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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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Com a pandemia que 
caracterizou o ano de 
2020, vários novos desa-
fios surgiram: com a neces-
sidade de nos mantermos 
em casa, em quarentena, 
muitas pessoas se senti-
ram isoladas. Como uma 
maneira de driblar essa si-
tuação e manter o contato 
com nossos familiares e 
amigos, a internet foi uma 
grande aliada: através de 
videochamadas e lives, ti-
vemos a oportunidade de 
continuar interagindo e 
participando da vida da-
queles que estão longe.

Nesse sentido, a Asso-
ciação BUDA promoveu 
diversos encontros para 
seus associados: tivemos a 
oportunidade de conver-
sar sobre os mais diversos 
temas com especialistas 
de várias áreas, em vídeos 
que ficaram disponíveis 
para quem não podia par-
ticipar no momento.

Muitos desses vídeos 
estão disponíveis, atual-
mente, em nosso canal do 
Youtube.

LIVES BUDA 
Dra. Ethel Beluzzi
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S. EM. VEN. JANGCHUB CHOEDEN 
Secretário Geral do International Buddhist 
Confederation 

Monastério e Universidade Ganden Shartse, 
Índia.

Tivemos uma sequência de lives com Sua 
Eminência Venerável Jangchub Choeden, que 
é atualmente Secretário Geral do International 
Buddhist Confederation e foi Abade da Univer-
sidade Ganden Shartse, na Índia. Ele é uma das 
principais figuras dentro da Tradição Tibetana 
Geluk.

Nas lives de 2020, Ven. Jangchub Choeden 
deu ensinamentos sobre as Quatro Nobres Ver-
dades, sobre a sadhana de Lama Tsongkhapa e 
sobre o texto de Tsongkhapa chamado “O fun-
damento de todas as boas qualidades”.
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VEN. THUBTEN RINPOCHE 
Abade da Universidade Tântrica de Gyuto, India

Tivemos também a oportunidade de con-
versar diretamente com o Venerável Th ubten 
Rinpoche, que é Abade da Universidade Tân-
trica de Gyuto na Índia. Essa é uma das princi-
pais e mais tradicionais universidades tântricas 
tibetanas.

Na live, dentre muitos assuntos, Ven. Th ub-
ten Rinpoche falou da busca da felicidade no 
budismo, sobre a interdependência, sobre dife-
rentes níveis de consciência, sobre característi-
cas do Vajrayana, e também falou sobre a rotina 
nos monastérios tântricos de Gyuto e Gyumé.
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VEN. K. L. DHAMMAJOTI 
Diretor do Buddha-Dharma Centre
de Hong Kong

O Venerável K. L. Dhammajoti é o Diretor 
do Buddha-Dharma Centre de Hong Kong e 
também professor universitário, um dos princi-
pais especialistas internacionais no Abhidhar-
ma Sarvāstivāda.

Na live, Ven. Dhammajoti concedeu várias 
explicações sobre Abhidharma e tirou dúvidas, 
bem como falou sobre a importância de conhe-
cer as línguas clássicas e, principalmente, sobre 
a importância de abandonar visões sectárias 
entre tradições. 
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PROF. DR. SUSAN LANDESMAN 
A Buddha in feminine form: The importance  
of the Tārā-mula-kalpa 

A Prof. Dr. Susan Landesman é uma espe-
cialista ocidental no estudo da figura de Tare, e 
conversou conosco sobre o desenvolvimento de 
seu trabalho sobre o texto Tārā-mula-kalpa.
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MS. AKANSHA SINGH

Projetos Humanitários de Dharma

Ms. Akansha Sing é uma estudante de bu-
dismo que reside na Índia, e conversou conosco 
sobre projetos humanitários de Dharma.
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DIÁLOGOS:  
PROF. DR. PLÍNIO MARCOS TSAI 
PROF. DR. DANIEL OMAR PEREZ
O eu e o sujeito no budismo e na modernidade 
ocidental. (série de encontros)

O Prof. Dr. Plinio Tsai e o Prof. Dr. Daniel 
Omar Perez fizeram uma série de encontros 
para discutir o conceito de “eu” tanto dentro da 
tradição budista quanto na modernidade oci-
dental, especialmente no campo da psicanálise.
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FREI ROGÉRIO XAVIER 
São Francisco de Assis e Buda em diálogo

O Frei Rogério Xavier conversou conosco 
sobre diálogos possíveis entre a fi gura de São 
Francisco de Assis, o fundador de sua ordem, e 
o pensamento de Buda.
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MISSIONÁRIO 
JOAQUIM MONTEIRO 
O Budismo Sarvāstivāda

O Missionário Joaquim Monteiro é profes-
sor universitário, especializado no estudo do 
budismo japonês e do budismo Sarvāstivāda - e 
conversou conosco sobre conceitos gerais dessa 
importante escola indiana.
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PROF. DR. JUNG MO SUNG 
Violência, religiões sacrifi ciais e a saída do 
ciclo: diálogo entre Budismo e Cristianismo

O Prof. Dr. Jung Mo Sung, professor uni-
versitário de Ciências da Religião da Univer-
sidade Metodista de São Paulo, trouxe um 
interessante diálogo entre o budismo e o cris-
tianismo sob a perspectiva da violência.
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PROF. DR. DILIP LOUNDO
O debate de Kamalaśīla e Hashang 
no Budismo Tibetano

O Prof. Dr. Dilip Loundo, professor uni-
versitário de Ciências da Religião da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora, conversou 
conosco sobre sua pesquisa do debate entre 
Kamalaśīla e Hashang, dois importantes es-
pecialistas da tradição budista que sustentam 
visões diferentes sobre a meditação.
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DRA. ANA PAULA GOUVEIA
O desenvolvimento do livro 
“Introdução à Filosofi a Budista”

A Dra. Ana Paula Gouveia nos trouxe di-
versos elementos sobre o processo de desenvol-
vimento de seu livro de Introdução à Filosofi a 
Budista, compartilhando conosco também al-
guns aspectos de seu trabalho de tradução.
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PROF. DR. LEONARDO VIEIRA
Perspectivas da Ontologia como Corretivo

O Prof. Dr. Leonardo Vieira é professor uni-
versitário de Filosofi a, e compartilhou conosco 
alguns aspectos de sua pesquisa sobre a tradi-
ção budista do ponto de vista da ontologia.
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DR. GIUSEPPE FERRARO
O desenvolvimento das pesquisas da MMK

O Dr. Giuseppe Ferraro conversou conosco 
sobre o desenvolvimento de suas pesquisas so-
bre o Mūla-madhyama-kakārikā (MMK), tex-
to que traduziu e sobre o qual se debruçou em 
suas pesquisas de doutorado.
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