sofrimento, resultante dos problemas ambientais e 
tecnológicos e levando à proliferação de armas de destruição em 
massa. Quaisquer que sejam as soluções globais duradouras para 
esses desafios, devem ser iniciadas com o que podemos chamar de 
revolução humana individual.” (IKEDA) 

 

Então estes sistemas de símbolos são chamados de padrões culturais e 

representam fontes extrínsecas de informação, fornecendo programas para os 

processos social e psicológico que modelam o comportamento público. Estas 

fontes extrínsecas são essenciais, pois o comportamento humano é 

instavelmente estabelecido pelas fontes de informação intrínsecas. Como 

mostra Geertz, a religião além de induzir motivações e disposições, formula 

ideias gerais de ordem, tem sempre a necessidade de explicar a ordem geral 

das coisas, independente de como esta explicação se desenvolva. 

O Gohonzon, como será apresentado mais adiante, é um elemento do 

budismo Nitiren que tem grande influencia na vida do praticante e de sua forma 

de agir no mundo. O seu significado pode ser entendido como objeto de 

devoção da fé na prática do Budismo de Nitiren Daishonin, seu sentido não 

está no significado literal de seus caracteres, mas sim no fato de que ele 

incorpora a vida do Buda Original, ou a Lei do Nam-myoho-rengue-kyo. O fato 

de ler o que está escrito no Gohonzon não traz nenhum benefício 

extraordinário, tampouco significa que a pessoa realmente o compreende. Seu 
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potencial de transformação está no vínculo criado entre a vida do praticante e 

este elemento. 

Geertz aponta a dependência do homem aos símbolos e sistemas 

simbólicos, mas que ninguém vive a todo tempo no mundo formado pelos 

símbolos religiosos, e sim no mundo cotidiano dos objetos do senso-comum. 

Sendo assim comenta que as pessoas podem viver sem percepção artística, 

científica ou religiosa, mas não sem um entendimento do senso-comum. Assim, 

o impacto mais importante dos rituais está fora dos limites da duração do seu 

acontecimento, está na influência que exerce na concepção individual de 

mundo usada cotidianamente (GEERTZ, 1989). 

Apresentarei a seguir como são realizadas as atividades religiosas 

cotidianas, como é a relação dos praticantes com o Gohonzon e como esta 

relação influencia suas vidas e sua forma de agir. 

 

 

3.2  COMUNIDADE PINHAIS 

 

 

 Quando o praticante começa a participar das atividades da BSGI lhe é 

designado um “bloco”. Como sou membro e praticante do budismo Nitiren há 

muitos anos já frequentei vários blocos e comunidades diferentes, atualmente 

acompanho as atividades do “bloco Maringá”, pertencente a “comunidade 

Pinhais”. Minha observação etnográfica se concentra principalmente neste 

bloco, mas também nas reuniões de palestra, onde são reunidos todos os 

blocos da comunidade Pinhais. As entrevistas foram realizadas com membros 

de diferentes comunidades, principalmente da comunidade Pinhais e 

Pinheirinho. 

 As reuniões do bloco Maringá são realizadas todos os sábados na 

residência do responsável de bloco, geralmente às 18 horas. Como a rua da 

frente da casa é tranquila, as pessoas conseguem estacionar sem dificuldades, 

o portão fica aberto assim os membros chegam e já entram direto na porta da 

sala, onde a televisão fica na parede do lado direito e o oratório com o 

Gohonzon está na parede a esquerda. Os sofás da sala estão posicionados de 
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frente para o Gohonzon, em dias de reunião, e mais duas fileiras de cadeiras 

de plástico. A média de membros que comparecem nas reuniões de bloco é de 

dez pessoas. 

 Em uma das reuniões cheguei pouco antes das 18 horas e ainda não 

havia iniciado a oração, um casal já estava presente além da dona da casa, 

Geni, e sua família, seu filho Afonso e seu ex-marido também chamado Afonso. 

Logo após começaram a chegar outros membros e assim o senhor Afonso se 

dirigiu para frente do Gohonzon e pediu ao pessoal para iniciar a oração. Ele 

ascendeu as velas, o incenso, sentou-se e tocou o sino três vezes, neste 

momento todos recitam o daimoku sansho, recitação lenta de três vezes do 

mantra Nam-myoho-rengue-kyo, após este momento ele recita sozinho a leitura 

em voz alta do titulo do capítulo do sutra iniciando-se o gongyo, na sequência 

todos acompanham a leitura deste sutra em japonês, a oração é finalizada com 

a leitura das orações silenciosas, momento de pedidos e agradecimentos 

intercaladas por momentos de recitação do daimoku sansho apenas pelo 

regente, por fim o sino é tocado mais três vezes e todos finalizam com a 

recitação do daimoku sansho. 

 Finalizando a oração Afonso apaga as velas com o abafador e fecha as 

portas do oratório com um lenço, em sinal de respeito. Neste momento Geni, 

dona da casa, se levanta e se dirige para frente, cumprimenta a todos 

agradecendo pela presença, distribui um folhetinho com uma letra de música e 

pede a todos para cantar a canção, escolhida do CD de músicas próprio da 

organização, liga o som e todos acompanham cantando timidamente. Logo 

após ela chama o membro responsável por fazer a apresentação da matéria, a 

escolha desta pessoa é combinada anteriormente, assim este membro se 

prepara para esta apresentação. A matéria é feita seguindo o estipulado pelo 

núcleo de estudos budistas da BSGI, este conteúdo vem publicado no jornal, 

no qual praticamente todos os membros são assinantes. Assim todos os blocos 

de todas as regiões do país seguem o mesmo roteiro de estudos. Então foi 

realizada a leitura e a explanação da matéria e logo depois foi iniciado o 

momento da reunião chamado de “dialogo”, onde os membros presentes tiram 

suas dúvidas, sobre a teoria ou sobre a prática budista, e outras pessoas, de 

preferência os dirigentes, tentam responder. As dúvidas mais frequentes são a 

respeito do que acontece após a morte, como funciona o carma e a 
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reencarnação, o que é o estado de Buda e questões sobre a matéria explanada 

no dia. 

Após este momento Geni agradece novamente a presença de todos, faz 

a leitura de uma mensagem de incentivo e encerra a reunião convidando a 

todos para participar de um lanche oferecido por ela. As pessoas se levantam e 

se cumprimentam, enquanto tomam um café conversam descontraidamente 

sobre suas vidas pessoais, trabalho e família, ocasionalmente comentam sobre 

algum compromisso com a BSGI. Esta confraternização final geralmente é 

rápida, entre quinze e vinte minutos e aos poucos as pessoas se despedem e 

vão embora. 

 Como podemos observar com este exemplo toda reunião e a prática 

budista está organizada em torno do Gohonzon, a impressão passada é como 

se este elemento atuasse como um integrante do grupo, recepcionando, 

juntamente com os donos da residência, as pessoas que chegam para 

participar da reunião. Seria impensável realizar uma reunião em um local sem a 

presença do Gohonzon. 

 O Gohonzon é considerado um objeto de devoção da fé na prática do 

Budismo de Nitiren Daishonin, sua importância e forma de utilização na prática 

no momento da oração não está na capacidade de ler seus caracteres, mas 

sim no fato de que ele incorpora a vida de Nitiren, o Buda Original, ou a Lei do 

Nam-myoho-rengue-kyo. Como é reforçado pelos membros, o Gohonzon atua 

como o próprio Nitiren no momento da oração, possibilitando ao praticante unir 

sua consciência a mente de Nitiren, ou seja, ao próprio estado de Buda que 

está presente em forma latente em todos os indivíduos. O problema do 

significado, como afirma Geertz sobre a perspectiva religiosa é que “aquele que 

tiver de saber precisa primeiro acreditar” (GEERTZ, 1989, p.60), sendo, então, 

o fato de existirem a perplexidade, a dor e o paradoxo moral, um dos principais 

impulsionadores da crença religiosa. 

Faço aqui uma assimilação do Gohonzon budista com o ato de vestir o 

jilbab pelas mulheres citado por Geertz no texto “O beliscão do destino: A 

religião como experiência, sentido, identidade e poder”, no sentido em que o 

contato com este símbolo religioso afeta o comportamento do individuo e o 

motiva a agir no mundo de acordo com uma perspectiva diferenciada. 

Apresentarei mais adiante no texto relatos de experiência de alguns membros 
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entrevistados que diante dos problemas pessoais, como financeiros e 

profissionais, problemas familiares e de saúde, se apoiam no Daimoku, 

recitação do mantra para promover mudanças, mas principalmente no 

Gohonzon que é o objeto de devoção que representa sua própria vida. É em 

contato com este objeto que suas motivações e disposições para agir sob outra 

perspectiva são acionadas. 

De acordo com Saulo, um membro veterano, o Gohonzon é essencial 

para a prática, pois desperta no indivíduo, de acordo com a lei de causa e 

efeito, uma causa interna através deste objeto que é uma causa externa. Sobre 

a importância do Gohonzon ele diz: 

 

“O gohonzon é o poder do Buda e o poder da mente, e a 
pessoa tem o poder da fé e o poder da prática. De acordo com os 
princípios budistas, os 10 fatores, vou te dar um exemplo, de acordo 
com a lei de causa efeito, para você manifestar um efeito você 
precisa da causa e existe a causa interna e a causa externa. A causa 
externa é decorrente de um fator externo, por exemplo, se você esta 
dirigindo na rua e vem um cara e te da uma fechada, esta é uma 
causa externa, que pode te levar ou motivar a uma outra causa 
interna, a raiva, por exemplo, daí você já coloca a cabeça pra fora e 
grita com o sujeito, e isso ira criar uma outra causa externa. Assim 
causas internas e externas manifestam estados de vida. (...); então o 
gohonzon é uma causa externa que tem por objetivo geral uma causa 
interna em você que é o estado de Buda. Sendo assim o poder do 
Buda age como uma causa externa e incorpora uma causa interna 
para despertar este estado em você.” (SAULO) 

 

Miller afirma a importância dos objetos ao induzir sutilmente os 

indivíduos a determinada forma de agir. Quanto maior a familiaridade com os 

objetos, quanto menos “visíveis” eles forem, maior será sua influência na 

conduta do indivíduo. No caso do Gohonzon, apesar de ser um elemento 

evidente que se realça por ter uma posição de destaque como objeto religioso, 

chamando a atenção de que o desconhece, quanto maior a familiaridade do 

praticante com este objeto, maior será o seu poder de atuação, pois passa a 

fazer parte da vida deste indivíduo, não como algo externo, mas como parte 

dele próprio. 

 

“os objetos são importantes não porque sejam evidentes e 
fisicamente restrinjam ou habilitem, mas justo o contrário. Muitas 
vezes, é precisamente porque nós não os vemos. Quanto menos 
tivermos consciência deles, mais conseguem determinar nossas 
expectativas, estabelecendo o cenário e assegurando o 
comportamento apropriado, sem se submeter a questionamentos. 
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Eles determinam o que ocorre à medida que estamos inconscientes 
da capacidade que têm de fazê-lo.” (MILLER, 2013, p. 78 - 79) 

 

A junção dos símbolos do Gohonzon e do Daimoku formam um conjunto 

poderoso que fazem com que o individuo mude seus sentimentos a respeito de 

si mesmo a de seus atos, semelhante ao apresentado por Geertz. Analisando 

as entrevistas podemos visualizar a afirmação de Geertz que a religião não 

pretende evitar o sofrimento, mas principalmente proporcionar uma perspectiva 

de como sofrer, como fazer a dor suportável. Sendo assim o individuo age no 

mundo apoiado nestes símbolos apresentados com a segurança, força e 

confiança necessária para mudar sua própria vida, nos termos budistas, para 

trabalhar o seu carma e concretizar a sua “revolução humana”. 
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4  GOHONZON E DAÍ-GOHONZON 

 

 

 O Gohonzon é um pergaminho recebido pelos membros, concedido pela 

SGI, assim que o praticante se filia à organização, este elemento é de suma 

importância para a prática do budismo Nitiren, pois sua inscrição é estruturada 

de forma a sintetizar os principais conceitos budistas essenciais para se 

alcançar o objetivo do “estado de Buda”. 

 O Gohonzon recebido pelo membro é uma cópia do pergaminho escrito 

por Nitiren Daishonin, chamado de Dai-Gohonzon, onde seu objetivo com a 

criação deste objeto era tornar a prática fácil e acessível a todas as pessoas. O 

formato e disposição da escrita do pergaminho podem variar de uma escola do 

budismo Nitiren para outra, pois a cópia do Gohonzon é baseada no formato 

inscrito por diferentes discípulos de Nitiren, o conteúdo é sempre o mesmo, 

variando apenas a assinatura abaixo do pergaminho correspondente ao 

discípulo que efetuou esta transcrição. 

 Nitiren afirmou que a criação do Dai-Gohonzon é o real propósito de sua 

vinda a esta existência. Este pergaminho foi inscrito em Minobu, Japão, no 

décimo segundo dia do décimo mês de 1279. Seu significado literal é “Grande 

objeto de devoção”. Nitiren criou o Dai-Gohonzon após sofrer grandes 

perseguições em sua vida, pouco antes de sua morte confiou este objeto ao 

seu discípulo Nikko, e depois para Nichimoku, e preservado no templo Taisekiji. 

A inscrição do Dai-Gohonzon foi realizada durante o tempo da perseguição a 

Nitiren em Atsuhara. Nesta ocasião vinte agricultores foram presos e 

pressionados a negar sua crença nos ensinamentos de Nitiren sob forte 

ameaça. Mas como todos se recusaram a fazê-lo três deles foram decapitados. 

Diz-se que Nitiren inscreveu o Dai-Gohonzon em resposta à fé sincera e 

corajosa destas pessoas 22. 

 Os membros da SGI recebem um modelo padrão de Gohonzon, com 

aproximadamente 45 cm de altura por 20 de largura, contendo as borda 

enfeitadas com temática de flores com formato típico japonês com uma cor 

próxima ao verde água, na parte central contém um quadro branco com as 
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 http://www.sgilibrary.org/search_dict.php?id=369 
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inscrições em japonês, com tamanho aproximado de 25 cm por 15 cm. 

Membros com mais de vinte anos de prática podem solicitar um Gohonzon 

diferenciado, onde muda apenas o tamanho e as cores, que oferecem maior 

destaque ao pergaminho. Para salas de reuniões e locais especiais é 

confeccionado um Gohonzon específico que se enquadre nos padrões 

exigidos. 

 O membro recebe o pergaminho enrolado em uma cerimônia realizada 

pela BSGI. Para desenrolar o Gohonzon em sua casa é necessário efetuar um 

pequeno ritual de consagração, fixando o pergaminho em um oratório 

previamente preparado. 

 No momento da realização do ritual de consagração do Gohonzon o 

oratório já tem que estar preparado, limpo e no local desejado, pois depois de 

consagrado não poderá ser movimentado mais, se for necessário mover do 

local é preciso desconsagrar, movimentar e consagrar novamente no novo 

local, mesmo que a distancia seja mínima. Para realizar a consagração é 

necessário ter um mínimo de três pessoas no local, é preferível que uma delas 

seja um dirigente da organização, então o oratório é aberto, o incenso e as 

velas são acesos e todos iniciam a recitação do daimoku, o mantra Nam-

myoho-rengue-kyo, após alguns minutos de recitação é tocado o sino três 

vezes e o dono do pergaminho e mais uma pessoa se levantam, param a 

recitação enquanto os demais continuam, colocam um pedaço de papel ou 

pano branco na boca em sinal de respeito, um deles segura  o pergaminho e o 

outro desenrola com cuidado e então o Gohonzon é posicionado e alinhado no 

centro do oratório. O ritual é finalizado continuando a recitação por todos e 

realizado o primeiro gongyo no oratório consagrado. Para encerrar é tocado o 

sino mais três vezes, as velas apagadas com o abafador e o oratório é fechado 

utilizando um lenço nas mãos, este lenço é geralmente o mesmo em que o 

Gohonzon estava enrolado anteriormente. 

 Este cuidado e os elementos como o pedaço de papel ou pano branco 

na boca revela uma ideia de contágio, do receio e respeito em mexer com 

energias que estão além das habitualmente presenciadas. Além de que o 

Gohonzon recém-consagrado representará o vínculo da vida daquela pessoa 

com este objeto e com o próprio Nitiren. Durkheim afirma que ao se consagrar 

um objeto ele é posto em contato com uma fonte de energia que tenham as 
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características desejadas que sejam absorvidas, então os procedimentos e 

cuidados empregados são necessários para garantir sua eficácia. 

 

“Para se consagrar uma coisa, ela é posta em contato com uma fonte 
de energia religiosa, assim como, atualmente, para aquecer ou 
eletrizar um corpo ele é posto em contato com uma fonte de calor ou 
eletricidade; os procedimentos empregados em um ou em outro caso 
não são essencialmente diferentes.” (DURKHEIM, 2000, p.463) 

 

No caso do Gohonzon no momento de sua consagração é reforçada a 

relação de respeito e de pureza com este objeto, mostrando que as ações 

praticadas sobre o pergaminho afetarão a vida de seu possuidor. A 

continuidade da oração pelos demais presentes no momento ritual revelam a 

importância da relação com os outros membros e com a energia do mantra 

para auxiliar no desenrolar de sua vida. A questão de ser preferível ter a 

presença de um dirigente da organização mostra a intenção da organização 

budista de estar presente nos momentos de dificuldade e transformação do 

praticante. Durkheim afirma que estas manobras materiais têm a intenção de 

agir sobre a consciência dos indivíduos e não sobre alguma energia imaginaria. 

A consagração do Gohonzon reforça que a força da transformação desejada 

pelo individuo está em sua relação com a sua vida, com a comunidade e com a 

própria organização budista. 

 Esta relação de respeito e cuidado incentivado no momento do ritual de 

consagração permanece viva no dia a dia do praticante, tendo o zelo com o 

oratório não apenas no momento de suas orações, mas em tempo integral. 

 O oratório é geralmente feito de madeira e tem a estrutura semelhante a 

de uma estante. O Gohonzon fica protegido por portas que o deixam fechado, é 

aberto apenas no momento da oração. O oratório habitualmente é composto 

por alguns elementos, como duas velas, um incensário, um sino e vários 

membros gostam de enfeitar com flores de lótus artificiais. 

Alguns dos caracteres contidos no Gohonzon representam personagens 

históricos, figuras míticas ou deuses budistas. Nitiren Daishonin utilizou-os para 

representar as funções do Universo e da própria vida das pessoas. Todas 

essas funções estão reunidas em torno do mantra, a lei do Nam-myoho-

rengue-kyo. Portanto, para os praticantes o significado do Gohonzon é a 

personificação da vida do Buda dentro de cada pessoa. 
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A maioria dos praticantes desconhece o que estes caracteres significam 

ou a razão deles estarem posicionados desta forma, mas o arranjo gráfico 

formado pelos caracteres causa as mais variadas impressões nas pessoas. 

Apesar de para os praticantes brasileiros, na maioria das vezes, os caracteres 

não passarem de inscrições desconhecidas os membros entendem plenamente 

seu propósito e seu potencial, criando um vínculo pessoal com este objeto, 

como mostram os exemplos apresentados mais adiante. 

O Gohonzon representa a iluminação de Nitiren, assim como, o estado 

de Buda. Sendo um símbolo do estado de Buda potencial em cada ser 

humano, significando algo além do que si próprio. Na filosofia budista diz-se 

que Nitiren Daishonin quando explanou para seu discípulo Abutsu-bo, o 

significado do seu oferecimento ao Gohonzon, referido como a Torre do 

Tesouro, afirmou que quando faz oferecimento para a Torre de tesouros o faz 

para si próprio. Esta passagem pretende demonstrar que ao orar ao Gohonzon, 

refletira a natureza de Buda inata da própria pessoa Sendo esta, uma 

representação simbólica do Gohonzon agindo como um direcionador para o 

estado de Buda.  

Entretanto o Gohonzon não é referenciado como uma entidade viva, 

auto-consciente que incorpora a iluminação de Nitiren, mas na prática acaba 

tendo este papel. Os membros afirmam que no momento da prática da fé, o 

Gohonzon se transforma de um simples papel escrito em uma concreta 

manifestação da iluminação de Nitiren em suas consciências. Este objeto 

acaba agindo como um estímulo externo para despertar o potencial interior do 

estado de Buda. Percebemos então que o Gohonzon é uma representação 

simbólica da natureza de Buda. Mas no momento da prática a pessoa ora 

como se o Gohonzon fosse a própria incorporação da iluminação de Nitiren, 

assim adquirindo a confiança de que esta mesma natureza está presente em 

sua vida. O ato do praticante budista de observar o Gohonzon como a 

incorporação da iluminação de Nitiren, embora o Gohonzon permaneça 

fisicamente como papel e tinta; representa a afirmação da crença na 

iluminação de Nitiren e no seu próprio potencial para a iluminação. Neste 

sentido, o Gohonzon pode ser entendido, dentro da prática budista, como 

atuando no papel do seu mestre ausente, Nitiren. 
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O design do Gohonzon tem origem junto ao surgimento do Budismo 

Mahayana, movimento que tomou forma durante o século I, na Índia. Este 

movimento popular desenvolveu-se em torno da adoração de estupas, 

edificações em formato de torre originalmente construídas para consagrar as 

relíquias do Buda Sakyamuni. Com a popularidade da adoração destas estupas 

e o papel central da Torre do Tesouro contida no Sutra de Lótus, Nitiren 

Daishonin, utilizou esta imagem da Torre do Tesouro presente no Sutra de 

Lótus como fonte gráfica primordial na inscrição do Gohonzon 23. 

No centro do Gohonzon, de cima para baixo, está escrito "Nam-myoho-

rengue-kyo-Nitiren". Esses caracteres pretendem ilustrar a unicidade de 

Pessoa e Lei, ou então que a vida de Nitiren Daishonin incorpora a Lei Mística. 

Isso também tem a intenção de demonstra que fundamentalmente a nossa vida 

e a Lei de Nam-myoho-rengue-kyo são unas e inseparáveis. À esquerda e à 

direita da inscrição "Nam-myoho-rengue-kyo-Nitiren" estão várias figuras 

budistas representando os Dez Mundos na vida de Nitiren Daishonin.  

Ao escrever em destaque "Nam-myoho-rengue-kyo-Nitiren" no centro 

com os outros caracteres menores ao redor, Daishonin pretende explicar 

graficamente que as figuras que estão representando os nove mundos 

inferiores estão iluminadas pela Lei Mística. Em outras palavras, essas figuras 

representam os nove mundos que estão contidos no mundo do estado de 

Buda. 

A forma como os Dez Mundos são representados no Gohonzon varia. 

Em alguns Gohonzon cada um dos Dez Mundos é representado por um 

caractere ou caracteres que aparecem nas escrituras budistas. Entretanto, em 

outros, os Dez Mundos estão representados em grupos como os Quatro 

Caminhos ou Mundos Nobres. Nitiren Daishonin utilizou os dois estilos e assim 

também o fizeram os sumo-prelados posteriormente. 

Existe um conceito budista que diz que os desejos mundanos são 

iluminação. Este conceito se observado com a representação gráfica do 

Gohonzon pode-se verificar que a ação dos praticantes ao orar visando a 

realização de seu objetivos pessoais é coerente com a teoria do budismo 

Nitiren. A filosofia budista diz que todos os estados de vida têm o potencial dos 
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 http://www.maisbelashistoriasbudistas.com/gohonzon2.htm 
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outros estados, inclusive o estado de Buda, sendo assim é possível atingir o 

estado de iluminação independente do estado de vida em que se encontre no 

momento. As dificuldades enfrentadas pelo estado de vida em que a pessoa se 

encontra servem para impulsioná-la para um estado de vida mais elevado, 

deste modo a realização dos desejos pessoais e a busca pela prosperidade 

servem de combustível na busca do objetivo do estado de Buda. Sobre a busca 

da realização dos desejos pessoais o presidente da SGI explica: 

 

“Vocês podem orar por qualquer coisa que acreditam que 
contribuirá para sua felicidade e para a dos outros. Por exemplo, 
podem orar para se desenvolverem ou para tornarem-se certo tipo de 
pessoa. Basicamente, podem orar por qualquer coisa que desejarem. 
No entanto, recomendo-lhes que jamais orem por coisas negativas. 
Se orarem por algo que prejudicará seu progresso, ou o de outras 
pessoas, somente causará um efeito negativo em sua vida. Essa 
atitude vai contra o ritmo fundamental da vida. A chave para que 
nossas orações sejam respondidas é estar em ritmo com o Universo” 
(IKEDA)

 24
 

 

Outro conceito budista que apoia esta busca pela prosperidade é a ideia 

dos três tesouros, onde na vida de cada individuo existem três tesouros a ser 

trabalhado e cuidado, o tesouro do cofre, que representa as riquezas materiais, 

o tesouro do corpo, representando a saúde, status e posição social e o tesouro 

do coração que representa as relações com a família, amigos e com o meio 

ambiente. Segundo este conceito o tesouro do coração é o mais importante e a 

ele deve-se maior atenção, mas não se deve descuidar dos outros dois, pois 

eles forneceram o suporte para que se possa manter uma vida equilibrada. 

Sendo assim é possível observar que a busca pela prosperidade individual por 

parte dos praticantes do budismo Nitiren faz parte de seu caminho para atingir 

o estado de Buda. 
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FIGURA 07 - IMAGEM DO GOHONZON DA SGI 
FONTE: http://astraliens.forumactif.org/t537-le-bouddhisme-de-nichiren 
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FIGURA 08 - DIAGRAMA DA DISPOSIÇÃO DOS CARACTERES DO GOHONZON DA SGI 
FONTE: TERCEIRA CIVILIZAÇÃO (1998)

25
.  

 

Os caracteres do Gohonzon estão dispostos de acordo com o diagrama 

da Figura 08, listarei abaixo estes elementos: 

 

1 - Nam-myoho-rengue-kyo. 

2 - Nitiren 

3 - Zai gohan: Este é o selo pessoal de Nitiren Daishonin. 

4 - Dai Bishamon-tenno: Grande Rei Celestial Vaishravana, em 

sânscrito, também chamado Tamon-ten (Ouvidor de Muitos Ensinos) 
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5 - U kuyo sha fuku ka jugo: "Aqueles que fazem oferecimentos 

acumularão boa sorte superior a dos dez títulos honoríficos (do Buda)". Nota: 

No budismo, o ato de fazer oferecimentos tem um profundo significado; neste 

caso, significa respeitar e louvar. 

6 - Namu Anryugyo Bosatsu: Bodhisattva das Práticas Firmemente 

Estabelecidas- Supratishthitacharitra, em sânscrito. Nota: A palavra namu é 

acrescentada a alguns nomes no Gohonzon como um indicativo de grande 

respeito. 

7 - Namu Jyogyo Bosatsu: Bodhisattva de Práticas Puras - 

Vishuddhacharitra, em sânscrito. 

8 - Namu Shakamuni-butsu: Buda Sakyamuni 

9 - Namu Taho Nyorai: Budas de Muitos Tesouros – Prabhutaratna 

Tathagata, em sânscrito. 

10 - Namu Jogyo Bosatsu: Bodhisattva de Práticas Superiores – 

Vishishtacharitra, em sânscrito. 

11 - Namu Muhengyo Bosatsu: Bodhisattva de Práticas Infinitas – 

Anantacharitra, em sânscrito. 

12 - Nyaku noran sha zu ha shitibun: „Aqueles que atormentam a 

prejudicam (os praticantes da Lei) terão a cabeça partida em sete pedaços‟. 

13 - Dai Jikoku-tenno: Grande Rei Celestial Defensor da Nação –

Dhritarashtra, em sânscrito. 

14 - Aizen-myo‟o:Rei da Sabedoria e do Desejo Insaciável. Seu nome 

aparece inscrito no Gohonzon em siddham, ortografia sânscrita medieval. 

15 - Dai Myojo-tenno: Grande Rei Celestial das Estrelas, ou o deus das 

estrelas. 

16 - Dai Gattenno: Grande Rei Celestial da Lua, ou o deus da lua. 

17 - Taishaku-tenno: Grande Rei Celestial Shakra, também conhecido 

como Rei Celestial Indra. 

18 - Dai Bontenno: Grande Rei Celestial Brahma. 

19 - Dai Rokuten no Mao: Rei Demônio do Sexto Céu. 

20 - Dai Nittenno: Grande Rei Celestial do Sol, ou deus do sol. 

21 - Fudo-myo‟o: Rei da Sabedoria Inalterável – Achala, em sânscrito. 

Seu nome aparece inscrito no Gohonzon em siddham, ortografia sânscrita 

medieval. 
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22 - Hati Dairyuo: Oito Grandes Reis Dragões. 

23 - Dengyo Daishi: Grande Mestre Dengyo. 

24 - Jurasetsunyo: Dez Filhas do Demônio Feminino (Rakshasi, em 

sânscrito) 

25 - Kishimojin: Mãe das crianças-demônios (Hariti, em sânscrito) 

26 - Tendai Daishi: Grande Mestre Tientai 

27 - Dai Zojo-tenno: Grande Rei Celestial da Ascenção e do Progresso 

(Virudhaka, em sânscrito) 

28 - Hatiman Dai Bosatsu: Grande Bodhisattva Hatiman 

29 - Kore o shosha shi tatematsuru: Eu respeitosamente transcrevi isto 

30 - Nitikan, selo pessoal: Assinatura do sumo prelado que transcreveu o 

Gohonzon, neste caso, Nitikan, consistindo de seu nome e do selo pessoal. 

31 - Tensho-daijin: Deusa do Sol. 

32 - Butsumetsugo ni-sen ni-hyaku san-ju yo nen no aida itienbudai no 

uti mizou no daimandara nari: Nunca, nos 2.230 anos desde o falecimento do 

Buda, este grande mandala apareceu no mundo. 

33 - Dai Komoku-tenno: Grande Rei Celestial de Ampla Visão 

(Virupaksha, em sânscrito). 

34 - Kyoho go-nen roku-gatsu ju-san-niti: O décimo terceiro dia do sexto 

mês no quinto ano de Kyoho (1720), signo cíclico kanoe-ne. 

 

 

4.1 O OBJETO DE DEVOÇÃO 

 

 

 A prática do budismo Nitiren está centrada na recitação do mantra Nam-

myoho-rengue-kyo. Entretanto toda esta prática é organizada e realizada em 

torno do Gohonzon, entendido como um objeto de devoção para a observação 

da mente. Este pergaminho por si só não representa nada além de um pedaço 

de papel, mas quando direcionada a oração com fé do praticante sincero 

possibilita o acesso a fonte de inesgotáveis benefícios26, afirmam os membros. 

Esta relação do praticante com o Gohonzon, sua capacidade de acessar a 
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fonte de energia cósmica possibilitando sua transformação pessoal e da 

sociedade é que pretendo expor através dos relatos de membros em diferentes 

níveis de interação com este budismo. 

 Assim que a pessoa é convidada a conhecer o budismo a primeira coisa 

feita é apresentar para ela o mantra Nam-myoho-rengue-kyo, sem maiores 

explicações. Apenas é instruída em como recitar o mantra e se afirma a sua 

eficácia com possibilidade de resultados imediatos após o inicio da recitação. 

Na sequência é convidada a participar das reuniões, onde primeiramente 

participará no bloco e comunidade do membro que a convidou, sendo 

chakubuku deste, caso se interesse em continuar participando será 

encaminhada para um bloco próximo de sua residência. 

 Assim quando a pessoa inicia sua prática budista, participa das reuniões 

e manifesta interesse em receber o Gohonzon, o dirigente observa se a pessoa 

está praticando seriamente, se já obteve benefícios com a prática. Antigamente 

existiam outros critérios, como receber os impressos da BSGI, ter participado 

de um número mínimo de reuniões, mas hoje o que vale é o interesse da 

pessoa em receber o Gohonzon. É cobrada uma taxa para cobrir os custos de 

produção e envio. O interessado então preenche uma ficha de conversão e 

aguarda o dia da cerimônia de conversão em que receberá, junto com outros 

membros, seu Gohonzon na presença de membros de diversas comunidades, 

que vibram e prestigiam o novo membro. 

 Atualmente não se exige um tempo mínimo de participação para poder 

receber o Gohonzon, dependerá apenas do quanto o membro se dispôs em 

participar das atividades e reuniões, existem membros que em apenas uma ou 

duas vezes participações já manifesta o interesse em receber o Gohonzon. A 

respeito desta decisão da entrega deste objeto ao novo membro Saulo afirma: 

 

“(...) Daí com a entrevista verifica-se se a pessoa entende o 
significado de receber o Gohonzon, o que isso representa na sua 
vida, que aquilo não é um amuleto, que é uma decisão para a vida.” 
(SAULO) 

 

 Este entendimento sobre o que o Gohonzon representa por parte do 

interessado em recebê-lo é muito importante na decisão de entregá-lo, pois 

este objeto simboliza o poder do Buda e o poder da mente. Sendo esta a 
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mente de Nitiren Daishonin que o criou que se vincula a mente do praticante 

através deste pergaminho, despertando assim o estado de Buda presente nele. 

Durkheim afirma que o fiel se eleva acima de si mesmo, crendo estar acima de 

sua própria condição de homem, assim o vínculo criado do indivíduo com o 

Gohonzon possibilita este poder de transformar a própria vida. 

 

“O fiel (...) é um homem que pode mais. Ele sente em si mais 
força, seja para suportar as dificuldades da existência, seja para 
vencê-las. Está como que elevado acima das misérias humanas 
porque está elevado acima da sua condição de homem; acredita-se 
salvo do mal, seja qual a forma, aliás, que conceba este mal.” 
(DURKHEIM, 2000, p.459) 

 

 A dinâmica do praticante com o seu Gohonzon demonstram esta 

confiança de que sua vida está sendo protegida e transformada pelo simples 

fato do pergaminho estar consagrado e com ele manter uma relação de fé. 

Como a exemplo da praticante Letícia que confia que seu Gohonzon lhe traz 

boa sorte: 

 

“Não saio de casa sem ajeitar as flores e frutas do meu Gohonzon, 
fazer um daimoku sansho pelo menos e pedir para que o dia corra 
bem, que minha casa e minha família fiquem protegidos e sei que 
estarão, porque o poder do Gohonzon é imenso!” (LETÍCIA) 

 

 Esta confiança no poder do Gohonzon não ocorre pelo simples 

recebimento do pergaminho, mas percebe-se que vai se fortalecendo na 

medida em que a pessoa se dedica em orar frente a ele. Ao se concretizarem 

seus objetivos sua relação de confiança com o Gohonzon cresce, ao ponto da 

simples presença do pergaminho ter o poder de causar conforto e inspirar a 

transformação pessoal. Com relação à força destes objetos na vida dos 

indivíduos Durkheim afirma: 

 

“Do fato de nos representarmos um objeto como digno de ser 
amado e buscado, não se segue que nos sintamos mais fortes; é 
preciso que desse objeto emanem energias superiores às nossas e 
que, além disso, tenhamos algum meio de fazê-las penetrar em nós e 
misturá-la a nossa vida interior.” (DURKHEIM, 2000, p.460) 

 

No momento da cerimônia de concessão é entregue o Gohonzon ao 

novo membro, neste momento ele passa a ser seu, a representar a sua vida. 
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Mas como me foi relatado, na verdade o que vincula o indivíduo ao objeto é a 

decisão da pessoa, a fé, que é algo intangível, do sentimento, não está 

relacionada ao momento da cerimônia, então esta causa interna é o que cria a 

relação, é o próprio sentimento. Na medida em que o sujeito se relaciona com 

seu Gohonzon vai descobrindo e despertando suas próprias capacidades, 

neste sentido é que está a força deste vínculo criado. 

Apesar do pergaminho só criar a relação no momento da prática da fé, 

como mostrado, os membros tratam os seus Gohonzons e o dos outros com o 

mesmo respeito e cuidado que se dirigiriam a uma pessoa importante, como se 

o Gohonzon consagrado representasse uma presença ativa no ambiente. A 

respeito deste vínculo com o Gohonzon Saulo faz uma comparação 

interessante do sentimento direcionado a este objeto: 

 

“Faz diferença ter o Gohonzon, porque ele ajuda a se 
concentrar no momento da prática, tem este significado da causa 
interna, de você ter ele consagrado em um lugar, aquele respeito, 
aquele sentimento, é uma coisa assim como uma namorada, você 
tem uma fotografia dela, ou não tem nada só tem uma lembrança, 
mas não tem ela, daí não é a mesma coisa né? Então seria a 
materialização daquele significado, daquele sentido, pois o Gohonzon 
materializa o sentimento do próprio Buda. Então a fé e a prática, se 
concentrando, ajuda a manifestar este estado.” (SAULO) 

 

Apesar da grande maioria dos membros ter relatado que não importa em 

qual Gohonzon será feita a oração, que o resultado é o mesmo, todos 

afirmaram a importância de ter o seu próprio. Esta aparente contradição revela 

que os praticantes veem em seu seus próprios Gohonzons uma parte de si 

exteriorizada, como uma forma de acessar externamente o potencial que existe 

dentro dele mesmo. Vemos um exemplo disso no discurso de Saulo 

comparando o pergaminho ao sentimento direcionado a uma namorada quando 

o pergunto se existe diferença em orar no próprio Gohonzon: 

 

“Não, não faz diferença... mas como eu falei do exemplo da 
namorada, faz diferença você olhar para a namorada do outro? Faz 
né! Então com o seu Gohonzon você cuida e tem todo o respeito por 
ele. Daí você pode ter aquele compromisso de rezar toda a manha, 
ou em algum horário certo...” (SAULO) 

 

Saulo afirma ainda que é importante ter o seu próprio Gohonzon para ter 

esta ligação com a sua própria vida. No caso de uma família inteira de 
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praticantes o ideal é ter apenas um pergaminho consagrado em casa, sendo o 

Gohonzon da família, geralmente o do marido. É afirmado que o Gohonzon 

familiar é como se fosse de todos os membros da família, mas ainda é 

reforçada a importância de pegar o seu próprio caso se mude de residência. 

Acredito que este ponto esteja relacionado com manter a unidade familiar, 

como diz Saulo: 

 

“você cria uma ligação, um habito, no seu dia a dia acaba 
cuidando do Gohonzon que esta na sua casa, por exemplo um casal, 
pode praticar no mesmo Gohonzon, pois este será o Gohonzon da 
família, então terá o mesmo sentimento.” (SAULO) 

“(...) por tradição, falava-se que o marido deveria pegar, mas 
isso não tem muito sentido, pois pode acontecer de o marido não 
querer praticar e a esposa sim, e mais tarde o marido pode querer, 
então vai muito da pessoa. Mas se moram duas pessoas juntas, elas 
têm que concordar, até como regra para não causar brigas no lar, tem 
que estar em comum acordo.”(SAULO) 

 

Outro exemplo é a do membro veterano Léo, com mais de vinte e cinco 

anos de prática, que tem o seu pergaminho como o Gohonzon familiar, afirma 

que optaria em ter um Gohonzon, mesmo que alguém de sua casa já o tivesse 

gostaria de ter o seu, por acreditar que a ligação é maior, o desafio e o 

comprometimento também, potencializando o efeito da prática. 

Muitos membros acreditam no poder do Gohonzon para atrair boa sorte 

para si, sua família ou para sua casa, sendo assim mais do que orar para 

realizar a sua transformação, creem que a presença do pergaminho é capaz de 

afastar os males e garantir que o melhor aconteça para aquele que o possui. 

Existem muitos relatos de membros que afirmam que no momento em que 

consagraram o Gohonzon na casa não sofreram mais com problemas como 

assaltos ou até mesmo com problemas para pagar a prestação do imóvel. Esta 

questão da proteção da casa e da família é muito recorrente, por exemplo, o 

membro Léo afirma: 

 

“(...) o Gohonzon consagrado protege a casa porque recebe 
toda a energia do universo que é acessada no momento da prática, e 
as pessoas que estão na casa, mesmo que não pratiquem, acabam 
entrando em contato com essa energia e se beneficiando também. Se 
o Gohonzon fica guardado sua vida não vai pra frente, as coisas não 
desenrolam, sua vida fica enrolada. Há pouco tempo troquei o 
oratório e precisei deixar o Gohonzon enrolado, ai foi um período 
muito complicado... as coisas ficaram travadas.” (LÉO) 
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O membro Renan também afirma que o Gohonzon é uma ferramenta 

capaz de trazer boa sorte para a vida daqueles que o acessam: 

 

“(O Gohonzon traz) bastante boa sorte. Quando você está 
orando na frente do Gohonzon, além de você estar orando na frente 
da sua vida, ali está contido toda a lei do nosso universo, a gente 
entra com a nossa oração em sintonia com o universo, com os 
nossos pensamentos positivos a gente consegue fazer com que 
todos os nossos objetivos e todos os sonhos que a gente tem possam 
se concretizar. Então estar orando em frente ao Gohonzon é muita 
boa sorte, você ter um Gohonzon para si. (...) (A prática sem o 
Gohonzon) nunca vai ser a mesma, parece que a prática na frente do 
Gohonzon os resultados são bem mais rápidos. Eu já tive uma 
prática, quando eu cheguei aqui ainda, e a gente não tinha 
consagrado o Gohonzon, então a gente fazia nossa prática sem ter o 
Gohonzon e era muito diferente. (...) Acho que o Gohonzon 
potencializa bastante a oração.” (RENAN) 

 

Mesmo aqueles membros que conscientemente rejeitam a ideia do 

Gohonzon em si trazer algum beneficio, acabam agindo de forma a confiar 

neste objeto como ferramenta inevitável para o sucesso de seus planos, 

chegando ao ponto de temer pela segurança e integridade deste pergaminho. 

Saulo, muito aplicado no estudo do budismo, afirma categoricamente 

que Gohonzon não pode ser utilizado como amuleto e sim como auxiliar da 

prática budista: 

 

“Não traz (boa sorte). Não tem nada a ver, não traz nem para 
os familiares. Ele é usado como um objeto de devoção, mas ele não 
tem em si uma energia, o que faz isso é a fé da pessoa, mesmo que 
ela não tenha Gohonzon e pratique, ou faça qualquer prática religiosa 
é a fé dela que dá o beneficio, não é o pergaminho na parede ou 
qualquer amuleto que trará benefícios. O Gohonzon é para auxiliar na 
prática, não é por si só que traz alguma coisa.” (SAULO) 

 

Entretanto em vários momentos Saulo deixa claro que seu progresso 

pessoal e a concretização de seus planos futuros estão apoiados na presença 

do pergaminho. Desde quando iniciou a prática budista seu intuito é o de atingir 

a iluminação, afirma que a primeira vez que recitou o mantra Nam-myoho-

rengue-kyo teve um insight e percebeu que o caminho da iluminação não está 

somente no mundo espiritual e nem apenas com foco no mundo físico, 

material, mas sim na junção destes dois caminhos. O budismo Nitiren da muita 

ênfase na valorização destes dois planos, na evolução do seu estado de 

espírito, na paz interior, sabedoria e felicidade absoluta, independente do meio 
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externo e também no progresso pessoal, no sucesso profissional, nos 

relacionamentos e familiar. Não se atinge o estado de Buda desprezado um 

destes pontos, a filosofia de Nitiren afirma que “Desejos mundanos são 

iluminação” (BS, edição no 1.727, 6 de dezembro de 2003, p. A3). 

Uma prática comum é a de se dirigir ao Gohonzon como se interagisse 

com outra pessoa, com uma presença ativa no ambiente, pedindo licença para 

limpar ou mexer no oratório, desejando boa sorte para seu dia antes de sair de 

casa, pedindo ajuda na superação de problemas pessoais e de 

relacionamento, ou solicitando proteção antes de realizar algum teste, prova ou 

entrevista, realizando estes atos de forma desvinculada da oração, da recitação 

do mantra, dirigindo-se diretamente ao Gohonzon.  

O ex-integrante do budismo, Rogério, mesmo atualmente sendo 

evangélico praticante, afirma que quando possuía seu Gohonzon não tinha 

tantos problemas com sua vida financeira e tinha muita facilidade de arranjar 

emprego, coisa que hoje está encontrando dificuldades em sua vida. Relata 

que quando recorda da época em que praticava, lembra que antes de ir para 

uma entrevista de emprego sempre pedia proteção para o Gohonzon e sempre 

obtinha resultados positivos, “era boa sorte garantida”, disse ele. 

Outra questão interessante é a relação criada entre o Gohonzon e seu 

responsável. Sendo que este vínculo corresponde inclusive em um nível físico, 

por exemplo, a partir do momento em que o indivíduo adquire seu Gohonzon 

ele passa a ser o espelho da sua vida, então caso o praticante não o consagre 

em um oratório, deixando o pergaminho enrolado, sua vida permanecerá 

enrolada. É recorrente ouvir histórias sobre casos em que um membro ateou 

fogo em seu Gohonzon e acabou morrendo da mesma forma, ou de outro que 

atirou contra seu pergaminho e morreu baleado. Depois de consagrado não se 

pode mexer neste objeto, somente durante a cerimônia de desconsagração, 

para realizar uma mudança de local, por exemplo, onde o pergaminho será 

novamente enrolado. É comentado ainda pelos praticantes que se o 

pergaminho consagrado é balançado acaba balançando também a vida de seu 

dono. 

Segundo informado este vínculo é criado através do sentimento que a 

pessoa tem com seu Gohonzon, não estando relacionado à cerimônia de 

concessão do pergaminho ou de qualquer ritual. Entretanto a partir do 
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momento em que se adquire este objeto já existe uma responsabilidade 

cármica referente aos cuidados com ele. Ao perguntar ao Saulo sobre quando 

ou em quais momentos existem esta relação ele afirma: 

 

“Sempre né, isso mesmo quando você não pratica, mesmo 
que a pessoa não conheça a lei ela está sujeita a ela. Como tem o 
vínculo com o Gohonzon, tem uma relação, tem um significado de 
representar a fonte da iluminação, do Buda, e a pessoa não tem uma 
atitude correta com aquilo, não tem uma atitude correta com a vida, 
então cada causa negativa afeta sua vida, por isso do cuidado.” 
(SAULO) 

 

A relação estabelecida com este objeto de devoção é tão forte que 

mesmo os membros afastados, os ex-praticantes do budismo, ainda sentem 

um receio, ou respeito, ao falar do Gohonzon ou de se dirigir a ele. Como 

mostrei anteriormente, Rogério mesmo afastado da prática budista afirma 

acreditar no poder deste pergaminho, mas quando se mudou de cidade diz tê-

lo perdido durante a mudança, mostrando-se muito constrangido e um pouco 

receoso, confessa que, ao decidir retornar a igreja evangélica, gostaria de ter 

entregado o pergaminho para a organização e se sente mal e muito triste de 

não ter conseguido fazer a devolução. 

 

“Então para mim foi bom ter pegado o Gohonzon e 
infelizmente lá onde eu morava em Ribeirão do Pinhal não sei se 
roubaram na mudança, ou o que aconteceu com meu Gohonzon, só 
tenho meu certificado, que está até hoje guardado, guardo comigo, 
então para mim foi bem bom pegar o Gohonzon. (...) na verdade eu 
fiquei preocupado com o fato de se eu não fosse praticar mais, meu 
interesse era de voltar aqui em Pinhais devolver meu Gohonzon 
entendeu, não sei se vai para outra pessoa ou se não, mas a minha 
vontade era de ter devolvido e entregado nas mãos de quem eu tinha 
pegado. Eu fiquei bem chateado sim, fiquei bem...” (ROGÉRIO) 

 

A respeito dos problemas decorrentes do descuido com o Gohonzon 

Saulo explica que estes atos afetam diretamente a vida desta pessoa: 

 

“Interfere na vida dela. (...) não tem uma regra fixa, o 
Gohonzon é como se fosse o espelho de sua própria vida e se você 
joga ele fora, é como se joga-se sua vida fora. Mas isso é só o efeito 
de sua causa da sua atitude, nada místico assim.” (SAULO) 

 

Quando um membro perde ou extravia seu Gohonzon existe um 

processo um pouco mais complicado para concedê-lo novamente. Não existe 
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nenhum impedimento da pessoa receber um novo, mas a organização faz uma 

verificação para apurar as circunstancias do problema ocorrido com o 

pergaminho, analisar se houve algum acidente, algum descuido ou se foi 

intencional. Este cuidado em conceder novamente este objeto tem relação com 

o fato de evitar que a pessoa se prejudique atraindo carma negativo para sua 

vida por não compreender o significado deste símbolo. Sobre a preocupação 

com estas situações Saulo comenta: 

 

“Se uma pessoa se afastou da prática e perdeu, talvez ela 
não estivesse bem certa daquilo, qual o sentimento dela quando 
perdeu, ou quando aconteceu alguma coisa, pois isso gera causa 
negativa, e essa precaução é ate como forma de prevenir que essa 
pessoa gere causa negativa.” (SAULO) 

 

Sendo assim apesar de ser afirmado que o vínculo da pessoa com o 

Gohonzon se da pelo sentimento dela com este, verifica-se que na prática esta 

relação existe desde o primeiro momento e que ela afeta a vida do praticante 

mesmo que não crie esta relação emocional com o objeto. Ao perguntar sobre 

esta questão Saulo me responde: 

 

“É a questão da prática, do sentimento, é a mesma coisa 
quando você olha para uma pessoa e não sente nada, mas de uma 
hora para outra você começa a ter sentimentos por ela. È alguma 
coisa lá dentro do intimo que faz você ter esse sentimento.” (SAULO) 

 

Então a relação estabelecida é de forma inconsciente, independente da 

opinião racional que a pessoa tenha, mas de um sentimento que age desde o 

primeiro contato com este objeto. Então as ações praticadas contra o 

Gohonzon têm efeito e carma semelhante ao de uma ação praticado à outra 

pessoa. Ou seja, ao causar algum dano ao Gohonzon de alguém os efeitos 

serão semelhantes ao agir na própria pessoa. Ao perguntar como esta ação no 

Gohonzon se vincula a pessoa Saulo me responde meio pensativo, com um 

pouco de cuidado: 

 

“No carma... se eu mato uma pessoa e ninguém descobre, 
aquilo ta na minha vida, de alguma forma isso vai voltar pela lei 
mística. (...) É como agir em si mesmo. Como se eu estivesse 
fazendo alguma coisa com minha própria vida.” (SAULO) 
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É interessante notar a recorrência da comparação do Gohonzon a uma 

pessoa, sendo o sentimento ou o efeito das ações frente a ele. Saulo diz que 

como este elemento é o símbolo da iluminação, atacar este objeto é como 

atacar o próprio estado de Buda. Com relação à questão dos efeitos físicos 

causados pela ação contra o pergaminho, como no caso de incendiar o próprio 

Gohonzon, Saulo novamente faz a comparação com a relação com uma 

namorada: 

 

“Sim, é a mesma coisa que botar fogo na foto da ex-
namorada! (...) porque é um sentimento que você esta colocando ali. 
É uma forma de expressar seu sentimento, mas se fizer com a 
pessoa é bem diferente. Mas colocar fogo no Gohonzon é como se 
estivesse queimando o estado de Buda, está deixando de acreditar 
que é um Buda, sendo uma causa negativa para sua vida.” (SAULO) 

 

Dentre os membros que consegui conversar, todos enfatizam a força do 

Gohonzon pra agir no mundo. No caso dos membros novos e dos veteranos 

esse potencial é positivo e possibilita seu progresso e desenvolvimento, mas 

com alguns ex-membros esse potencial pode ser negativo. Como no caso de 

uma senhora ex-praticante, Norma, hoje evangélica, que na época em que 

estava no budismo disse que evitava orar em frente ao Gohonzon quando 

precisava de dinheiro, pois poderia dar azar, afirmando que seu carma era 

financeiro e no momento da oração ele se manifestava. 

Ao praticar a oração, o Nam Myoho Rengue Kyo, o individuo está 

buscando transformar a sua vida, como me disse um membro, esta oração 

significa a transformação através do som, e orar frente ao Gohonzon é como 

ter acesso ao próprio Nitiren, ao espírito do mestre que criou este objeto para 

possibilitar ao praticante ter acesso a prosperidade e a atingir o estado de 

Buda, o mesmo estado de vida do próprio Nitiren. Por esta razão creio que a 

importância de se ter o Gohonzon pessoal está na ideia de vincular a sua vida 

a vida de Nitiren. Mauss afirma que a perpetuidade das ideias e da própria 

“alma” das pessoas se afirma através dos objetos como mostra nesta 

passagem: 

 

“A perpetuidade das coisas e das almas só é garantida pela 
perpetuidade dos nomes dos indivíduos, das pessoas. Estas agem 
apenas como representantes e, inversamente, são responsáveis por 
todo o seu clã, sua família, suas tribos. (...) Assim adquirem-se 
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posições, bens, direitos pessoais, coisas e ao mesmo tempo o 
espírito individual delas.” (MAUSS, 2013, p. 377) 

 

Assim como Mauss (2013) afirma a importância da perpetuidade do 

nome, o Gohonzon age como um vínculo entre o praticante budista e o próprio 

Nitiren, assim garantindo o acesso a fonte inesgotável de prosperidade, a lei 

mística, pois no momento da oração frente ao seu Gohonzon sua vida e a 

mente e espírito de Nitiren tornam-se unas. 

Sendo então o Gohonzon uma expressão material da ideia do estado de 

Buda, ele serve então como um facilitador, trazendo para a consciência 

objetiva a presença de Nitiren, que representa o próprio estado de Buda. Como 

afirma Daniel Miller no livro “Trecos, troços e Coisas” o imaterial só é capaz de 

se manifestar através do material, sendo assim o Gohonzon “manifesta” o 

estado de Buda na consciência do praticante. 

 

“De modo que podemos começar por esse paradoxo: o 
imaterial só pode se expressar pelo material. Então descobrimos que 
a maioria das pessoas prefere uma gradação entre os dois, em lugar 
de um rígido dualismo. Algumas coisas e algumas pessoas devem 
ser vistas como mais materiais que outras.” (MILLER, 2013, p. 111) 

 

Visto que a oração é a fonte da transformação e o Gohonzon é a forma 

de vincular a sua vida com a do Buda Nitiren, o praticante ao decidir receber o 

seu próprio pergaminho e utilizá-lo na prática de sua fé está na realidade 

exteriorizando sua vida, seus problemas e expectativas a fim de observá-las e 

trabalhá-las a fim de buscar uma maneira de agir no mundo, moldando assim 

não a sua essência, que é o estado de Buda, mesma de Nitiren, mas a sua 

personalidade, como a confecção de uma roupa que lhe é apropriada para o 

momento em que esta vivendo, ou como diz Mauss, moldando esta máscara 

que também faz parte do individuo. 

 

“Paralelamente, a palavra persona, personagem artificial, 
máscara e papel de comédia e de tragédia, representando o 
embuste, a hipocrisia –o estranho ao „Eu‟- prosseguia seu caminho. 
Mas o caráter pessoal do direito estava fundado, e persona também 
havia se tornado sinônimo da verdadeira natureza do indivíduo.” 
(MAUSS, 2013, p. 389) 
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Ao observar-se de fora, seja orando sozinho ou nas reuniões, onde o 

grupo reforça as características e maneiras de agir apropriados para se atingir 

a prosperidade e o estado de Buda, como paciência, sabedoria, perseverança, 

o sujeito toma consciência de si, de seus atos, pesando suas ações para evitar 

o carma negativo e visando o carma positivo, ou seja, observando-se como 

sujeito moral e moldando sua vida com a sua consciência e também com a de 

Nitiren “materializado” em sua vida no momento da oração. Como afirma 

Mauss, “(...) a consciência de si tornou-se o apanágio da pessoa moral.” 

(MAUSS, 2013, p. 391). 

O Gohonzon então representando o próprio Nitiren e o objetivo do 

estado de Buda incentiva o individuo a agir de determinada maneira, fazendo 

refletir sobre sua conduta. Como afirma Miller os objetos têm um papel 

importante ao mostrar ao individuo coma agir no mundo, o Gohonzon age de 

forma a lembrá-lo a conduta apropriada para sua vida. 

 

“objetos não gritam para você como os professores, nem 
jogam um pedaço de giz em você, como o meu jogou eles lhe ajudam 
docilmente a aprender como agir da forma apropriada. Essa teoria 
também dá contorno a ideia de como os objetos fazem as pessoas.” 
(MILLER, 2013; p. 83) 

 

Então o individuo esculpindo sua máscara, seu personagem, constrói 

seu caráter. Ao dirigir-se ao seu Gohonzon, a sua vida externalizada, pode-se 

moldar seu “personagem”, sua forma de atuar no mundo a partir do momento 

em que passa a ter mais a consciência de si. Sendo assim o Gohonzon 

pessoal cria esta sensação de unicidade com o Buda Nitiren, mas claramente é 

possível atingir este potencial de transformação e o vínculo com a consciência 

de Nitiren orando em qualquer Gohonzon. 

Pretendi mostrar com os relatos apresentados como este símbolo cria 

uma relação impactante na vida dos praticantes do budismo Nitiren. Apesar do 

mantra Nam-myoho-rengue-kyo ser à base de toda a prática deste budismo é o 

Gohonzon que é o centro das orações, das reuniões, da casa do praticante, da 

sua família, de seus objetivos e se tornando o centro de sua própria vida. Como 

espelho da vida daquele que o possui, se torna mais do que um objeto auxiliar 

na prática da oração budista, agindo não apenas como uma ferramenta, mas 
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como parte do próprio praticante, fazendo com que ele possa se observar e se 

moldar a partir de um elemento externo. 

 

  



61 
 

5  DENTRO E FORA DA PRÁTICA BUDISTA 

 

 

 Neste trabalho foram abordados três grupos em diferentes posições em 

relação ao budismo e a BSGI. Dentre as pessoas que participaram da pesquisa 

estavam membros recentemente ingressados no budismo Nitiren, que ainda 

não haviam recebido seu Gohonzon, membros veteranos, com anos de prática 

e antigos praticantes, que hoje estão afastados da organização e não possuem 

mais o Gohonzon. 

 A dinâmica de interação com o Gohonzon difere em alguns pontos entre 

os grupos, mas alguns aspectos permanecem uma visão semelhante entre 

eles. Apesar de o Gohonzon ser uma ferramenta da prática budista seu 

entendimento e utilização não ocorre de forma intuitiva. Vários membros, 

principalmente os iniciantes desconhecem seu significado. Como a grande 

maioria dos membros chega ao budismo após passarem por uma série de 

outras religiões existe um receio com relação ao Gohonzon e o seu papel na 

prática religiosa. 

 Mostrarei diferentes relatos sobre como os entrevistados chegaram ao 

budismo e quais suas primeiras impressões sobre o Gohonzon. Todos os 

entrevistados conheceram e frequentaram diversas religiões antes de 

chegarem ao budismo Nitiren, inclusive membros veteranos que nasceram em 

família praticante do budismo tiveram experiências com outras religiões antes 

de se decidirem pelo budismo Nitiren. 

 A partir destes relatos pretendo apresentar uma aproximação da 

dinâmica de atuação do Gohonzon consagrado com a área de liminaridade 

presente nas fases rituais no texto “Floresta de símbolos” de Victor Turner 

(2005). Mostrando assim como o praticante do budismo Nitiren acessa esta 

área liminar no momento da oração, mas que ao encerrar este período parte de 

si continua em contato com esta força através do vínculo estabelecido com seu 

Gohonzon. 

 O membro iniciante Lucas relatou sua experiência em outras religiões e 

como estranhou a prática budista e o Gohonzon em seus primeiros contatos 

com o grupo nas reuniões onde foi como convidado: 
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“Ah, eu nunca acreditei muito nesse negócio de religião, mas quando 
a situação aperta a gente acaba procurando ajuda onde for né... eu 
frequentei varias religiões, fui na católica com minha mãe, depois 
comecei a participar da umbanda, eu gostava por causa da musica, 
do pessoal e tal, mas acabei indo para a igreja evangélica... 
frequentei várias, mas não tava me acertando sabe?... daí um amigo 
me convidou pra conhecer o budismo... nossa no começo achei 
estranho e fiquei meio cabreiro com aquele pergaminho, mas é 
porque eu não entendia na época, ignorância mesmo sabe? Achei 
que era tipo um deus deles, e por tudo que me falavam na igreja 
evangélica fiquei meio com o pé atrás no começo... mas depois vi que 
o pessoal é gente boa e que é uma religião que só quer o bem dos 
outros.” (LUCAS) 

 

 Assim como o Lucas muitos convidados e iniciantes têm certo receio 

quanto ao Gohonzon, confundindo com a própria divindade budista ou 

comparando a imagem com a de um santo. Acredito que este medo esteja no 

conflito com da ideia preconcebida do Deus cristão, então orar frente ao 

Gohonzon seria como adorar outro Deus, mas logo após perceberem que este 

objeto representa sua própria vida, sendo uma ferramenta para trabalhar suas 

questões pessoais, e não a adoração de algo externo, geralmente o receio 

inicial desaparece. O membro veterano Saulo, apesar de passar por diversas 

religiões, conta que não estranhou o budismo e o Gohonzon, mas que ao 

contrario, sentiu imediatamente que havia encontrado o que buscava: 

 

“Desde criança, fui criado em uma família católica, eu ia às missas 
com a minha mãe às vezes, estudei no colégio Marista, mas sempre 
gostei de ler livros sobre as filosofias orientais, que meus irmãos 
tinham, então por curiosidade comecei a ler. Depois de mais adulto 
passei a ler mais, não especificamente sobre o budismo, mas sobre a 
filosofia oriental num geral, então comecei a namorar uma menina 
budista e ela me levou nas reuniões, e já desde o inicio decidi que 
queria praticar, gostei da reunião. (...) eu tinha frequentado muito o 
que hoje é conhecido como Osho, eu participei muito lá, fazia 
meditação, lia os livros e falavam muito do budismo e eu achava bem 
interessante isso. Quando fui a uma reunião do budismo senti uma 
diferença gritante entre o que ele falava e o que o budismo explicava. 
O que eles falavam lá no Osho era uma visão muito individualista, na 
primeira reunião do budismo que fui fizeram a explicação de uma 
matéria sobre a participação na terra através do budismo, e este 
estudo me mostrou que não é uma coisa assim só individualista, e 
que a participação na terra, a participação no budismo daquela 
época, aquilo me tocou e mostrou que é muito mais, é mais que ir lá e 
despertar de forma individualista. Neste momento eu entendi que não 
era apenas uma prática individual, que temos um papel na paz 
mundial e entendi o papel da organização em questões como cultura 
e uma coisa assim mais profunda, e eu falei “quero participar disso”, 
então decidi me converter. Na primeira reunião, como eu não tinha 
lido muito e ouvia falar muito de estado de Buda, e quando fui embora 
e encontrei em uma reunião, fiz o daimoku sansho, pensei em tudo 
aquilo, e senti uma sensação que nunca tinha sentido, uma 



63 
 

percepção mesmo. Pensei em todas as coisas mesmo, na vida em 
objetivos maiores, no mundo, nas pessoas, tudo em uma fração de 
segundos, desde então que decidi, neste daimoku sansho que fiz 
quando estava saindo da reunião. Depois fui mais quatro meses nas 
reuniões e me converti, me tornei membro. Só fui receber o 
Gohonzon algum tempo depois, na época você se tornava membro e 
só recebia o Gohonzon mais tarde.” (SAULO) 

 

 Saulo, assim como vários membros veteranos, conhecia alguma coisa 

sobre a filosofia oriental antes de começar a praticar o budismo Nitiren, assim a 

presença do Gohonzon não lhe causou estranhamento, mas o inspirou a iniciar 

a prática e a frequentar as reuniões. Diferente de Saulo, Renan nasceu em 

uma família budista, mas decidiu frequentar outras religiões antes de se decidir 

se converter: 

 

“Já frequentei candomblé, igreja evangélica, católica e espírita. (...) 
Eu acredito assim, que tudo depende de mim, eu escutei muito no 
budismo isso, que é tudo parte de você, se você quer ter um futuro 
melhor, quer ser uma pessoa de bem, uma pessoa que faça bem 
para as pessoas, o budismo fala muito disso, e as outras religiões 
não me mostraram muito isso, encontrei mais isso no budismo. (...) 
Eu nasci em uma família budista, mas comecei a conhecer e viver a 
prática budista com doze ou treze anos de idade, quando já me 
entendia por gente, com cinco anos eu já estava na ongakutai e 
minha família já me incentivava a praticar o budismo, mas nunca 
impôs uma religião em casa então eu tive a opção de escolher uma 
religião para minha vida, mas das voltas que eu dei me encaixei no 
budismo mesmo assim. Então, nasci numa família budista e ter tido a 
oportunidade de ter participar de outras religiões e ver que a religião 
que faz parte da minha vida é mesmo o budismo, que tem a ver com 
a minha essência e com meus objetivos é no budismo, então pra mim 
isso é uma satisfação muito grande.” (RENAN) 

 

 O ex-praticante Rogério sempre frequentou igrejas evangélicas, e 

conheceu o budismo em um momento de dificuldade em sua vida. Hoje ele 

voltou a frequentar a igreja evangélica. 

 

“Eu sou batizado na igreja assembleia, desde 1995 mais ou menos, 
eu tinha dezesseis anos de idade, fiquei lá dez anos ai sai e logo 
depois conheci o budismo, com vinte e oito anos mais ou menos. 
Hoje estou com trinta e cinco. (...) Minha família sempre foi católica, 
mas eu não frequentava, por falta de interesse mesmo, e como a 
família não ia muito também. Mas eu acreditava. Na verdade isso 
veio com uma necessidade de paz interior daí conheci o budismo, e a 
conversão veio natural sabe, depois de ler bastante. (...) Na verdade 
conheci (o budismo) através do Leo né. Fui na casa dele, através de 
revistas, ele levava no sitio, no aras onde eu morava, eu fui lendo fui 
me interessando e acabei conhecendo, através do Leo. E daí veio a 
prática, praticando como convidado, até chegar a conversão né, que 
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nós nos convertemos, eu a Preta (mulher dele) e as crianças.” 
(ROGÉRIO) 

 

 Muitas vezes o que atrai as pessoas ao budismo Nitiren é esta busca 

pela paz interior, sendo que nesta religião não é incentivado que se abdique de 

sua vida, mas que persiga seus objetivos ao mesmo tempo em que se busca 

sua evolução espiritual. Rogério comenta sobre o que lhe chamava a atenção 

no budismo que não encontrou na religião evangélica: 

 

“A maneira de se tratar com o ser humano sabe, o respeito com o ser 
humano. Não levar bens materiais, o valor é o valor humano que você 
tem, então chama... qualquer pessoa que não conhece e passa a 
conhecer é mais interessante assim, ser tratado como ser humano 
sabe, coisa que um monte de igreja evangélica não te da a prioridade 
de você estar ali no meio de um monte de pessoas e se sentir igual. 
Não tem bens financeiros ali (no budismo) interferindo. (...) Até eu 
mesmo, como sou evangélico, às vezes cobro muito isso daí sabe, às 
vezes chega uma pessoa nova e ficam sacaneando porque não está 
vestida adequada, se achando melhor que ela, mas não é. E no 
budismo eu aprendi, mesmo estando fora, que tem que respeitar o 
ser humano como ser humano.” (ROGÉRIO) 

 

 Já Saulo se interessou pelo budismo pelo equilíbrio que a prática 

proporciona entre a busca espiritual e a material, oferecendo uma maneira de 

trabalhar seu lado espiritual transformando sua vida agora. 

 

“Eu via que a igreja católica, no cristianismo, falava em sofrimento, 
mas eu não via uma resposta, que era só em outra vida e que na 
eternidade terá a solução, mas eu achava que tinha que ter uma 
função para todo mundo agora, mas me dava a impressão que não 
era tão... tinha a coisa assim da caridade né... mas que não dá 
condição para a pessoa, vai lá e dá roupa e comida, mas o 
importante não é só isso, tem que dar um caminho para as pessoas 
ali mudarem. Eu via que a igreja era muito cerimonial, ia lá o padre 
com roupas diferentes, em uma situação assim em que o clero é 
diferente dos leigos. Minha mãe as vezes ia no negócio de umbanda 
e eu ia lá, mas também não gostava, cheguei a conhecer, mas não 
me identifiquei.” (SAULO) 

 

 Renan, que já tinha convivência com a prática budista, se motivou a 

praticar o budismo como forma de conhecer a si mesmo e, como relatou se 

interessou na forma como esta religião prioriza a felicidade dos outros, sendo 

assim viu na prática para os outros uma forma de encontrar a si mesmo. 

 

“Na verdade sempre tive uma duvida muito grande, será que a gente 
teve vidas passadas ou será q esta é nossa primeira existência? 
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Então eu buscava muito saber quem era o Renan né, na verdade 
esta busca começou quando tinha dezesseis anos, era bem mais 
jovem, já queria buscar algo a mais pra minha vida, então comecei a 
fazer isso pra descobrir quem eu era, o que eu poderia oferecer de 
melhor pra sociedade e para as pessoas, para mim mesmo e para 
minha família. Então era isso que eu estava buscando e quando fui 
para outras religiões eu vi, não menosprezando, mas eu vi muito 
aquele lado de cuidar só de si, e esquecer aquela coisa de pensar no 
próximo, coisa que o budismo coloca em primeiro lugar, a felicidade 
das pessoas, a gente querer o bem delas, então isso é o que me fez 
querer ficar no budismo.” (RENAN) 

 

 Assim que a pessoa inicia sua prática budista surge o interesse em 

adquirir seu Gohonzon. Este elemento, além de ser essencial na prática 

auxiliando o momento de oração, também serve como forma de distinção 

fornecendo a sensação de pertencimento ao grupo. Uma senhora, Bete, recém 

iniciada na prática budista relata sua vontade em receber seu Gohonzon: 

 

“Eu não vejo a hora de pegar meu Gohonzon, porque daí eu posso 
receber o pessoal aqui em casa, posso fazer meus desafios de 
daimoku. Porque é chato né ser budista e não poder mostrar pro 
pessoal. Quero colaborar mais com as atividades da organização, 
ceder minha casa para fazer as reuniões, mas sem o Gohonzon aqui 
não dá.” (BETE) 

 

 Saulo apesar de ter sentido a importância do Gohonzon logo no inicio da 

prática, decidiu adquirir o seu após já frequentar a algum tempo o budismo e 

observando a prática dos outros membros do grupo. 

 

“Eu via que todos faziam a prática em casa, tinham o oratório, então 
eu queria ter. Mais para ter aquele simbólico né, mas antes de 
receber eu praticava olhando para a parede do quarto, mas o 
Gohonzon da aquele sentido assim né, ter um local apropriado para 
aquilo, é que nem fazer ginástica, é melhor fazer na rua ou na 
academia que tem os equipamentos adequados para aquilo? Na 
academia é bem melhor.” (SAULO) 

 

 Ao perguntar para o ex-membro Rogério sobre seu Gohonzon ele se 

mostrou muito constrangido, pois atualmente não o possui mais, afirma ter 

perdido o pergaminho em sua mudança de cidade. Logo após se mudar 

Rogério voltou a frequentar a religião evangélica. 

 

“Peguei (o Gohonzon) (...) Não tem como descrever pra você sabe, 
em casa eu praticava e eu me sentia bem assim, me dava uma paz 
ali. É que nem eu falei para você, acabei encontrando uma paz na 
igreja evangélica e no budismo para preencher um vazio, que estava 



66 
 

faltando, e acabei recebendo o Gohonzon, e me sentia bem em 
receber, praticar, achei bem bacana. (...) Quando você está com ele 
parece que você se sente mais budista. Quando você não tem, não 
vou dizer que tem inveja, mas você vai na casa das outras pessoas 
que tem e você quer ter aquilo. Não fica invejando, mas você quer 
praticar igual às outras pessoas praticam. Então para mim foi bom ter 
pegado o Gohonzon e infelizmente lá onde eu morava em Ribeirão do 
Pinhal não sei se roubaram na mudança, ou o que aconteceu com 
meu Gohonzon.” (ROGÉRIO) 

 

 O Gohonzon é visto como uma ferramenta que possibilita a 

transformação, mais do que um elemento que auxilia a prática budista sua 

presença é quase um suporte para as conquistas. Como o Gohonzon é um 

vínculo do indivíduo com a mente de Nitiren, sua presença é como ter o auxilio 

do próprio Nitiren na busca da prosperidade. Renan conta seus objetivos e 

revela como confia no Gohonzon e na oração para sua concretização. 

 

“Eu pretendo daqui a dez anos, profissionalmente estar estável, 
financeiramente, estar com o financeiro bom, ser uma boa influencia 
para as pessoas, ser um orgulho também para minha família, ter uma 
família, filhos, ter minha esposa, ter tudo isso que nós seres humanos 
viemos ao mundo para ter. Sempre estar buscando algo melhor em 
minha vida e estar incentivando as pessoas com a minha história, 
com meus incentivos e aquilo que sou ensinado, passar o que sou 
ensinado, é dessa forma que pretendo estar. (...) A presença do 
Gohonzon é fundamental, o budismo não é só uma religião como é 
uma filosofia de vida. Quando a gente conhece o budismo, quando a 
gente vive o budismo, começa a criar esse valor dentro da gente.” 
(RENAN) 

 

 Como podemos notar a busca pela realização pessoal, o objetivo da 

prosperidade e da aquisição material está vinculado a busca espiritual e o ideal 

do estado de Buda. Como afirma Miller (2013) que expressamos de forma 

material nosso desejo de transcender nossa ligação com a vida material: 

 

“Assim, ou bem desejamos de modo desesperado escapar da 
materialidade, ou passamos a vida tentando acumular coisas 
materiais – ou então de modo mais estranho, virtualmente todas as 
pessoas entre as quais vivo, em Londres, parecem querer fazer as 
duas coisas ao mesmo tempo.” (MILLER, 2013, p. 107) 

 

 Podemos notar que o Gohonzon como elemento de transformação atua 

como símbolo de condensação (SAPIR apud TURNER, 2005) na prática 

religiosa, tendo sua ação vinculada a qualidade emocional do indivíduo 

incentivando a um determinado comportamento de forma consciente ou 
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inconsciente. Assim, como afirma Turner (2005) o ritual transforma os 

processos obrigatórios em desejáveis, no caso da prática budista no momento 

da oração frente ao Gohonzon o indivíduo se motiva a buscar e trabalhar pelos 

seus objetivos, levando uma vida regrada dentro das características desejadas 

para um possuidor do estado de Buda. Rogério acredita na capacidade do 

Gohonzon de auxiliar nas conquistas pessoais. Ainda meio confuso com a 

mudança de religião afirma que sua passagem pelo budismo foi muito positiva. 

 

“Que nem eu falei pra você, quando fui para o budismo fui buscando 
preencher aquele vazio que ficava, e lá as pessoas te tratam como 
ser humano, como eu nunca tive bens financeiros como algumas 
pessoas têm, você entrava no meio deles ali e praticava com eles e 
voltava, todo mundo te tratava normal como se tivesse também o que 
eles têm, então foi isso que me chamou atenção bastante. O que eu 
esperava de dentro do budismo eu não posso reclamar, no tempo 
que eu estava ali, não vou jogar pedra em ninguém, como ser 
humano sempre fui tratado com respeito dentro do budismo, então se 
eu não fosse crente hoje, eu não pregaria outro Deus pra ninguém 
sebe, pregaria o budismo. (...) O ser humano hoje sem uma religião, 
sem uma base ele acaba sendo nada. Tem que agarrar alguma coisa, 
nem que seja uma seita, uma religião, mas tem que se agarrar em 
alguma coisa para ter uma base espiritual. Por isso acho que o 
Gohonzon é bom ter em casa.” (ROGÉRIO) 

 

 Turner afirma que os símbolos estimulam a ação social, agindo como 

“forças” que influenciam as pessoas ou grupos para a ação (TURNER, 2005). 

Além da capacidade de auxiliar nas conquistas pessoais muitos membros 

enfatizam o poder gerador de boa sorte do Gohonzon. Como se sua presença 

por si só emanasse uma aura de proteção. Lucas afirma seu desejo em adquirir 

o Gohonzon para fortalecer sua boa sorte e se sentir mais seguro: 

 

“Não vejo a hora de pegar meu Gohonzon, pra proteger minha casa, 
minha família e também pra fortalecer minha transformação né... 
porque traz muita boa sorte ter seu Gohonzon consagrado em casa... 
acho que a boa sorte vem da prática né... também ter o Gohonzon só 
por ter não adianta nada, tem que praticar também.” (LUCAS) 

 

 Como observado nos relatos o Gohonzon age mais do que como uma 

força impulsionadora a ação dos indivíduos, mas como parte deles. Sendo uma 

parte externalizada, onde podem se observar e se moldar, mas além desta 

característica é como se em contato com o Gohonzon o vínculo com Nitiren se 

concretiza e possibilita ao individuo se observar no futuro, em sua forma 

idealizada, o estado de Buda. Neste ponto é que relaciono o Gohonzon com a 
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área de liminaridade, como afirma Turner (2005) as fases rituais consistem em 

separação, com um afastamento do indivíduo, a área de margem (liminar), 

onde a posição do sujeito é ambígua e com potencial de transformação, a 

última fase é a agregação, onde a passagem é consumada. Sendo assim a 

área de liminaridade pode ser visto como o “reino de todas as possibilidades do 

qual novas configurações de ideias e relações podem surgir” (TURNER, 2005).  

 Outra característica da área liminar é o risco de contagio, o perigo com o 

contato. Com o Gohonzon não é diferente, como já foi apresentado no capítulo 

anterior, existem uma série de riscos ao mexer com este objeto, pois as 

consequências podem afetar seu proprietário. Renan explica esta relação da 

ação praticada em cima do Gohonzon e sua consequência para seu dono: 

 

“Interfere, porque a gente tem que proteger o Gohonzon como se 
fosse nossa vida, pois se alguma coisa acontece com ele é a nossa 
vida que ta ali né. Se ele é rasgado nossa vida que ta sendo rasgada, 
se ele é roubado é nossa vida que ta sendo roubada. (...) Além de ser 
o espelho de nossa vida o Gohonzon é nosso escudo, é com ele que 
a gente luta e se desenvolve, é com ele que a gente se aprimora, é 
uma relação cármica, ali dentro dele esta contido tudo em relação a 
vida da gente, então quando a gente deixa de proteger aquele 
Gohonzon a gente deixa de proteger a nós mesmos, a gente deixa de 
ter a oportunidade de fazer as pessoas mais felizes.” (RENAN) 

 

 Rogério explica como agia com seu Gohonzon quando ainda o possuía 

e como temia que algo acontecesse com ele e como isso poderia afetar sua 

vida: 

 

“Era guardadinho, zeladinho (o Gohonzon), para que sei lá, se 
acontecesse alguma coisa com ele, um roubo alguma coisa, eu teria 
medo, porque é uma coisa diferente... mas era um bem que eu 
guardava, como hoje eu guardo a minha vida, eu guardava o... eu 
não to comparando um com o outro sabe, mas da maneira que eu 
guardava ele eu tinha medo que acontecesse alguma coisa com ele.” 
(ROGÉRIO) 

 

 Esta relação de proteção e a assimilação das conquistas pessoais com o 

Gohonzon Acaba gerando uma sensação de apego com este objeto. Apego 

este diferente do desejo de posse material, mas semelhante ao sentimento de 

proximidade com uma pessoa próxima, ou como já comentei anteriormente, 

como parte de si. Este sentimento causa o medo da perda e um cuidado 
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excessivo com o pergaminho. Saulo comenta sobre este apego e a situação de 

troca ou devolução do Gohonzon:  

 

“Quando eu casei minha esposa já praticava, ela tinha o Gohonzon 
dela e eu tinha o meu, quando a gente casou a casa era pequena, 
então ficou aquela coisa, “vamos ter que devolver um para ficar com 
um só”, daí ela não queria devolver o dela, daí ficou um tempão com 
o meu e o dela, mas a casa era pequena, não dava para consagrar 
um na sala e um no quarto, ficaria esquisito, mas não existe uma 
regra que impeça isso, então ela ficou com o dela guardado um 
tempo, até que ela devolveu (pra organização BSGI) e a gente 
considera o meu como o Gohonzon da família. Tem uma coisa, 
quando se tem certo tempo de prática, que eles dão um Gohonzon 
especial, pessoas com mais de vinte anos de prática recebem. Daí eu 
devolvi o meu também e vai a família inteira lá e recebe o novo 
Gohonzon. (...) ele é maior e tem a decoração um pouco diferente. 
(...) eu não tive esse apego, mas têm pessoas que tem, ai tem 
dificuldade de trocar e não quer porque dedicou muitas horas de 
oração para ele, mas acredito que não tem o porque deste receio.” 
(SAULO) 

 

 Além desta relação de apego também existe uma relação de medo com 

o Gohonzon. O receio de algo acontecer a este objeto e o quebra do vínculo 

criado no caso da devolução. Sobre esta questão Renan afirma: 

 

“Sim, acho que quebra naquele momento ali (o vínculo). É uma 
rejeição de si mesmo, acaba se acovardando de si mesmo, por isso a 
gente procura não deixar que as pessoas entreguem, procura sempre 
incentivar as pessoas a ficar com o Gohonzon, mas a partir do 
momento que ela decide entregar ela acaba sendo derrotada pela 
maldade que é dela mesma.” (RENAN) 

 

 A ex-praticante Norma disse não conseguir nada com o budismo e que 

evitava orar quando precisava de alguma coisa, pois acredita que o Gohonzon 

é perigoso e traz má sorte. Me explicou que toda vez que orava seu carma se 

manifestava, então evitava orar para não piorar a situação. Ela afirmou: 

 

“Não dá pra rezar todo o dia, traz muita dificuldade. Fiquei feliz por 
devolver o Gohonzon, porque quando queria conseguir alguma coisa 
tinha que esconder do Gohonzon pra não dar errado! Agora que 
estou na igreja evangélica as coisas estão melhorando.” (NORMA) 

 

 Pretendi com estes relatos exemplificar como a relação do indivíduo com 

o Gohonzon reflete a ideia do contato com a área liminar, com este potencial 

de transformação. Independente da posição do sujeito seja iniciante, membro 

veterano ou ex-praticante, todos têm esta relação de respeito e cuidado na 
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interação com este objeto, mais do que o contato com um objeto é uma relação 

entre sujeitos, entre o individuo e Nitiren Daishonin, entre ele e o estado de 

Buda, mediado pelo Gohonzon. 

O indivíduo através de sua oração ativa a energia e a potencialidade do 

Gohonzon, que serve como ponte para criar o vínculo com a mente de Nitiren, 

que representa o estado de Buda. Mas o estado de Buda está presente em 

forma latente em todos os seres vivos e o propósito maior do budismo é 

despertar para este estado, sendo assim o Gohonzon faz a ponte do indivíduo 

com ele mesmo na condição ideal de Buda, ou seja, é uma etapa liminar para 

se atingir a etapa final de agregação onde se mudará do estado atual para o 

estado desperto de iluminado, de Buda. 

Enquanto o individuo não concretiza esta transformação para a condição 

ideal do estado de Buda ele vai sofrendo pequenas transformações, pequenas 

mudanças de estado, toda vez que entra em contato com o Gohonzon e o 

acessa com a recitação do mantra Nam-myoho-rengue-kyo. Entretanto o 

vínculo com o Gohonzon não é quebrado, pois ele representa sua vida, então 

independente do momento da oração, parte do indivíduo continua em estado 

liminar, sujeito as potencialidades deste estado, por isso todo o cuidado com o 

pergaminho refere-se ao cuidado com a própria vida. E o fato de manipular o 

Gohonzon afetar a vida de seu proprietário está neste vínculo emocional que o 

faz permanecer em estado de transformação, na área liminar. 

 Dentre as pessoas entrevistadas todos os ex-praticantes do budismo 

Nitiren migraram para igrejas evangélicas, sendo a questão da salvação e de 

Jesus como pontos importantes nesta decisão. Como mostra o relato de 

Rogério: 

 

“Na verdade o que mais me intrigava assim é sobre salvação. Eu lia 
bastante a bíblia, quando me converti, e sobre salvação, sobre Jesus 
Cristo, daí a gente lia sobre Nitiren, tinha alguma coisa ali que mexia 
comigo, ficava martelando. Eu não sei se o que me fez sair do 
budismo foi alguma orientação assim, ou se é a fé que eu praticava 
antes, aquela vontade de voltar... e sobre salvação sabe, salvação de 
almas, essa questão que estou estudando agora, lendo a bíblia... O 
Gohonzon muda muito da prática espiritual, como evangélico, mas 
não tem como eu explicar pra você como eu me sentia, mas é 
diferente da prática espiritual, você vai buscar na igreja e vai ler a 
bíblia, e é formando uma fé desde criança, e praticar outra fé, é outra 
cultura digamos assim, é diferente. Na igreja se fala em salvação em 
ressuscitar, então é bem diferente, a prática é uma coisa diferente 
assim, (...) pra que tinha outro tipo de crença é diferente. (...) Eu acho 
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que (o budismo) não (explicou a questão da salvação). O pessoa me 
pergunta como que eu era budista e agora venho falar de Jesus 
Cristo e falo de Nitiren Daishonin, tanto que nem eu sei explicar 
sabe... eu não aprofundei quase nada assim, e acho que a diferença 
na época pra mim era isso ai, que até me fez sair. Tanto que se você 
perguntar pra mim eu não vou saber te responder assim a diferença, 
dos dois seres. Sobre Jesus Nitiren Daishonin. Porque lá dentro 
mesmo eu não tive esta explicação.” (ROGÉRIO) 

 

 A relação com o Gohonzon e a forma de encarar a prática budista é 

muito particular de cada indivíduo, de seu contato prévio com a filosofia oriental 

e com sua experiência com outras religiões. Os relatos apresentados aqui 

revelam apenas parte da visão desta dinâmica de interação com o Gohonzon e 

não exprime a totalidade do pensamento da comunidade budista ou dos grupos 

participantes. A SGI e a BSGI se esforçam para propagar um entendimento 

padronizado do significado do Gohonzon para a prática budista, mas como 

podemos observar nos relatos a compreensão e utilização do pergaminho por 

parte dos membros ocorre de forma particular, pois o vínculo criado deste 

objeto com sua vida é um vínculo emocional, sendo então seu entendimento 

algo particular, que o fiel não consegue exprimir em palavras, ele sente e 

vivencia esta relação. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este texto teve por finalidade expor brevemente a prática do budismo de 

Nitiren Daishonin, da organização BSGI e sua atuação, mostrando alguns 

elementos internos deste grupo assim como conceitos budistas utilizados por 

estes. A partir da apresentação dos projetos praticados pela BSIG através de 

dados etnográficos foi possível observar a relação dos indivíduos com os 

elementos budistas e como eles se relacionam com os conceitos da filosofia 

desta religião impulsionando seus praticantes na busca da prosperidade 

individual ao mesmo tempo em que almejam a felicidade de todas as pessoas. 

As aproximações com Mauss Durkheim e Geertz pretenderam 

demonstrar o caráter coletivo da prática budista, muitas vezes entendido 

erroneamente como uma prática individualista, e como a influência do grupo 

incentiva a transformação pessoal e a busca pela prosperidade das outras 

pessoas. Também pretendeu-se mostrar como o contato com o Gohonzon em 

conjunto com a recitação do mantra motiva os praticantes a uma postura 

diferente em sua vida, optando por ações mais adequadas as características 

desejada pelo grupo budista, mais próximas ao equilíbrio correspondente ao 

estado de Buda. 

Como podemos observar a ideia da necessidade da materialidade para 

expressar a imaterialidade apresentada no texto de Miller (2013) auxiliou na 

compreensão de como o Gohonzon, objeto material, “manifesta” na 

consciência do indivíduo o estado de Buda, imaterial, facilitando assim a 

prática, a busca espiritual e a concretização os objetivos do praticante budista. 

A partir dos relatos verificaram-se como os praticantes utilizam a 

combinação do mantra Nam-myoho-rengue-kyo, com o Gohonzon para 

acessar todo o potencial de transformação em suas vidas, sendo inclusive 

fonte de boa sorte e prosperidade para todos à sua volta. A relação criada com 

este objeto cria um vínculo entre o praticante e o mestre Nitiren Daishonin, 

sendo que no momento da prática o individuo se une com a mente de Nitiren, 

que representa o estado de Buda. Como este estado está presente em estado 

latente em todos os seres vivos, entende-se que o individuo observa a si 

mesmo em uma condição ideal, o estado de Buda e ao vincular sua vida ao 
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Gohonzon por meio de seu sentimento e sua fé externaliza parte de si e coloca 

em estado liminar, ou seja, em constante transformação. 

O conceito de liminaridade das fases rituais de Turner (2005) foi utilizado 

como forma de expressar o potencial transformador do Gohonzon e como o 

individuo procura se moldar, melhorar e alterar seu estado de vida em contato 

com este objeto. Apesar de no momento da oração as fases rituais não serem 

tão evidentes, percebe-se que o Gohonzon como fase liminar está em um 

quadro mais abrangente, não se limitando apenas a este momento da recitação 

do mantra. 

Apesar de o Gohonzon não ser um objeto sagrado dentro da teoria do 

budismo Nitiren, nem possuindo a capacidade ou o poder de gerar por si só 

algum beneficio ou boa sorte para seu possuidor, servindo apenas como 

ferramenta criada para facilitar a prática e auxiliar no entendimento dos ensinos 

budistas, como um símbolo da iluminação de Nitiren e do estado de Buda 

presente em cada indivíduo, no entanto a relação dos praticantes com este 

objeto gera uma ligação de apego, um vínculo que santifica, atribuindo ao 

Gohonzon poderes, habilidades de beneficiar a si e a sua família, assumindo 

um papel de destaque não apenas na prática religiosa, mas também em sua 

vida, tornando-se uma parte de si. 

As aproximações feitas não tiveram a intenção de solucionar ou 

enquadrar os conceitos budistas em categorias especificas, mas apenas 

apresentar um exercício de análise com o intuito de fazer dialogar elementos 

dos textos e autores com a prática budista e com trabalhos apresentados sobre 

a BSGI. 
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