Palavras de Saudação do Grão-Mestre
(Cerimônia de Sucessão do Grão-Mestrado)
Meu nome é Chōyu Ōtani. É com muita emoção no coração que vivencio o dia de hoje
em que me é permitido tomar posse como 26º Grão-Mestre da Ordem Ōtani do
Budismo Shin. É com profunda comoção que me encontro hoje diante do Ícone
Sagrado do Patriarca Fundador Mestre Shinran nesta solene cerimônia de Sucessão,
graças ao apoio dos devotos aqui presentes e de todos os Irmãos de Fé dispersos pelo
mundo inteiro. Neste momento expresso minha mais profunda gratidão.
Com um ano de idade, atravessei o oceano em companhia de meu pai, o Venerável
Chōkyo Ōtani, e me transferi para o Brasil, onde ele se dedicou, até o fim de sua
vida, a difundir o Dharma na qualidade de missionário da Missão Sul Americana da
Ordem Ōtani. Nestas terras, os pioneiros, em meio às dificuldades da dura vida
cotidiana, empenharam-se zelosamente em realizar as cerimônias búdicas como o
Rito de Ação de Graças, para escutar e manter os Ensinamentos do Mestre Shinran.
Fui criado dentro desse contexto. Assim sendo, sou tomado por um sentimento
inexpressável de gratidão que me faz refletir sobre as inúmeras causas e condições
que me permitiram chegar até o dia de hoje. Reflito sobre o caminho trilhado pelos
meus predecessores, que se dedicaram à guarda e à transmissão dos Ensinamentos ,
de geração a geração até chegarem a cada um de nós, no presente momento. Graças
ao apoio e de não poucas pessoas que tive a graça de encontrar, e beneficiado por
incontáveis circunstâncias favoráveis estou de pé hoje, diante da Imagem
Sagrada.Não me resta mais nada a fazer, a não ser expressar o meu mais profundo
agradecimento.
Ao analisarmos os dias atuais, verificamos que em nenhuma outra época se fez tão
urgente a necessidade de estabelecer uma sociedade que supere as diferenças de
nações, etnias, línguas e culturas para promover o convívio respeitoso entre todos os
seres humanos. Nós que tivemos a bênção de encontrar o Poder do Voto Original do
Buda Amida que concede salvação a toda humanidade, sem nenhuma exceção, temos
a missão de transmitir essa felicidade ao mundo, unidos por esse precioso vínculo,
trabalhando em prol da construção de uma sociedade fraterna em que reine o
respeito mútuo entre todos os seres humanos.
Continuarei a exercer a importante missão desempenhada pelo Venerável. Chōken
Ōtani, meu predecessor no Grão-Mestrado, visando a expansão do círculo dos

companheiros da Fé, levando para todas as pessoas do mundo os Ensinamentos do
Namu Amida Butsu e mantendo-me fiel à mensagem contida na expressão “ Dentro

dos quatro mares, somos todos irmãos” Sob a Luz da Compaixão do Tathagata
Amida, espero poder contar com o apoio constante de todos. Finalizando, expresso
meu anseio de seguir caminhando firme na audição do Ensinamento do Nembutsu
elucidado pelo Mestre Shinran.
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