
Comunicado do Santuário Central sobre a Celebração do Rito de Ação de Graças e a 

Cerimônia de Sucessão do Grão-Mestre 

Transmissão online 

 

Tanto essa celebração quanto a Cerimônia de Sucessão do Grão-Mestre que acontecerá no 

dia 20, além das homilias de louvação ao Mestre Shinran dos dias 26 a 28, terão transmissão 

ao vivo pelo HP da Missão e ou home page do Santuário Central. 

Gostaríamos de convidar a todos para assistirem esta transmissão.  

※A programação poderá sofrer alterações, dependendo da evolução da pandemia do 

coronavírus. De toda forma, havendo qualquer mudança, comunicaremos através do HP da 

Missão e ou home page do Santuário Central. 

 

①20/11 sexta-feira: Cerimônia de Sucessão do Grão-Mestre= início: 10h.  

   Duração estimada=±1:30h  

Iniciaremos a narrativa desde a posse que ocorreu em Julho deste ano até a íntegra da 

Cerimônia de Sucessão do Grão-Mestre Reverendo Chōyu Ōtani ao vivo desta data. 

Grão Mestre, ex Grão Mestre=entrada=Pavilhão de Amida 

Saudações do Secretário Geral e o restante da programação = Pavilhão do Fundador 

Oferecimento de Incenso e Palavras de despedida=ex Grão Mestre 

Oferecimento de incenso. Tisarana. Manifesto Solene= Grão Mestre 

Recitação: O Poema da Verdadeira Fé                        

Homilia=Rev. Tatsuru Kigoshi (Diocese de Kanazawa) 

Saudações do Grão Mestre 

Hino de Ação de Graças 

※Horário de Transmissão no Brasil= 19 de novembro, quinta-feira a partir das 22 h. 

 

②21/11, sábado a 28/11, sábado:Rito de Dia (a partir de 9:45h) . Rito de Vésperas (a partir de 13:45h.) 

Todos os Ritos de Dia e Ritos de Vésperas que acontecerão entre o dia 21 até o dia 28 (no total de 14) serão 

transmitidos.  

 ※ Horário de Transmissão no Brasil= Rito de Dia :entre o dia 20, sexta-feira e o dia 27/11,sexta-feira=21:45h 

                           Rito de Vésperas: entre o dia 21,sábado, e o dia 28/11, sábado= 01:45h. 

 

 

③24 ,terça-feira e 25/11,quarta-feira: Leitura solene da Hagiografia do Mestre Shinran ( todos os dias a 

partir de 16:30h.) com duração aproximada de uma hora. 



  Ao invés de efetuar a leitura solene da Hagiografia somente no dia 25, como era feita todos os anos, este 

ano faremos a leitura do 1º volume no dia 24 e a do 2º volume no dia 25. Observamos que ambas serão 

transmitidas.  

※Horário de Transmissão no Brasil=   1º volume no dia 24,terça-feira a partir das 4:30h. 

                                     2º volume no dia 25,quarta-feira a partir das 4:30h. 

 

④Dia 26, quinta-feira a dia 28, sábado: homilias de louvação ao Mestre Shinran=sempre começando às 18h. 

com duração aproximada de 2:30h.  

  Transmitiremos as homilias que serão proferidas entre os dias 26 a 28 que abordarão os Ensinamentos de 

Voto Original esclarecidos pelo Patriarca Mestre Shinran, para que possamos aprender e louvar todos 

juntos, os seus feitos.  

 Dia 26, quinta-feira: Rev. Takashi Irizawa (reitor da Universidade Ryukoku) 

Rev. Ichijō Ogawa (professor emérito da Universidade Ōtani) 

 Dia 27, sexta-feira: Sra.Masako Shimizu (tradutora/crítica de literatura infantil) 

          Rev. Hiroyuki Honda (Diretor do Centro Budista Shinran) 

 dia 28, sábado:Rev. Kenshi Kusano ( Professor emérito da Universidade Ōtani) 

          Rev. Yutai Ikeda ( Professor emérito da Faculdade Dōbō) 

Horário de Transmissão no Brasil: Dia 26, quinta-feira a dia 28, sábado= 6h 

Como acessar a transmissão ao vivo  

Quando chegar a hora da liturgia ou homilia que deseja assistir, acesse a página oficial da Higashi Honganji pelo 

YouTube 

※Na eventualidade de alguma interferência ou problema com o status da transmissão, poderá haver dificuldade 

na recepção. Nesse caso, tente novamente depois de dar uma pausa.  

https://www.youtube.com/channel/UCLPB2H1qV_1BjH1KAVizZfA/live 


