
Mensagem de 2014 do Monge Principal da Sotoshu 

Estamos sendo questionados sobre a nossa forma 

de vida pelos inúmeros desafios que se nos cercam. 

Passaram-se três anos do Grande Terramoto do 

Leste do Japão, o grande tsunami e o acidente na 

Central Nuclear de Fukushima Daiichi, da Tokyo 

Electric Power Company. No entanto, o objetivo 

da reconstrução mantém-se distante. É impossível 

imaginar a plenitude da angústia e do sofrimento 

de muitas famílias que perderam  seus membros 

no desastre, bem como o das 280.000 pessoas que 

são forçadas a viver em alojamentos temporários. 

Além disso, enfrentamos muitos outros problemas 

graves, como o aquecimento global, os desastres 

naturais, a guerra, a pobreza, as desigualdades na 

sociedade, a violência e o suicídio. 

Nesta realidade, desejo que reavaliemos a nossa sociedade na qual as pessoas apenas procuram o 

seu conforto e comodidade. Devemos focar-nos no "respeito pelos direitos humanos, na 

implementação da paz e na conservação do meio ambiente". Também desejo a concretização de 

uma sociedade onde não precisemos  depender da energia nuclear e onde a vida de cada um seja 

valorizada. Para concretizar este tipo de sociedade, aprendemos com a prática do ensinamento da 

"generosidade", um dos componentes de "Os Quatro Métodos Abrangentes de um Bodhisattva". 

Esta é uma prática na qual partilhamos generosamente o que é material ou espiritual e através da 

qual apoiamos mutuamente a vida de cada um. 

O Dogen Zenji ensinou que a generosidade não deve ser cobiçada. Este é um modo de vida onde 

não usamos a lisonja e onde não se dá aos outros com a expectativa de que possamos receber em 

troca. É mais uma forma de se viver e que possa desenvolver uma sociedade de apoio mútuo. 

Keizan Zenji ensinou que, quando praticamos zazen, a forma essencial de vida preenchida com o 

espírito de compaixão se alarga. 

No próximo ano, será realizada a Grande Celebração Memorial pelo 650º Aniversário do Segundo 

Abade Gasan Joseki Zenji de Daihonzan Sojiji. Este ano, estamos a realizar a Celebração Memorial 

Preliminar em várias regiões de todo o mundo.   

Gasan Zenji ensinou-nos o sentido de "Sojo" (transmissão), que significa sentar-nos tranquilamente 

numa postura vertical, regular a respiração e concentrar-nos nas nossas mentes. Também estudamos 

os ensinamentos do "Buda Shakyamuni e dos Dois Fundadores", seguindo os seus passos e 

transmitindo cuidadosamente esses ensinamentos através da nossa prática.  

Herdemos a prática bodhisattva da generosidade, enfrentemos o sofrimento dos outros, 

transmitamos a ideia de amor-bondade e prossigamos a prática bodhisattva de nos apoiarmos uns 

aos outros. 

Eu refugio-me no Buda Shakyamuni.  

Eu refugio-me no Koso Joyo Daishi Dogen Zenji.  

Eu refugio-me no Taiso Josai Daishi Keizan Zenji.  

Egawa Shinzan  

Monge Principal da Sotoshu 
do site oficial da escola Soto Shu 

http://global.sotozen-net.or.jp/por/library/glossary/individual.html?key=bodhisattva
http://global.sotozen-net.or.jp/por/library/glossary/individual.html?key=d_gen
http://global.sotozen-net.or.jp/por/library/glossary/individual.html?key=keizan
http://global.sotozen-net.or.jp/por/activity/edu_pol/index.html

