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O LEGADO HISTÓRICO DA TERRA PURA 
TAITETSU UNNO. RIVER OF FIRE, RIVER OF WATER. NEW YORK, DOUBLEDAY, 

1998.  

O início da tradição da Terra Pura remonta ao surgimento do Budismo Mahayana há 
aproximadamente cinco séculos, depois do estabelecimento dessa religião pelo Buda Histórico na 
Índia.  

O caminho da Terra Pura é baseado nos ensinamentos de três sutras Mahayana: O Sutra Maior, o 
Sutra Menor e o Sutra da Contemplação do Buda Amida. Conhecidos hoje como Os Três Sutras, 
tiveram origem na Índia e Ásia Central e chegaram ao Japão no século sexto. Poucos davam 
importância a esses escritos. Mesmo os monges eruditos, que tinham um formação letrada, os 
consideravam secundários. 

A familiaridade com esses sutras essenciais nos ajuda a compreender alguns aspectos únicos do 
Budismo da Terra Pura. O Sutra Maior, também conhecido por Sutra da Vida Imensurável, consiste 
num discurso do Buda Sakyamuni no Pico do Abutre em Rajagriha, Índia. Ele narrou a história de 
Dharmakara, que fez a série de 48 votos para salvar todos os seres sencientes, cumpriu esses votos e 
atingiu a suprema iluminação para tornar-se o Buda Amida  o Buda da Luz e Vida Imensurável.  

O Sutra Menor é uma escritura mais curta que apresenta a indescritível beleza da Terra Pura com 
uma estrutura imagética fantástica, que simboliza o estado da suprema iluminação. O Sutra da 
Contemplação de Amida sintetiza dezesseis formas de prática meditativa que levam à libertação e 
liberdade. 

O Budismo no Japão cresceu rapidamente no século XVI sob o suporte imperial e aristocrático. Foi 
bem recebido como o portador da civilização oriental, que inspirava a arte, a arquitetura, a pintura, a 
escultura, a poesia e a prosa. Também trouxe uma melhor qualidade de vida às pessoas, com a 
fundação de clínicas, orfanatos e banhos públicos, além de promover o aprendizado da agricultura, 
engenharia, sericultura, medicina e astronomia.  

As grandes escolas Mahayana de Sanron, Kegon e outras tiveram origem na Índia ou China e se 
estabeleceram no período Nara (710-794); e as escolas Tendai e Shingon floresceram em círculos 
aristocráticos e imperiais durante a era Heian (794-1185). Durante essa época, os ensinamentos e 
práticas da Terra Pura se tornaram conhecidos entre clérigos e foram pouco difundidos entre o 
restante da população. 

O Budismo de elite, porém, declinou gradualmente em poder e influência diante das inevitáveis 
mudanças históricas nos séculos XI e XII.  À medida que a ordem social se desintegrava, o 
movimento da Terra Pura se expandia entre todas as classes, e foi especialmente bem recebido por 
aqueles que tinham sido excluídos do caminho monástico. O Voto Original de Amida, o Buda da Luz 
e Vida Imensurável, agora apareceria como a força principal nesse estágio da história. 
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No ano 1175, o monge Tendai, Honen, rompeu com o centro de aprendizagem monástica no Monte 
Hiei e proclamou o estabelecimento da escola independente Jodo ou Terra Pura.  As práticas da 
Terra Pura existiam dentro das escolas estabelecidas, mas somente como complementares às outras 
formas tradicionais na disciplina religiosa.  

A contemplação das virtudes de Amida e da Terra Pura, por exemplo, era praticada entre pequenos 
grupos das classes abastadas e não era considerada como uma prática única, mas uma dentre outras. 
Com o estabelecimento de uma escola independente da Terra Pura, Honen rejeitou a prática 
meditativa e defendeu a prática única de recitação do Nembutsu
(Tenho a verdadeira  confiança no Buda Amida).  

Essa simples prática era o ato escolhido pelo Buda para todas as pessoas que viviam na era do 
mappo, que é o declínio da história. Tal declínio tornou-se evidente nos terremotos, inundações, 
secas, fomes, pestes, guerra civil e incêndios que aconteceram na capital e em todo o país. Como o 
mundo se tornava crescentemente instável e caótico, o Budismo Tradicional, suporte das classes 
privilegiadas, tornou-se irrelevante num contexto em que a busca de uma nova religiosidade mais 
adequada às necessidades espirituais tornava-se intensa. 

O vazio era preenchido pelo novo ensinamento da Terra Pura do Nembutsu recitativo, que atendia à 
fome espiritual das pessoas e atraía uma massa de seguidores. Para aqueles que haviam sido 
excluídos do caminho budista, era a possibilidade da libertação. Pescadores e caçadores, por 
exemplo, haviam sido excluídos porque violavam os preceitos de não-matar; camponeses 

monjas que desrespeitaram os preceitos. 

Shinran (1173-1263), um monge relativamente desconhecido, abandonou o Monastério Tendai no 
Monte Hiei, e se tornou um fiel discípulo de Honen em 1201. Logo depois, em 1207, Honen e seus 
seguidores, dentre os quais Shinran, foram acusados de incitar revoltas sociais, considerados 
criminosos comuns e exilados para províncias remotas. O movimento popular da Terra Pura 
provocou uma cisão na sociedade, na qual as classes baixas inflamadas pela religiosidade 
denunciaram e profanaram outros Budas que não o Buda Amida e outras divindades. Honen repeliu 
esses excessos entre os seguidores, mas isso não impediu que ele fosse considerado o responsável. 

Honen morreu em 1212, logo após ser perdoado em Kyoto. Shinran permaneceu nos arredores de 
Kyoto, para difundir o Nembutsu. Após várias décadas, ele retornou a Kyoto e morreu em 1263.  
Então, seus descendentes e seguidores estabeleceram outra escola chamada de Jodo Shinshu, que 
considerou Shinran como o fundador.  Ele mesmo não tinha essa intenção, mas o objetivo de expor 

 
Jodo Shinshu também é conhecido por Shin Budismo, ou usado como sinônimo de Budismo da 
Terra Pura.  A última definição não é precisa, já que há outras formas de ensinamentos da Terra Pura 
na Coréia, China e Vietnam, diferentes da do Japão. 

Shinran baseou seus ensinamentos nas três escrituras da Terra Pura e elegeu uma linhagem inspirada 
pelo voto Original do Buda Amida, exposta pela primeira vez por Buda Sakyamuni no Sutra Maior. A 
linhagem japonesa da Terra Pura foi transmitida historicamente da Índia à China e ao Japão  por sete 

http://www.terrapuradf.org.br/meditacao/nembutsu/
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mestres: Nagarjuna (c.150-250) e Vasubandhu (século V) da Índia; T an Luan (476-542), Tao-ch´o 
(562-645) e Shan-Tao (613-687) da China; Genshin (942-1017) e Honen (1133-1212) do Japão. 

A nova escola se contrapunha de muitas maneiras às tradições que a precederam, principalmente 
porque foi integrada à vida comum e cotidiana. O Shin Budismo não faz uma distinção rígida entre 
monge e leigo quando se trata de iluminação. Independente das diferenças de idade, classe, gênero, 
profissão e culpa moral, todos poderiam atingir à natureza búdica pelo trabalho da grande 
compaixão. Esse caminho religioso poderia se harmonizar naturalmente com a vida familiar. Em 
conseqüência, o casamento foi permitido em contraposição à dedicação integral da vida monástica 
celibatária. Isso começou com Shinran, que casou e negou abertamente o ideal monástico do 

clausura ou local privilegiado. A descoberta de Honen e Shinran ao trazer a verdade budista para a 
nossa vida cotidiana foi realmente genial.  

Nas palavras de Shinran: 
 
Todas as pessoas  homens, mulheres, de classes superiores ou baixas  
Ao dizer o Nome de Amida  
Em pé, caminhando, sentados ou deitados 
Não se restringem 
Nem ao tempo, nem ao lugar, nem às condições. 
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