Rito Preparatório para a Celebração dos 850 anos de Nascimento do Patriarca Fundador Mestre
Shinran, dos 800 anos de Fundação do Budismo Shin
e dos 750 anos da Fundação do Santuário Central

Palavras de Saudação do Grão-Mestre
É verdadeiramente um motivo de profunda alegria poder dirigir estas
palavras de saudação por esta ocasião da Comemoração dos 750 anos da
Fundação do Santuário Central. Hoje, através do recurso da Internet, junto com
os companheiros do mundo todo, estamos dando o primeiro passo rumo ao Rito
de Celebração dos 850 anos de Nascimento do Patriarca Fundador Mestre
Shinran e dos 800 anos de Fundação do Budismo Shin que se realizará em 2023.
Neste ano que passou todos nós enfrentamos diversas dificuldades e desafios
em função da pandemia mundial do coronavírus. Muitas vidas foram perdidas e
não posso dimensionar a tristeza daqueles que tiveram de se despedir de seus
entes queridos. Eu apenas expresso minha profunda solidariedade.
A intensidade do avanço da pandemia do coronavírus, que ainda não mostra
sinais de que esteja chegando ao fim, traz ao mundo graves consequências, e,
nos obriga a encarar um período de grandes mudanças na história humana.
E é nesta circunstância que devemos nos preparar para a celebração de 2023.
Aliás, posso até dizer que ganhamos um precioso tempo para isso.
O Japão também iniciou finalmente, a vacinação contra o coronavírus. Que a
união desses esforços embasados no conhecimento e todo o empenho da
humanidade possam trazer de volta nossas vidas ordinárias sem medo de sermos
infectados pelo coronavírus.
Hoje, no momento desta realização, nos é concedida uma importante
oportunidade para confirmarmos como cada um de nós se preparará para
vivenciar a Celebração dos 850 anos de Nascimento do Patriarca Fundador
Mestre Shinran e dos 800 anos de Fundação do Budismo Shin.
Se o Fundador Patriarca Mestre Shinran não tivesse nascido neste mundo, se
ele não tivesse dedicado integralmente sua existência à busca dos Ensinamentos
e revelado o resultado dessa busca em seu “Florilégio de Passagens sobre a
Doutrina, a Prática e a Realização Verdadeira da Terra Pura” (Ken Jōdo
Shinjitsu Kyōgyō Shō Mon rui) não teríamos recebido os Ensinamentos do Voto
Original do Nembutsu. Assim, caso ele não nos legasse o caminho do
Budismo Shin da Terra Pura, estaríamos perdidos sem saber que rumo tomar
nesta vida.
Conforme citado anteriormente na Saudação do Secretário Geral da nossa
Ordem, no dia 11 de Junho deste ano iremos registrar o 40º aniversário da
revisão completa da Constituição e das Normas do Budismo Shin da Ordem
Ōtani. Trata-se da data que representa um marco na história da nossa Ordem,
que estabeleceu a forma mantida pela mesma até o presente. Essa revisão foi

feita em conformidade com os anseios manifestados pelo Movimento Dōbō e
em resposta a questões essenciais para nossa Instituição, com a promessa de
“revelar o espírito e o verdadeiro objetivo da Fundação do Budismo Shin e
cumprir com a responsabilidade do ideal então proclamado de seguir difundindo
os Ensinamentos através dos séculos.”
Eu, que recebi a oportunidade de cumprir o juramento constante na
Constituição, embora humildemente, farei o máximo para a realização dessa
Missão.
Considero a crise atual como um ponto de inflexão para melhor difundirmos
corretamente os Ensinamentos. Vamos refletir cuidadosamente o significado de
termos nascido como ser humano pregado no Voto Original do Nembutsu,
perante esta circunstância tão severa. Faço votos que possamos alcançar muitas
pessoas com esta mensagem e oxalá possa confirmar com todas as pessoas do
mundo esse significado durante a celebração de 2023.
Desde que assumi o cargo, venho esperando poder interagir amplamente com
todos os devotos, assim como com aqueles que me assistem hoje pela internet.
Esperando ansiosamente pelo dia em que possamos encontrar e escutar juntos
o Dharma novamente no Santuário Central Higashi Honganji, o mais rápido
possível, agradeço a sua presença de hoje.
Choyu Ōtani(Shaku Shūnyo)
Grão-Mestre

