
Das 9h30 às 16h30 (Não é permitida a entrada após às 16h).
Todas as terças-feiras (caso caia em um feriado, estará fechado no dia útil 
mais próximo após o feriado. Porém, nos eventos religiosos da Sede da 
Tenrikyo, entre os dias 25 e 27 de cada mês, entre os dias 17 e 19 de abril, e 
do dia 26 de julho a 4 de agosto, estará ABERTO).
28 de abril (Dia da inauguração).
13 a 17 de agosto (Férias de verão).
27 de dezembro a 4 de janeiro (Recesso de final de ano).
Adultos: 400 ienes (300 ienes em caso de grupos com mais de 20 pessoas).
Estudantes do ensino fundamental: 200 ienes.
Entrada gratuita para pessoa com deficiência e seu acompanhante.
Pegue a linha JR Man-yo Mahoroba ou a linha Kintetsu Tenri e desça na 
estação Tenri. O museu fica a 20 minutos a pé na direção sudeste da estação.
Vindo pela rodovia Meihan, saia no trevo Tenri-Higashi (Tenri Higashi inta) e 
siga cerca de 3 km ao sul. Há estacionamento disponível.
Em caso de visitas em grupo, é necessário o aviso prévio.

Museu
 Sankokan

Universidade Tenri
O museu foi fundado no ano de 1930 pelo Shimbashira II, 

Shozen Nakayama, líder religioso da Tenrikyo, que desejava 
proporcionar aos missionários que iam para o exterior uma 
oportunidade de aprimorar e aprofundar seus conhecimentos 
sobre os estilos de vida e histórias das regiões onde eles 
estavam dispostos a divulgar os ensinamentos. Para difundir 
os ensinamentos da Tenrikyo no exterior, é necessário não só 
o conhecimento da língua estrangeira, mas também um 
entendimento da cultura e perspectivas de vida dessas 
pessoas. Logicamente esses missionários também deveriam 
conhecer a sua própria cultura japonesa.

Assim sendo, o acervo deste museu inclui tanto objetos 
arqueológicos como etnográficos, que foram reunidos no Japão 
e no exterior. Uma parte do acervo está exposta tendo os 
temas: “Vida e Cultura no Mundo” e “Antiguidades do Mundo”. 
O museu dispõe para os visitantes salas de exposições 
especiais e área de leitura e também realiza inúmeras 
atividades incluindo palestras públicas e workshops.

Horário
Fechado

Entrada

Acesso

Grupos

Informações Gerais

Bem-Vindos ao
Museu Tenri Sankokan

É proibido o uso de 
flash e tripé.

Favor solicitar a 
permissão na recepção 
para desenhar.

É proibido tocar nos 
objetos em exposição.

É proibido fumar nas 
dependências do museu.

É proibido o consumo de 
bebidas, exceto na área de 
descanso localizada na 
parte sul do segundo andar.

Os pertences pessoais 
podem ser deixados 
nos armários operados 
por moedas.

Favor desligar o 
celular antes de 
entrar nas galerias.

É proibido filmar.

É proibido trazer animais 
de estimação, exceto 
cães-guias para as 
pessoas cegas ou surdas.

O guarda-chuva deve 
ser deixado no porta 
guarda-chuvas antes 
de entrar nas galerias.

É proibido entrar no 
museu com objetos 
perigosos.

Disponibilizamos a todos aparelhos portáteis de explicação do 
museu (japonês, inglês, coreano, chinês e português), cadeiras de 
rodas e carrinhos de bebê. Favor solicitarem na recepção no 
primeiro andar.
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Concerto no Museu, “Sankokan 
Melodieux”

Galerias de exposições 
especiais no 3º andar

Aula prática de gamelão Sala de aula no subsolo

A Universidade Tenri foi fundada em 1949, sucedendo a Escola de Línguas 
Estrangeiras Tenri, fundada em 1925. Atualmente, a Universidade é composta 
por quatro áreas: a Área de Estudos Humanos, a Área de Letras, a Área de 
Estudos Internacionais e a Área de Educação Física. Oferece também cursos 
de pós-graduação. A Universidade Tenri tem como princípios educacionais 
criar recursos humanos que tenham em 
seus corações: a religiosidade (sentir a 
alegria em estar vivo e ser vivificado); a 
internacionalidade (convivência com 
o u t r a s  c u l t u r a s ) ;  e  a  
cooperatividade (dedicação 
ao próximo).

A cidade de Tenri se situa na região originária da cultura japonesa antiga. 
Além de possuir o caminho mais antigo do Japão, Yamanobe-no-miti, a cidade 
apresenta  numerosos  pa t r imônios  
culturais e históricos, como templos e 
santuár ios ,  e  túmulos  ant igos .  Há 
também a Sede da Igreja 
Tenrikyo, que atrai fiéis de 
todas as partes do mundo.

A humanidade desenvolveu diversas culturas e formas de viver nos 
mais variados ambientes e climas que se encontram no mundo. 
Observando os artigos e objetos que foram reunidos de todas as 
partes do mundo, podemos entender um pouco mais a fundo sobre a 
cultura e os costumes das pessoas que viveram ao redor do mundo.

Será que há algo universal na história? Ou ela é simplesmente o 
acúmulo dos eventos que ocorrem por acaso? Quando alguém 
reflete sobre o passado, essas perguntas costumam surgir ao 
menos uma vez. A resposta disso está diretamente ligada ao 
quanto conseguimos buscar sobre o passado. O acervo que foi 
reunido de diferentes partes do mundo está esperando você para 
compartilhar a sua história.

As técnicas instruídas pela terra do norte 
do Japão – Ainu –

Os indicadores do caminho na sociedade 
tradicional – Península da Coreia –

Felicidade – Riqueza – Longevidade 
– China, Taiwan –

Vivendo com os espíritos dos ancestrais
 – Aborígenes de Taiwan –

As orações que enchem os povoados – Bali –

A beleza tradicional que enfeita a floresta 
tropical – Bornéu –

Cenas na Sociedade Tradicional Hindu 
– Índia –

Vivendo nas margens – Mares e rios da Ásia –

Tecelagem transmitida de mãe para filha 
– México/Guatemala –

A floresta dos espíritos – Papua Nova Guiné –

Imigração e Divulgação – Do Japão às Américas –

A vida popular – Japão –

Transporte na vida cotidiana

Japão
Península da Coreia
China
Oriente
Sítio arqueológico 
de Furu

Universidade Tenri

Cidade de Tenri
Campus da Universidade Tenri

Sede da Igreja Tenrikyo

“Rio Oi ao longo da 
estrada Tokaido”
Autor: Kunihisa
1857
Larg. 89,5 cm

Letreiro de loja 
(huang-zi)
“Loja de macarrão”
China
Compr. 79 cm

Colar de chefe de aldeia 
feito de pedras de vidro 
multicolorido
Taiwan
Compr. 74,9cm

Estátua da cabeça de 
Gudea feita de diorito
Iraque
Século XXII a.C.
Alt. 25,1 cm

Haniwa de um homem 
vestido formalmente
Patrimônio cultural
Japão
Período Kofun, século VI
Alt. 74,9 cm

Cavalo de três 
cores em cerâmica 
vidrada
Dinastia Tang, 
China
Século VIII
Alt. 62,1 cm

Flauta com desenhos 
florais
Península Coreana
Dinastia da Silla 
Unificada
Compr. 39,8 cm

Saia 
(pozahuanco)
México
Compr. 154,9 cm

Boneca (ningyo joruri)
Período Meiji do Japão
1883
Compr. 115,5 cm

Totem 
(chang-seung)
Península Coreana
Alt. (esq.) 257 cm
      (dir.)   225 cm

Chapéu feito de 
missangas (saong)
Bornéu
Diâm. 56 cm
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