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Depois de um ano difícil frente à pandemia, que nos 
fez perder parentes e amigos queridos, nos vimos obri-
gados a enfrentar medos e incertezas no intragável ano 
de 2020. Diante dessa trágica situação, nos preocupamos 
em apresentar nesta edição todos os cuidados realizados 
para com a sociedade e para com os nossos associados, 
associadas, alunos e alunas para que houvesse mais es-
perança e paz em mais um momento ímpar da nossa 
história humana. 

Você, leitor e leitora, pode discordar de mim, mas 
parece que apenas quando estamos lidando com os so-
frimentos iminentes da doença e da morte é que pas-
samos a melhorar nossas reflexões sobre o sentido da 
nossa preciosa vida humana. 

Carta da Editora
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CIBELE P. B. FURLAN

Para uma vida com mais sentido, nada mais impor-
tante do que apresentar a vida monástica desenvolvida 
pelo Buda histórico, que aqui nesta edição é retratada 
pela comunidade das monjas do nosso monastério, que 
comemoram 10 anos de Saṃgha feminina da Associa-
ção Buddha Dharma.  

Desenvolvemos uma matéria inspiradora na qual as 
próprias monjas comentam o que as motivou a aden-
trar a vida monástica e como foram os resultados pes-
soais dessa escolha. E principalmente o enfrentamento 
social de cada uma perante a condição ainda lamentável 
da mulher na sociedade hoje.  Espero que você possa, 
assim como eu, se emocionar com os relatos e apreciar 
todo o trabalho que a comunidade monástica vem rea-
lizando em prol de um benefício maior, com mais amor 
e compaixão pelo próximo.  

Não sufi ciente, essa edição ainda traz matérias sobre 
as atividades sociais realizadas e a parte acadêmica, que 
apresenta grande conteúdo de refl exão para uma vida 
com mais compromisso com a verdade dentro das rela-
ções humanas. 

Espero assim que você, leitor e leitora, possa apre-
ciar cada momento dessa revista e trazer à tona pensa-
mentos e ideias para um mundo interior mais cheio da 
esperança, alegria e paz em um momento difícil da nos-
sa realidade brasileira e mundial.
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Momento

Foto clicada por Patrícia Palazzo: 
Plínio Tsai colocando em movi-
mento as “rodas de oração” no 
Instituto Lama Tzong Khapa em 
Pomaia, Itália.

Deseja enviar fotos para o  
Momento da próxima edição? 
Envie um e-mail para: 
contato@buda.org.br
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Um de nossos projetos é em parceria com a 
Asserutil, que há mais de 20 anos reúne entidades 
de assistência e utilidade comunitária no municí-
pio de Valinhos-SP. Nosso papel como entidade foi 
mais um ano colaborar com os munícipes ajudan-
do e participando de projetos sociais junto com as 
demais associações participantes da Asserutil.

EVENTOS 
E AÇÕES 

SOCIAIS EM 
2020

Tattiane Marques

FESTA DO FIGO, 
DE 18/01 A 02/02/2020
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Dentre as ações junto à Asserutil em 2020, nos-
sa maior participação foi a 71ª Festa do Figo e 26ª 
Expogoiaba, que aconteceu 18/01 a 02/02/2020. 
Os voluntários da Associação BUDA contribuíram 
com 120 trabalhos entre postos e turnos na festa.  

 Toda a verba arrecadada foi revertida para as 
entidades para que prosperem ainda mais em seus 
trabalhos em prol da comunidade. Nosso muito 
obrigada a todos voluntários que contribuíram 
ajudando e participando deste evento junto com 
as demais associações participantes da Asserutil.

Oswaldo Dambrosque, vice-presidente da Asserutil, e 
Tattiane Marques, da Associação BUDA, representando 
todas as entidades assistenciais da Asserutil e a 
Secretaria da Asserutil Fabiana Carpi  em entrevista 
à Rádio Valinhos FM 105,9 no dia 21/01, para falar do 
trabalho das entidades e associações participantes 
da Asserutil na Festa do Figo.
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A monja Nirvana (Lobsang Padma) da As-
sociação BUDA foi uma das mediadoras na 
roda de conversa sobre direito das mulheres e 
psicologia feminina no curso de princípios de 
defesa pessoal para mulheres. O curso foi pro-
movido pela Coordenadoria da Mulher, Con-
selho da Mulher e a Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Valinhos.

RODA DE CONVERSA  
SOBRE DIREITO DAS  

MULHERES  30/01/2020 

Monja Nirvana (Lobsang Padma) à direita da foto 
junto com as participantes e instrutores do evento.
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A monja Nirvana (Lobsang Padma), da 
Associação Buda Darma, participou do evento 
Teologia é Coisa de (Toda) Mulher organizado 
pela Mulheres EIG em São Paulo/SP. A propos-
ta do evento foi reunir mulheres que desenvol-
vem a teologia em diversas religiões, com es-
paço para fala e partilha de experiências de fé 
pública de cada mulher conforme sua crença 
num diálogo inter-religioso.  

TEOLOGIA É COISA DE (TODA) 
MULHER  29/02/2020 

Monja Nirvana (Lobsang Padma) da na divulgação 
no Instagram oficial Mulheres e EIG @mulhereseig.
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A Associação BUDA ofereceu para todos 
seus associados a palestra Cultura Visual Bu-
dista: as mudanças da iconografia de Yama e 
seus significados ministrada pelo professor 
Maximiliano Sawaya.

Dentre as diversas figuras da cultura in-
diana, com uma profusão de cores, formas e 
nomes bem distintos da nossa cultura, Yama 
é considerada uma divindade no vedantismo, 
que teve sua imagem ressignificada dentro de 
diversas tradições budistas. 

A apresentação do Maximiliano Sawa-
ya trouxe um estudo comparativo de como a 
imagem de Yama foi representada na cultura 
visual budista chinesa, japonesa, tibetana e do 
sudoeste asiático. Em diálogo com diversos 
textos budistas centrais, mostrando como essa 
figura originalmente védica foi ressignificada 
dentro da filosofia budista, especialmente den-
tro do contexto dos sistemas de entendimento 
da realidade (Abhidharma). 

PALESTRA - CULTURA VISUAL 
BUDISTA: AS MUDANÇAS DA 

ICONOGRAFIA DE YAMA E SEUS 
SIGNIFICADOS   29/02/2020 
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Professor Maximiliano Sawaya durante a apresentação 
de sua palestra para os associados na sede da 

Associação BUDA. 

A gravação da palestra pode ser assistida 
por nossos associados na Área de Associado 
no site.

A Associação BUDA participou da Sema-
na da Mulher na escola municipal EMEF Pre-
sidente Floriano Peixoto em Campinas com 
duas palestras para estudantes da EJA minis-
tradas pela monja Nirvana (Lobsang Padma). 

As palestras tiveram abordagem distintas, 
o que facilitou o diálogo entre os grupos: para 
mulheres foi discutido o dia 8M, violência do-
méstica e denúncias, bem como bate papo para 

SEMANA DA MULHER NA  
EJA - FLORIANO PEIXOTO 

 09/03/2020 
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troca de experiências.  Já a abordagem para os 
homens foi a lei Maria da Penha, tipos de vio-
lência, penalidades e medidas protetivas à mu-
lher.



 13 • revista buda • maio de 2021

A monja Nirvana (Lobsang Padma) da As-
sociação BUDA no início da pandemia no Bra-
sil confeccionou 1000 (mil) máscaras de tecido 
e distribuiu gratuitamente para amigos, enti-
dades, igrejas e asilos, da região de Valinhos e 
São Paulo capital. A ação foi feita por ela e sua 
família no primeiro momento crítico da pan-
demia em abril/2020, momento este que não 
havia distribuição ou acesso fácil da população 
a um importante item de prevenção do vírus: 
a máscara. 

Abaixo alguns lugares que receberam as 
máscaras de tecido triplo reutilizáveis: a Casa 
de Repouso Bem Viver Unidade II, Centro 
de Acolhimento Morada no Sol, Unidade de 
Pronto Atendimento de Valinhos (UPA), Igre-
ja da Vila, Igreja Metodista da Luz e o Grupo 
Rosa e Amor.

ENTREGA DE MÁSCARAS

Monja Nirvana (Lobsang Padma) entregando as  
50 (cinquenta) máscaras para a Casa de Repouso 

Bem Viver Unidade II.
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Monja Nirvana (Lobsang Padma) entregando as 200 
(duzentas) máscaras para a UPA de Valinhos-SP.

Registro da entrega de 100 (cem) máscaras para o 
Grupo Rosa e Amor de Valinhos-SP.
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