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      EDITORIAL      

       Estou terminando de escrever esta mensagem no dia 20 de 

setembro. Desde que iniciou o distanciamento social e quarentena 

já decorreram 182 dias, ou seja, mais de seis meses recolhido em 

casa. Pouco a pouco, o Poder Público está afrouxando o rigor do 

distanciamento recomendado inicialmente. Porém, ainda está 

ocorrendo mortes por contágio do COVID-19.  Não se pode 

descuidar neste momento em que a população está ficando cansada de ficar em casa.  

            Wakayama Kenjinkai continua fechada desde março e cancelamos todos os eventos 

programados durante o período de pandemia. Provavelmente o Bonenkai também será 

cancelado se não for revertida completamente à situação de normalidade. Tivemos duas 

reuniões online de Diretoria nesse período de quarentena em que tratamos basicamente 

de dois assuntos: cancelamento de reuniões e eventos e redução drástica de despesas 

mensais.  

        Como a pandemia está assolando o mundo todo, a WIXAS (Associação de Intercâmbio 

Internacional de Wakayama) também comunicou o cancelamento do Programa anual de 

concessão de bolsas para jovens descendentes de Wakayama.  

        Por tudo isso não tem assuntos do Kenjinkai para ser noticiado e a única nota 

alvissareira é que nenhum associado morreu neste período acometido de COVID-19.  

         E, para reduzir o custo, estamos enviando o Informativo apenas por meio eletrônico. 

Por falta de atividades no Kenjinkai estamos sem notícias sobre os eventos. Pedimos aos 

associados que escrevam algum relato para ser publicado nos Informativos.  

         Obrigado. 

          José Shinichiro Taniguchi – Presidente 
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          Caso tenha feito depósito/transferência e seu nome não conste nas 

relações dos informativos, solicitamos que contate o Kenjinkai pelo email: 

wakayamakenbr@gmail.com 

                      Ou então entrar em contato com a Sra. Alice, pelo  

             celular/whatsapp (11) 99511-2008. 

 

Anuidades recebidas até setembro de 2020 

seq nome 

95 Minoru Tabuse 

96 Shigeyoshi Une 

97 Chiaki Nakaguchi Nakano 

98 Nelson Suga 

99 Mauro Suga 

100 Hiroshi Tsumura 

101 Celina Meico Akinaga Hayashi 

102 Jorge Hideo Nagasaka 

103 Tereza Terumi Taniguchi Nakauchi 

 

 

Depósitos não identificados: 

data Depositante 

24-jan-2020 Não identificado 

11-fev-2020 Suzana Miyuki N Mizush 

 

Kifu recebido em julho de 2020 

nome valor 

Nelson Suga 460,00 

 

Observação: no caso de depósito/transferência bancária de anuidades e contribuições, 
solicitamos o envio do comprovante para email:  

wakayamakenbr@gmail.com ou para celular/whatsapp (11) 99511-2008 

注意：年間会費、またはの購入の銀行振り込み・送金の場合当県人会の銀行口

座は下記の通り。振込金の証明を送信いたします。 

 

Ou 

 

 Banco Bradesco 
Agência: 0131-7 Liberdade  conta: 107.515-2 
CNPJ: 59.179.150/0001-57 em nome de Wakayama Kenjinkai do Brasil 

 Banco Santander 
Agência: 4551 Liberdade  conta: 13.000139-6 
CNPJ: 59.179.150/0001-57 em nome de Wakayama Kenjinkai do Brasil 

mailto:wakayamakenbr@gmail.com
mailto:wakayamakenbr@gmail.com


Aniversariantes de outubro a dezembro 

10 月から 12 月に誕生日を迎える会員 

Parabéns aos aniversariantes! Muita saúde e paz. 

会員の誕生日おめでとう。 

 

Outubro 十月 

01 – Chigusa Nasu 

02 – Julia Shizuko Akinaga 

03 – Neuza Tomita Suzuki 

04 – Sergio Kendi Moroto 

09 – Chiaki Nakaguchi Nakano 

18 – Rosely Akemi Kodama Nagai 

18 – Lucia Mayumi Hashizume 

19 – Helena Tie Akinaga Kadomoto 

21 – José Shinchiro Taniguchi 

23 – Yoko Nakaguchi Komido 

24 – Osamu Fuke 

Novembro 十一月 

03 – Akihiro Shibata 

04 – Hiroko Suzuki 

08 – Marli Oka 

11 – Yoshiko Nagao 

11 – Caia Ide 

13 – Etsuko Kassama 

16 – Toshinori Tamai 

 

 

Novembro 十一月 

19 – Tadataka Minami 

19 – Alice Hatsue Utida 

22 – Shizuka Hiragami 

23 – Kazuo Deai 

26 - Neuza Keico Shimizu Taniguti 

28 - Nanae Sakahara 

 

Dezembro 十二月 

02 – Mario Junio Keniti Suzuki 

04 – Haruko Kaizuka 

06 – Yayoi Zukeran 

08 – Sanae Suzaki 

09 – Tsunehiro Nakanishi 

10 – Seiya Tsuji 

10 – Clara Massae Minami Ota 

18 – Hatiro Shimomoto 

20 – Renato Takatoshi Nakano 

21 – Michiko Miyauchi 

28 – Thomson Taisuke Takagi 
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Mensagem do Governador (anexo ao nº 929 – JANEIRO de 2016) 

Tradução de José Shinichiro Taniguchi 

Ainda no Sonho 

             Em Wakayama há muitos talentosos artistas (eu acredito), que estão concentrados apenas 

em Wakayama e têm suas bases em Wakayama para as suas atividades na música. Um deles é 

TONPEI que canta uma bela canção intitulada "Ainda no sonho". 

           "Ainda no sonho" é uma boa frase. Todos possuem um sonho. Eu acredito que todo mundo 

permanece "ainda no sonho" durante toda a vida. O monge Kukai também conhecido como Kobo 

Daishi teve um sonho para "salvar toda a existência" no Budismo Esotérico. 

 Ele viveu a sua vida devotadamente e deixou as seguintes palavras antes de entrar para a 

meditação eterna. 「虚空盡（つ）き、衆生盡き、涅槃（ねはん）盡きなば、我が願いも

盡きなん」Meus desejos serão satisfeitos se eu puder salvar toda os seres viventes do mundo . 

Em outras palavras, restam ainda muitos desejos a serem cumpridos. É por isso que ele entrou 

para a meditação eterna para continuar a sua oração. Este é exatamente o sentido que a frase 

"ainda no sonho" significa. 

 Os sonhos podem ser entendidos como desejo, esperança, propósito da vida e outros. Mas 

não é fácil atingir plenamente os sonhos. Quando alcançamos algum grau de nossos sonhos, 

encontramos sonhos maiores à nossa frente para persegui-los. Portanto, estamos sempre no 

sonho ao longo de nossas vidas. 

 Eu assumi o governo da Província de Wakayama há 9 anos. Meu sonho tem sido o de trazer 

de volta o impulso para a província. 

 Eu reformei o sistema de licitação que era uma fonte de fraudes. Eu reconstruí as finanças 
da província. Como resultado de todos os esforços dos residentes da prefeitura, o Festival Nacional 
de Esportes e Festival Nacional de Esportes para Pessoas com Deficiência foram bem sucedidos. A 
infraestrutura que estava atrasada foi concluída antes do início dos eventos. Fiz esforços para a 
vinda de novos estabelecimentos comerciais e promoção das indústrias locais. No ranking do 
emprego e desenvolvimento econômico, Wakayama não está mais classificada na “lanterna”, na 
região de Kinki. Nós desenvolvemos os sistemas originais na prevenção de desastres naturais, 
garantia de serviços médicos, drogas perigosas e educação. Alguns desses sistemas passaram a 
servir de modelo para outras províncias. Os funcionários do governo da província têm trabalhado 
intensamente e alguns deles estão atuando em escala mundial. 
            Entretanto, eu não acho que a força da Província de Wakayama foi recuperada totalmente. 
Restam ainda muitas questões que todos nós temos que enfrentar. É uma tarefa para todos, 
incluindo a mim que tenho que continuar trabalhando com dedicação. Nós todos ainda estamos 
no sonho. 
 

      Yoshinobu Nisaka 

   Governador da Província de Wakayama 
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No dia 11 de setembro chegou a mensagem do deputado provincial Yoichi Tani, ele que 

representa a Associação Parlamentar de Amizade entre Wakayama e os países das 

Américas do Norte e do Sul, contendo palavras de encorajamento a todos os associados 

em virtude da pandemia da COVID-19 que assola o mundo e especialmente em nosso 

país.  

Segue abaixo a tradução: 

Inicialmente cumprimento a todos na presunção de encontra-los bem de saúde. 

 

Ao ver os noticiários que divulgam o aumento espantoso de infectados pelo COVID – 19 

pelo mundo fico imaginando a situação das pessoas no Brasil, particularmente aos 

associados da Wakayama Kenjinkai, a começar pelo seu presidente José Shinichiro 

Taniguchi. 

Na Província de Wakayama também houve casos de infectados, porém nós da Assembleia 

junto com o Governador estamos tomando medidas necessárias para conter a 

propagação do vírus. Creio que a ameaça ainda vai continuar existindo, porém manifesto 

o meu respeito aos associados que se juntam nesse momento numa corrente para resistir 

ao contágio e faço votos para que os dias de tranquilidade retornem o mais breve 

possível. 

E na expectativa do reencontro com os associados da Wakayama Kenjinkai do Brasil, 

despeço-me. 

Atenciosamente, 

Yoichi Tani – Deputado 

Associação Parlamentar de Amizade entre Wakayama e Países das Américas 
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A IMPORTÂNCIA DAS MULHERES NO WAKAYAMA KENJINKAI DO BRASIL  

Luciana Yumi Taniguti 

Homens ou mulheres, todos são importantes na Associação Wakayama Kenjinkai do Brasil. 
Ao longo de mais de 60 anos de existência, a associação foi agraciada com a valiosa ajuda 
e contribuição de muitos associados e benfeitores que permitiram o desenvolvimento e a 
continuidade da Associação.  

Provenientes de uma sociedade patriarcal, os imigrantes de Wakayama e seus 
descendentes construíram uma história com lideranças masculinas que assumiram a 
Presidência da Associação e outras posições de destaque na Diretoria como Vice 
Presidência, Tesoureiro e membro do Conselho Fiscal.  

Não menos importante que estes colaboradores, são cada uma das mulheres que fizeram 
e fazem parte da Associação. Penso que é muito importante compreender a dimensão da 
contribuição do grupo de mulheres que muitas vezes é silenciosa. Organizadas no Fujinbu, 
o Departamento das Senhoras, elas estão envolvidas em todas as atividades e iniciativas 
organizadas pelo kenjinkai e são responsáveis por dar o toque caloroso e de acolhimento à 
Associação. 

As mulheres associadas são incansáveis e uma vez que assumem uma tarefa, são muito 
comprometidas. Um exemplo de dedicação delas é a participação no Festival do Japão que 
ocorre uma vez ao ano e que neste ano, em função da pandemia do novo corona vírus, 
acabou tendo sua edição de 2020 cancelada. Sem elas, a associação não conseguiria 
preparar e vender milhares de unidades de okonomiyaki que hoje é uma das iguarias mais 
cobiçadas da culinária japonesa do evento.   

O apoio na organização dos eventos e o cuidado com todos os detalhes, a recepção de 
associados e visitantes na sede, a organização de excursões e viagens de confraternização, 
a realização de atividades perenes do Departamento de Senhoras que mantêm o grupo 
coeso e unido, são algumas das funções assumidas pelas mulheres na associação. É bonito 
de se ver a amizade e o bem querer entre elas.  

Em pleno século XXI, ainda é possível identificarmos algumas situações em que as mulheres 
são subjugadas ou subestimadas. Felizmente não é o que acontece na Associação 
Wakayama Kenjinkai do Brasil.   

Muita saúde e prosperidade a todas as associadas de Wakayama!  
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Treino para a apresentação do cerimonial 
do Centenário da Imigração de Wakayama 

no Brasil 和歌山県人ブラジル移民１０

０周年記念式典準備の司会役のリハー

サル 

Keirokai em São Vicente 

サンビセンテにての敬老会 

 

 

Almoço (paella) Comemoração dos 65 
anos de fundação da Wakayama Kenjinkai 

和歌山県人会創立６５周年 県人会会

館にての昼食会（パエリャ） 

Passeio no Parque da Aclimação 

アクリマソン公園にてのピクニック 
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ブラジル和歌山県人会の女性方の大切さ 

谷口ルシアナ・ユミ 

 

男女問わず、みんなブラジル和歌山県人会に大切な人材であります。６０年間以

上存在する会は時代に伴って数多くの会員の協力と貢献によって今日まで続いて

きました。 

家父長制社会であった戦前移民のならわしで生まれた当県人会は男性のみで構成

された組織であり、会長から副会長、会計、監査役の主な役は全て男性の活動で

ありました。 

しかし「内助の功」といわれる女性の方々のお陰で当県人会は今日までいたって

います。彼女らは県人会のいろんな事業の後押しを静かにやっているからです。

婦人部と名乗る女性の団体は活発に手伝い、彼女らは会に温かく親しみやすい雰

囲気を与える役割もしています。 

彼女らは疲れ果てなく、いったん仕事に就くと、非常に熱心に取り組みます。彼

女らの献身の例は、毎年七月に開催される日本祭りの参加であり、残念ながら今

年は新型コロナウイルスのパンデミックにより、キャンセルされました。それら

がなければ、会は何千枚のお好み焼きを作って販売することができません。県人

会のお好み焼きは、現在、日本祭りで最も切望されている日本料理の一つです。 

各イベントの構成とすべての詳細のケア、本部で訪問者の受け入れ、ピクニック

と慰安旅行の組み立て、グループをまとめて団結させる女性部門による多年生活

動のパフォーマンスをサポートする役割など。彼女らの間の友情と善意を見るの

は見事であります。 

21 世紀の昨今でも、女性が従属または過小評価されている状況を特定することは

依然として可能です。幸いにも、これはブラジル和歌山県人会で起こっているこ

とではありません。 

和歌山県人会の皆様に、これからも多大な健康と繁栄を！ 
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Texto enviado por Massayo Saka para o Informativo 20 

Agradeço mais esta oportunidade de escrever para o Informativo, Gratidão! 

Primeiramente quero parabenizar o Sr. Governador Yoshinobu Nisaka pelo Modelo " Wakayama" na política de 

prevenção do Coronavirus, citado pelo Washington Post. 

Desejar Sucesso nos preparativos para o Segundo Wakayama Kenjinkai Sekai Taikai, ao Sr. Toru Kitayama e seu 

departamento. 

Meu relato. Desde 9 de maio, meu filho Gustavo Haruki Saka, que mora e trabalha no Rio de Janeiro, veio com seu 

Shiba Inu, para casa, trabalhar Home Office, em Jundiaí, devido ao Covid 19. Ele trabalha para a Equinor, empresa 

Norueguesa. Como é verão da Noruega, eles costumam dar férias aos funcionários, para poderem aproveitar o 

máximo, o Sol. Meu filho alugou uma casa na Serra do Japi, para passarmos cinco dias de descanso. Então no dia 

22/07 chegamos lá, como neste dia houve o atentado de Oslo, onde muitos jovens foram vítimas no 

acampamento onde estavam, fizemos silêncio, e oramos por eles. Apesar disso, a Noruega detém por muitos anos 

o Primeiro lugar em IDH, dentre todos os países. Isso para mim é motivo de admiração e orgulho. Estive visitando 

Oslo em 2015, capital do Nobel da Paz! Na propriedade as azaleias estavam em plena floração, as árvores da Serra 

floridas, soltavam suas pétalas, como chuva, e a casa de estilo europeu, com piscina, e vista linda! Na manhã 

seguinte minha filha Mariana Naomi Saka e sua família se juntava a nós. Logo pela manhã, sai caminhar com meus 

filhos, as famílias da vegetação são: Malpighiaceae, Asteraceae, Solanaceae, Fabaceae, Lythraceae, Loranthceae, 

Myrtaceae, Meliaceae e Melastomataceae, e as rochas quartzito. Meu filho delicadamente,  colocou uma flor no 

meu cabelo, do lado da minha orelha direita, quanta ternura, e aos poucos minhas mãos ficaram cheias de flores 

do campo, colhidas pelos meus filhos. Meu coração encheu de alegria. Voltei com meu buquê, tiramos a foto da 

família. Senti que fui presenteada pela natureza, já que durante muitos anos ofereci flores, nas oficinas de 

Ikebana, e em um trabalho voluntário, flor para a Paz! Na piscina pairavam pétalas também, em contraste com o 

azul, meio extasiada, eu entrei na água gelada, e nadei feliz por entre pétalas. 

Completamente só, no último dia, vi os primeiros raios de Sol, ouvi o canto dos pássaros, a voar livres, as abelhas, 

e as borboletas, em meio a leve brisa da manhã, e som da cachoeira ao longe me fez lembrar Nachi Taisha, 

Sagrado pensei, os troncos, suas raízes, suas copas...me senti presenteada, e agradecida, pela Vida! Precisamos 

respeitar e proteger a natureza, proteger a vida, a liberdade, justiça, o direito, a ordem e progresso! Arigatoo 

gozaimaissu! 

Nota: Por solicitação da escritora, incluímos: “Flora do Brasil - 10 anos" you tube, para quem de interesse possa 

consultar, minha filha fez parte, como pesquisadora. 
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Massayo Saka com seus filhos na Serra do Japi 

サカ・マサヨ、子供らとジャピ山脈で。 
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サカ・マサヨ会員が会報第２０号に投稿された作文 

和歌山県人会会報に再び投稿する機会を得て感謝いたします。 

先ずワシントン・ポストに掲載された新型コロナウイルス防止対策の「和歌山モ

デル」について仁坂吉伸県知事を称えます。 

そして「第２回和歌山県人会世界大会」の準備に取り組み始めている北山徹様と

国際課の皆さんの成功を祈っています。 

今回の私のレポートに移ります。５月９日からリオで働いている私の息子サカ・

グスタボ・ハルキは自分の飼っているシバ犬を連れてコロナのため私の住んでい

るジュンヂアイーに来てオンライン・ホーム・オフィスしながら滞在している。

彼はノルウェーのエキノール会社に勤めている。ノルウェーでは夏になると職員

に休暇を与えるしきたりがあり、できる限り日差しをたしなむためだ。息子はジ

ャッピ山脈で五日間休むため別荘を借りた。そして７月２２日そこへ同伴で行っ

た。同日オスロでキャンプしていた若者たちがある事件で亡くなったため、黙祷

をして彼らのために祈った。ノルウェーは世界で人間開発指数を長年続いて世界

中で一位を握っている国である。私はそれに対し感嘆と誇らしく感じます。２０

１５年私は世界平和の首都オスロへ観光した！別荘につつじは満開しており、山

に咲く花は花びらを小雨のように散らし、プールに落ち、欧州式の家の景色は素

晴らしかった！翌日、娘のマリアナ・ナオミも家族連れで一緒になった。朝早く

から子供らと一緒に散歩に出かけた。途中に見かけた植物は Malpighiaceae, 

Asteraceae, Solanaceae などいろいろと出会った。そこは珪岩の敷地であった。息

子は一輪の花を摘んで丁寧に私の右側の耳元の髪に挿してくれた。そして子供ら

が摘んでくれた野花は私の掌がいっぱいになりそのやさしさに胸が熱くなった。

花束を持ちながら皆と一緒に写真を撮り、帰宅した。その嬉しさは天の贈り物で

あったと思った。なぜなら、私は長年続いて生け花の教室にボランチアとして平

和のために花を支えていたからだ！プールには落ち花が浮かんでいた。青い空と

のコントラストに魅了されて冷たい水に飛び込んで幸せを味わいながら泳いだ。 

最後の日は独りだけになり、朝一の日の出を眺め、小鳥の鳴き声を聞き、朝のそ

よ風に飛び舞う蜂や蝶々に見とれ、遠くから聞こえる滝の音は那智の滝を思い出

し、神聖を感じた。そして木の梢、幹、根、全て自然の贈り物を感じて感謝し

た。私たちは自然を尊重し、保護し、生命、自由、正義、法、秩序および進歩を

守る必要があります！有難うございます！ 
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Capítulo 3 – Produções de Wakayama (Extraído do Wakayama Nandemocho) 

1. Agricultura em Wakayama 

No recenseamento agrícola de 2.005 (Ano 17 do Período Heisei), a quantidade total 

de famílias de agricultores foi de 36.531 e desses, 70% vendiam os produtos 

diretamente aos consumidores e dentre eles metade viviam exclusivamente da 

venda de seus produtos. A população agrícola totalizava 51.218 pessoas que 

corresponde a cerca de 11% da população da província de Wakayama. E apesar de 

essa relação corresponder a aproximadamente 4% de todo o Japão, mesmo assim a 

agricultura representa um dos principais fontes de produção para Wakayama.  

❶ Wakayama, o rei da fruticultura.  

       A fruticultura em Wakayama representa 60% de toda a produção agrícola. Por 

estar localizado próximo aos centros de consumo como Osaka, Kyoto e Kobe e 

favorecido pelo clima ameno e favorável à fruticultura, produz uma variedade de 

frutas de qualidade comercial. Dentre elas citam-se: laranja, umê (ameixa para 

conserva), caqui, pêssego, laranja japonesa, iokan, hassaku, quiui, ameixa, laranja de 

umbigo, etc., que pela sua variedade merece o título de “O Rei da fruticultura”. Além 

da fruticultura há uma extensa horticultura principalmente de repolhos e acelgas nas 

planícies do Rio Kinokawa, Nas colinas ao logo do litoral entre Gobo e Innanchô 

seguem as plantações de ervilha, melancia, statice e gypsophila de forma intensiva. 

Entre as plantações de legumes, a ervilha e entre as plantações de flores, a statice 

estão em primeiro lugar em todo o Japão.  

❷ Laranja de Arida.  

O cultivo da laranja é intenso em Wakayama e entre eles “a laranja de Arida” é 

reconhecida em todo o Japão como produto de marca renomada. Representa 19,2% 

(censo de 2008) da produção nacional e cerca de 52% da produção de Wakayama. A 

região de Arida é favorecida pela insolação ideal e a inclinação do terreno facilita a 

boa drenagem, fatores esses próprios para cultivo de laranjas. A laranja de 

Wakayama já era conhecida em 1.529 (Ano 2 do período Kyoroku) quando a família 

imperial visitava em suas peregrinações pelos caminhos de Kumano, levava laranjas 

como presentes no seu retorno para a capital Kyoto. A venda de laranjas passou a 

ser intensa no período Edo, quando as laranjas eram transportadas em navios para 

Edo (antiga Tokyo). Atualmente as laranjas são cultivadas em estufas (vinil house) 

cujo preparo demanda um alto custo. Porém, é possível colher fora da época em 

junho quando se consegue obter um preço mais vantajoso. É uma estratégia de 

mercado que precisa de estudo e inovação continuada. 
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❸ Umê de Minabe • Região de Tanabe 

       O umê é outro produto representativo de Wakayama ao lado da laranja. 

Wakayama produz 57,9% de todo umê colhido no Japão (censo de 2008). Minabe e 

Tanabe juntos produzem 78% de todo umê de Wakayama e constituem a maior 

região produtora de ume do Japão. E, anualmente no mês de fevereiro ocorre a 

florada de umê que oferece um belíssimo cenário atraindo o público apreciador 

dessa beleza. Wakayama desenvolveu a tecnologia para produzir umês de alta 

qualidade conhecido por “Nankô”. A característica do umê “Nankô” é o seu tamanho 

superior ao normal e consistência macia e destina-se tanto para “umeboshi” ou para 

consumo do umê verde na cozinha. A área de plantio de ume em Minabe • Tanabe 

atinge 80% de seus territórios. No período Edo, o senhor feudal de Tanabe incentivou 

o plantio de umê para enviar o umeboshi de Tanabe para a capital Edo. Em 1.901 

Genzo Utinaka de Minabe fez o desmatamento das áreas montanhosas para 

plantação intensiva de pés de umê construindo também fábrica de umeboshi. Isso 

atraiu mais gente para plantar umê e a região ficou famosa pelo plantio de umê e 

fábricas de umeboshi.  E recentemente, umeboshi foi considerado um produto 

natural de consumo saudável, fato que tem ampliado a área de plantação de umê 

nessas regiões.  

❹ Olhando para o futuro 

       Como ocorre em todo o Japão, a área agricultável está em saturação e por outro 

lado está ficando cada vez mais escassa a mão de obra. Para não deixar diminuir a 

mão de obra é necessário oferecer salário compatível que permita fixar o homem no 

campo.  Para tanto, o Governo de Wakayama está oferecendo incentivos para os 

novos agricultores com financiamentos de insumos e facilitação na comercialização 

dos produtos. Os produtores de laranja e caqui também padecem da dificuldade de 

ter que trabalhar em terrenos íngremes. E o Governo de Wakayama está construindo 

estradas vicinais de acesso às plantações e monotrilhos para escoamento de insumos 

e de produtos colhidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 16/32 



 

Página 17/32 



 

Página 18/32 



高 野山, Kōyasan 

 

 
O Monte Koya (高 野山, Kōyasan) é o centro do budismo Shingon, uma importante seita 

budista que foi introduzida no Japão em 805 por Kobo Daishi (também conhecido como 

Kukai), uma das figuras religiosas mais importantes do Japão. Uma pequena cidade templo 

isolada se desenvolveu em torno da sede da seita que Kobo Daishi construiu no topo da 

montanha arborizada de Koyasan. É também o local do mausoléu de Kobo Daishi e o 

ponto inicial e final da peregrinação ao templo Shikoku 88 estações. 

Kobo Daishi começou a construção do complexo do templo Garan original em 826, depois 

de vaguear pelo país por anos em busca de um local adequado para centrar sua religião. 

Desde então, mais de cem templos surgiram pelas ruas de Koyasan. Os mais importantes 

entre eles são Kongobuji, o templo principal do budismo Shingon, e Okunoin, o local do 

mausoléu de Kobo Daishi. 

Pousada no Templo Budista (Shukubo) 

 Koyasan também é um dos melhores lugares para passar uma noite em um 

alojamento no templo (shukubo), onde você pode saborear o estilo de vida de um 

monge, comer a culinária de monge vegetariano (shojin ryori) e assistir às orações da 

manhã. Cerca de cinquenta templos oferecem esse serviço a peregrinos e visitantes. 
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Shukubo (Pousada mística) 

 

Cemitério de Okunoin 
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Templo de Okunoin 

 Templo de Koyasan Okuno-in, o local mais sagrado de Koyasan 

 

O Templo de Koyasan Okuno-in é um dos dois locais mais sagrados em Koyasan, 
sendo o outro o Templo de Danjo Garan. Acredita-se que o famoso monge Kukai 
permanece aqui em eterna meditação, em vez de ter morrido. 

A peregrinação começa na Ponte Ichinohashi; as pessoas caminham 
aproximadamente 2 Km em direção ao Gobyo (Mausoléu de Kobo Daishi). Ao 
longo do percurso, existem memoriais dedicados a Oda Nobunaga, Toyotomi 
Hideyoshi e Uezuki Kenshin, bem como sepulturas de muitos senhores da guerra 
do passado. Este é o local perfeito para pessoas que se interessem pelo Período 
Sengoku (1467-1590). 
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Depois da Ichinohashi, existe uma segunda ponte chamada Gobyoubashi. A partir 
daqui não é permitido tirar fotografias e é obrigatório usar chapéu, uma vez que é 
um local sagrado. Nem se pode levar bengalas, pois existem caracteres 
sânscritos por todo o lado que correm o risco de ser danificados. Os visitantes 
devem curvar-se a Kobo Daishi antes de atravessar. Acredita-se que Kobo Daishi 
costumava meditar aqui; Gobyo, o seu mausoléu também se encontra aqui. 

Existem outros objetos sagrados, bem como locais: fila de estátuas que 
representam Jizo, um popular Bodhisattva que olha pelas crianças, pelos viajantes 
e pelas almas dos falecidos, ou uma lanterna, cujo fogo já arda, supostamente, há 
1000 anos. 
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Templo Kongobuji 

 
Inauguração: 816 d.C. 

 
Kongobu-ji é o templo matriz do ramo principal da escola Shingon, localizado ao Monte 

Koya, Wakayama, Japão. Seu nome significa Templo da montanha de diamante. Wikipédia 

Endereço: 132 Koyasan, Koya, Ito District, Wakayama 648-0294, Japão. 
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Konpon Daito (Pagode Grande) 

 

O Konpon Daito é um pagode de 50 metros de altura. Foi construído entre 816-
887 e restaurado ao seu estado original em 1937. O Daito era um projeto 
acarinhado iniciado por Kobo Daishi, mas completado pelo seu sucessor. Diz-se 
que o interior do pagode representa o mundo de Mandala: no centro existe uma 
estátua de Taizô-kai Dainichi Nyorai e quatro estátuas de Buda em seu redor. 
Também está decorado de forma magnífica com a cara de Bosatsu nos 16 pilares. 
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Templo sagrado da seita Shingon, Danjo Garan 

 

Danjo Garan é um dos dois locais mais sagrados em Koyasan. O templo foi 
criado como local de treino secreto para o budismo esotérico de Shingon. No 
interior do templo, existe o Salão Principal, bem como outros templos mais 
pequenos e pagodes. 
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Kondo (Salão Principal) 

 
 

Este é o local onde acontece a maioria das cerimónias. Foi atingido por fogos sete 
vezes e foi restaurado para o seu aspecto atual em 1932. Costumava existir sete 
imagens de Buda no salão, mas todas desapareceram com os fogos. Não se sabe 
que tipo de imagens era, pois a própria existência do templo era secreta. Existe 
também uma mandala de sangue (Chimandara), que se acredita conter o sangue 
de Shogun Taira no Kiyomori. 
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Museu Reihokan 

 

 

O Museu Reihokan (霊宝館) foi construído para abrigar e preservar os tesouros religiosos 

e culturais de Koyasan. O hall de entrada do museu tem o estilo do Templo Byodoin, em Uji, 

e possui três salas de exposições permanentes e temporárias. 

 

A coleção do museu consiste em milhares de obras de arte religiosas. A exposição 

permanente exibe estátuas, mandala (pinturas representando mapas metafísicos do cosmos) 

e várias outras ferramentas e pinturas religiosas, a mais notável delas é o pergaminho que 

representa a "Imagem Reclinada do Buda Sakyamuni em Seu Último Dia". Além disso, uma 

exposição temporária rotativa exibe uma seleção sazonal escolhida da coleção do museu. 
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O Portal de Daimon é um lugar que você não pode perder em Koyasan 

 
 

Revisitando Koyasan Daimon 

(Publicada em 22 de agosto de 2015) 

Monte Koyasan é o centro do budismo Shingon e um dos lugares mais bonitos que eu já 

visitei. Se você decidir passar a noite em um dos templos, poderá experimentar a vida do 

monge. O que quero dizer é comer deliciosas refeições vegetarianas, refletir sobre si mesmo 

e acordar para as orações da manhã. Visite o Portal de Daimon, que era a entrada original da 

cidade de Koyasan. Os monges passavam por esses portões guardados pelos Kongorikishi 

(as duas estátuas de cada lado). Se você quiser ver visualmente o que pode esperar, consulte 

este guia visual no Monte. Koyasan. https://www.youtube.com/watch? 
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Daishi Kyokai 

 
 

Daishi Kyokai (大師教会 ) é o centro administrativo do budismo Shingon e é 

responsável por espalhar os ensinamentos de Kobo Daishi, o fundador da seita. O 
complexo é composto por dois edifícios: Henjoden, um salão do templo tradicional, 
construído em 1915 e dedicado a Kobo Daishi, e um edifício moderno para 
administração, palestras e treinamento. Um balcão de informações em inglês está 
disponível neste edifício. 

Os visitantes podem participar de algumas atividades em Daishi Kyokai, como 
receber preceitos budistas (jukai) ou copiar escrituras budistas (shakyo). Não são 
necessárias reservas antecipadas. 
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Mausoleu Tokugawa  

 
 

Mausoléu de Tokugawa 

 Um pouco afastado dos outros locais de Koyasan, levemente elevado, como para impor 

respeito, o Mausoléu de Tokugawa foi construído em 1643 a pedido do shogun Tokugawa 

Iemisu (1604-1651), o terceiro da família, em homenagem a seu avô Tokugawa Ieyasu 

(1543-1616) e seu pai Tokugawa Hidetada (1579-1632). Esses dois membros mais ilustres 

da família que governaram durante a era Edo (1603-1868) não estão enterrados aqui, mas 

em Nikko, em um templo de Iemisu construído ao mesmo tempo. 

Dois edifícios idênticos, o da direita para Ieyasu e o da esquerda para Hidetada, a decoração 

de detalhes finos, específica para o estilo do período Edo inicial, adorna as belas 

construções de madeira envernizada, em harmonia com a riqueza dos interiores. 
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「運が良くなる五つの心がけ」 

近藤 のぶゆき （日本レーザー ２０１５年） 

1． いつも明るくニコニコと笑顔を絶やさないこと。 

2． いつも感謝すること。 

3． 昨日より今日、今日より明日と成長すること。 

4． 絶対に人のせいにしないこと。 

5． 身の回りに起こることは必然と考え、すべて受け入れること。 

「人間は突然変異で成功者になるのではない。日々小さな成功体験を積み重ねる

ことで自信が生まれ、目標を達成することができる。」 

「何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にその通りにせよ。」 

 

「5 atitudes que melhoram o nosso destino」 

Nobuyuki Kondo    (Nihon Laser  2015) 

1. Sorria sempre. Nunca deixe de sorrir. 

2. Manifestar gratidão em todos os momentos. 

3. Desenvolver-se, fazendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. 

4. Nunca colocar culpa aos outros. 

5. Aceitar todas as coisas que acontecem em sua vida como se fossem algo inevitável 

para o seu aprendizado. 

 

「As pessoas não se tornam bem sucedidas de noite para o dia. As pequenas 

conquistas acumuladas dia-a-dia geram a autoconfiança que permite alcançar o 

objetivo. 」 

「Qualquer coisa que você quiser que os outros façam para você, faça a mesma coisa 

para os outros. 」 
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編集者の言葉 

            

今日は９月２０日、ようやくこのメッセージを書き終わった。新型コロナウイルスによる

自粛制度と社会隔離が始まってから１８２日目、おそらく６ヶ月過ぎた。政府は徐々に最

初は厳密に推奨された社会隔離を緩めている。しかしながら COVID-19感染で亡くなる人々

はまだまだ夥しく続いている。家で長い間籠って退屈を感じる皆さんこそ油断できないの

です。 

和歌山県人会では感染パンデミックが始まった２月半ば頃から閉鎖が続いている。もちろ

ん計画していた事業は全て中止になっている。この調子では忘年会までキャンセルになる

傾向で完全に元に戻らなければやむを得ないことである。自粛期間、役員会はオンライン

で２回集まって可決したのは会員の集まりは一切中止し、毎月の支出はできるだけ削減す

ることにした。 

このパンデミックは世界中広がっているため、WIXAS（和歌山県国際交流協会）からも今

年度の県人会子弟受け入れ体験制度を中止したと連絡があった。 

その理由で県人会の事業報告は貧しく、ただ一つ幸いなことを知らせる価値は会員の中で

誰一人コロナに掛かっていないことだ。 

そして支出削減対策の一つとして会報は電子通信で報道している。県人会の活動は中止さ

れているため情報は無くなり、会員の皆さんの作文の投稿を頼るだけだ。皆さん、よろし

くお願いします。 

会長 谷口ジョゼー眞一郎 
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