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Kagami biraki – a abertura do espelho. 

 

  No Japão, o Kagami Biraki é uma das mais importantes cerimónias onde 

assinalam o Ano Novo. E o dia 11 de Janeiro é um dos mais escolhidos dias para a sua 

celebração.  

  Kagami biraki significa a abertura do espelho. Pois kagami significa espelho e 

biraki é abrir, partir.  

  Nesta cerimónia estão representados os três mais importantes símbolos do 

Japão:  

 O espelho sagrado – Yata no Kagami 

 A espada sagrada – Kusanagi 

 A jóia sagrada - Yasakani no Magatama 

 

  Todos estes objectos foram entregues ao Japão e sobretudo ao Imperador 

para pacificar o Japão, pela deusa Amataresu, a deusa-sol, de que Sensei Patrão vos falará logo 

à tarde. 

  Esta celebração passou para os dôjô das artes do Budô, com o Jûdô quando em 

1884 Jigôrô Kanô decidiu celebrá-la no Kôdôkan. Depois foi passando para os outros caminhos 

marciais japoneses como o Kendô, Karatedô, Aikidô, e outras artes japonesas. Porque, pelas 

antigas tradições militares japonesas, o Kagami Biraki é também tido como o dia de armas. E 

pretende representar o espírito da renovação. Renovação da vontade e da determinação de 

continuar a treinar para se aperfeiçoar mais e mais a arte e par se aperfeiçoar com ela. 

Representa o primeiro treino – hatsu geiko. É, também, o momento do budôka fazer a sua 

reflexão sobre si mesmo e sobre as suas acções no ano transacto.  



 
 

  Como se faz esta cerimónia no Japão? No Kôdôkan fazem uma solene 

apresentação de kata. Mas pode fazer-se com demonstrações de kata, ou com treino. Ou com 

treino conjunto e demonstração, como nós o estamos a fazer. Pode aproveitar-se este 

momento para promoções de kyu ou dan. Nalgumas escolas do Japão é a única oportunidade 

para os alunos externos serem promovidos. Pode servir também para homenagear alguém 

pela sua contribuição pessoal para a divulgação ou desenvolvimento destas artes. Por vezes 

consiste num treino duro de dez horas seguidas – ni nen geiko. O treino de dois anos, que as 

10 horas pretendem simbolizar. 

  O espelho, kagami, refere-se ao espelho que captou a luz da deusa sol, 

Amataresu. É o espelho sagrado que nos deve estimular ao constante aperfeiçoamento do 

carácter. Pois a importância do espelho é que este reflecte a luz que nele fazemos incidir. 

Assim aquele que se quer aperfeiçoar olha o espelho e julga-se, a si próprio, num constante 

esforço de auto-aperfeiçoamento. Simboliza o ensinamento perfeito e puro, o grande caminho 

(DAI DÔ). Por isso a tão grande importância do polir o espelho.  

  O bolo de arroz, que partiremos, é redondo como os espelhos de cobre que se 

usavam. E parti-lo-emos, celebrando a saída de Amataresu da gruta, devolvendo a luz ao 

mundo. 

  A espada afiada que corta e pode dar a morte, mas pode manter e paz e com 

isso promover a vida. O que implica sempre a responsabilidade da escolha, das escolhas que 

fazemos no dia-a-dia. Não deve ser desembainhada indiscriminadamente.  Significa também a 

possibilidade de cortarmos as ligações mundanas, ou profanas, como diríamos noutro 

contexto, para criarmos outras mais elevadas, alguns falariam até de sagradas. A espada é o 

próprio BU da palavra BUDÔ. É o caminho da lança, ou o caminho da guerra mas, em verdade, 

numa outra acepção, é o caminho que pretende parar a guerra, ou seja, o caminho da PAZ. 

  A jóia é a própria pessoa. É o próprio que quer percorrer o caminho do auto-

aperfeiçoamento, do aprimoramento do carácter. É a pedra que é necessário delapidar, polir, 

para originar uma jóia brilhante e perfeita. Como tudo o que é perfeito, as mais belas jóias 

têm, no seu interior, alguma impureza. E aqui encontramos a ideia de equilíbrio tão cara às 

artes do Budô. Por seu lado, DÔ é, em japonês, a pronúncia do termo chinês TAO, que significa 

o caminho da supressão da violência, do retorno a uma ordem universal natural. Também 

pode ser lido, em japonês antigo como michi. DÔ ou MICHI significa sempre algo como ordem, 

por oposição ao caos. É composto de dois caracteres, um significando movimento, outro a 



 
 

cabeça do chefe. Combinados, temos o chefe num movimento directo, ou o caminho principal. 

Num significado mais elevado, o caminho principal é o caminho da iluminação, cuja 

concretização se encontra expressa no dôjo, que é o “local da iluminação”. 

  Se a espada, como vimos antes é o BU, então a jóia é o DÔ. 

  O espelho e a espada simbolizam as forças primitivas do universo, o negativo e 

o positivo e do jogo destas duas forças saiu Universo, incluindo os seres humanos. 

  Concluindo, reunimo-nos hoje para celebramos o ensinamento perfeito (o 

espelho) a que juntamos a espada (a disciplina), para o aperfeiçoamento de cada um de nós (a 

jóia). 
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