O Butsudan em nossas vidas diárias
Quando nossas mãos estão sujas, nas as lavamos com água. A água tem o poder de
limpar. Os ensinamentos do Buda tem a mesma prerrogativa da água de limpar nossas mentes.
Oferecer um copo com água significa homenagear o Buda com água que tem o mesmo tipo de
poder, além de aliviar a sede do Buda. Uma vela ao queimar, ilumina, dissipa a escuridão e faz
as pessoas se sentirem mais seguras. Diz-se que a luz da vela simboliza a sabedoria do Buda.
Assim como a sabedoria do Buda, ela tem o poder de dissipar a escuridão de nossa ignorância.
A oferenda de incenso simboliza a compaixão do Buda. Sua fragrância se espalha
igualmente, sem se importar com barreiras. Assim então, tanto a luz da vela como a fragrância
do incenso se espalham tal como os ensinamentos do Buda se espalham. Oferecer flores
significa oferecer adornos e beleza ao Buda. Não ofereça flores artificiais. Você não ofereceria
jamais flores artificiais como presente a uma pessoa, não é mesmo? Você também pode
oferecer outros elementos tais como arroz, frutas e doces etc. Ofereça também algo que era
especialmente apreciado por seus ancestrais em seus dias memoriais. Por exemplo, se seu pai
gostava de café, ofereça café a ele em seu dia memorial. Não deixe no altar flores murchas ou
coisas que não estejam em bom estado e frescas. Tenha o mesmo tipo de cuidado que teria ao
oferecer coisas aos vivos.
Os Budas estão sempre do seu lado. Nós vivemos conjuntamente, embora não
podemos vê-los agora. Ao se portar desta maneira, nossa família entenderá a importância de
cuidar não somente do visível, mas também do invisível. Os seus filhos e netos são sempre
muito influenciados por você. Ao conduzir um rito diário de prática é como dizer bom dia a
todos os Budas, como fazer o voto de ter uma fé firme, é expressar nossa gratidão por sua
ajuda, e pedir por um bom dia.
Os Budas sempre tomam conta de nós. Então ao conduzir um rito diário é tal como
dizer ao Buda algo como “vejo-o mais tarde” ou mesmo “estou em casa” quando você sai de
casa diariamente e depois retorna. Mantenha o Butsudan sempre limpo, pois o Butsudan é tal
como um espelho que reflete o estado de sua mente. Se você não tem uma fé firme e não leva
uma vida de maneira correta, isso será refletido no estado atual e aparência do seu Butsudan.
Relatar os acontecimentos importantes no seio da família no Butsudan significa
conversar sobre tudo com os Budas e mostrar apreciação. Não se preocupe acerca do assunto.
Por exemplo, você pode relatar o nascimento de um bebê, o início de um curso escolar,
formatura, casamento, etc. Assuntos sem muita importância também são bem-vindos. Vamos
conversar com os Budas.

Agora você entende mais sobre o Butsudan, não é mesmo?
Caso tenha perguntas, sinta-se à vontade para perguntar a seu ministro. O seu ministro ficará
feliz em lhe ajudar.
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Você tem um Butsudan?
Alguns de vocês podem se perguntar o que é um Butsudan. O Butsudan é um altar
doméstico. Como sabem muitos cristãos tem uma cruz ou imagem em casa. O Butsudan para
um lar budista é tal qual uma cruz ou imagem para uma família cristã. É muito importante para
nós budistas, assim gostaria de lhes falar mais sobre o Butsudan.
Algumas pessoas podem saber pouco sobre o Butsudan. O Butsudan é como a casa do
Buda, é um altar dedicado ao Dai-Mandala (Objeto de reverência), Buda, Nichiren Shonin e
nossos ancestrais. O Butsudan também nos mostra a realidade ou mundo do Buda.
Normalmente tem o formato de caixa, mas existem tipos diferentes de Butsudan. Não importa
qual o tamanho, formato ou cor do Butsudan. O mais importante é dedica-lo ao Buda e aos
outros. Nós às vezes somente contamos com uma estátua do Buda sobre uma estante ou mesa.
Isso não é adequado, pois a estátua do Buda é um objeto de foco e reverência para os budistas.
Nós às vezes colocamos uma boneca bonita em uma redoma de vidro. Então, porque não
dedicar maior cuidado ao Buda e aos outros, do que dedicar tal cuidado a somente uma
boneca? Nós devemos valorizar o Buda e os outros como verdadeiros focos de nosso cuidado e
reverência utilizando-se de um Butsudan.
Por qual razão devemos ter um Butsudan? O Butsudan exprime a fé de quem o possui.
O Butsudan em casa significa que o Budismo é muito importante e próximo ao dia-a-dia da
família. Além disso, o Butsudan mostra-nos a relação entre o Buda, Nichiren Shonin e nossa
família, incluindo nossos ancestrais, e nos mostra ou revela o mundo e realidade vividos por
Nichiren Shonin e nossos ancestrais. A cruz por outro lado nos mostra somente a relação entre
Deus e a família em questão. Em outras palavras, o Butsudan é a janela entre o mundo do
Buda e nosso mundo atual. Assim, se temos o Butsudan em casa, nós podemos ver e perceber
o Buda, Nichiren Shonin e nossos ancestrais sempre que quisermos. Ao se sentar em frente o
Butsudan, podemos ver nossos pais, avós e outros ancestrais levando suas vidas no mundo do
Buda. Podemos assim nos dar conta da ação de salvação e grande compaixão do Buda.
Alguém uma vez falou que não precisamos ter um Butsudan em nossas próprias casas,
pois nossos pais já tem um nas suas. Isso é verdadeiro? Não. Nós devemos ter um Butsudan
em cada casa, tal como devemos também ter um quadro de energia e fonte de água individual
para cada lar. Nós devemos viver e praticar o Budismo não somente no templo, mas também
em nossas casas. O Budismo não tem utilidade caso não seja vivido em nossas vidas. De forma
a verdadeiramente mostrarmos nossa apreciação ao Budismo, devemos colocá-lo em uso
prático diário. De modo a viver nossa crença no dia-a-dia devemos ter um Butsudan em casa
dedicado aos Budas.

Como organizar um Butsudan? Primeiramente, nós devemos colocar o Dai-Mandala na
parte mais elevada do Butsudan. O Dai-Mandala, um dos mais importantes Gohonzon (Objeto
de reverência), escrito por Nichiren Shonin. Ele nos mostra o verdadeiro mundo do Buda,
Nichiren Shonin manifestou a salvação, compaixão e sabedoria do Buda através do DaiMandala. Nós podemos colocar uma estátua do Buda em frente ao Dai-Mandala. Isso significa
que o Buda está ao centro da realidade universal. No segundo nível, colocamos uma estátua
de Nichiren Shonin. Isso simboliza que recebemos os ensinamentos da pessoa de Nichiren
Shonin. No terceiro nível colocamos os Ihai de nossos ancestrais (Tabuletas memoriais) e o
Kakosho (Registro dos ancestrais da família). Isso nos mostra que nossos ancestrais vivem de
maneira feliz em suas vidas posteriores, e que tal como o Buda sempre nos vigiam e protegem.
Assim devemos dedicar cuidado e atenção ao Butsudan. Mantendo-o limpo e colocando-o em
uma mesa ou base na sala de estar onde a família se reúna, e não diretamente no chão. Caso
obtenhamos um novo, pedimos ao ministro para oficiar uma cerimonia de consagração. Tal
cerimonia é não somente para a inauguração do altar, mas também para convidar o Buda à
nossa casa de modo a nos determinar a ter uma fé firme no Buda.
Como cuidar de seu Butsudan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ofereça um copo de água pela manhã.
Ofereça uma vela e incenso toda manhã.
Adorne o altar com flores e outras coisas agradáveis.
Ofereça um ofício de recitações toda manhã e noite.
Mantenha-o limpo.
Relate tudo que ocorre de importante à família.

