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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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Lamrim Chenmo:  
O Grande Tratado do Caminho 

Gradual da Iluminação
Parte I: Ensinamentos Introdutórios

Parte II: Ensinamentos do primeiro escopo
Parte III:  Ensinamentos do segundo escopo

TRADUÇÕES EM 2020
Dr. Plínio Tsai
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A obra Lamrim ChenMo apresenta uma síntese 
de todos os ensinamentos budistas Mahāyāna. 

No primeiro volume, o autor Lama Je 
Tsongkhapa Lobsang Dragpa (1357-1419) 
concentra ensinamentos introdutórios, que 
precedem os ensinamentos de primeiro, 
segundo e terceiro escopo, organizados de 
acordo com o sistema gradual. 

No segundo volume, o autor apresenta 
o conjunto de ensinamentos condizentes ao 
praticante que deseja ter conforto e bem-es-
tar nesta vida e nas vidas futuras. A constru-
ção das causas que vem pelo entendimento 
e prática dos dharmas sobre morte e imper-
manência, refúgio, karma e comportamento 
ético. 

O terceiro volume, consiste na apresen-
tação estruturada em partes dos dharmas 
que conduzem o praticante à paz definitiva 
(nirvāṇa) por meio da exposição dos sofri-
mentos, das Quatro Nobres Verdades, os 
Doze Elos de Conexão que formam a pessoa 
e os três treinamento superiores. 

Plínio Marcos Tsai traduziu as obras de maneira com-
parada com as versões em chinês do Lamrim Chenmo, 
em conjunto com a versão italiana e a versão inglesa. Os 
direitos autorais foram cedidos por Joshua W. C. Cutler e 
pela editora Snow Lion.

1
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Tratado da Refutação 
do Personalismo

Escrito pelo Mahāpaṇḍita Vasubandhu, e traduzido 
para o português pelo Prof. Dr. Plínio Tsai, esse é um 
dos principais capítulos do texto Comentário ao Tesou-
ro do Conhecimento Manifesto (Abhidharmakoṣakāri-
kābhāṣya), que aborda o debate sobre o eu. Essa questão 
tem importantes implicações no modo como entende-
mos o mundo e nos relacionamos com ele. Esse Trata-
do é estudado nas escolas budistas chinesas, tibetanas, 
japonesas, coreanas e mongóis - e agora está disponível 
também para os estudantes brasileiros através da cuida-
dosa tradução de Plínio Marcos Tsai.  Essa edição, além 
de contar com termos técnicos em sânscrito, também 
apresenta textos introdutórios e notas comparativas de 
diversas traduções - sendo um detalhado material de 
estudo e pesquisa.
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Coleção de meditações: 
Tempo Sthāvira

Volume I • Volume II

Textos que surgiram no século II a.C e agora tra-
duzidos para o português pelos esforços e pesquisa 
acadêmica do Prof. Dr. Plínio Marcos Tsai: Coleção 
de Meditações Tempo Sthāvira volume I e volume 
II, contam com uma estrutura pensada pelo tradutor 
e inspirada nas práticas monásticas do budismo de 
Gandhara e do cristianismo dos monges do deserto, 
sistematizando uma liturgia para cada um dos três 
tempos do dia - manhã, tarde e noite.

Os dois volumes da Coleções de Meditação Tem-
po Sthāvira contam com textos do cânone Sarvāsti-
vāda, como a coleção dos grandes Āgamas e a Cole-
ção de Dizeres, Udānavarga.



O livro Meditações: A Vida do Buddha 
foi concedido pela Editora BUDA para acesso 
gratuito em nosso site em 2020: 

www.buda.org.br/publicacoes

Dessa forma, o caminho trilhado por Si-
darta Gautama até se tornar Buda Shakyamu-
ni, bem como todas as dificuldades que ele 
enfrentou para construir sua comunidade de 
monges e sua excepcional habilidade de ensi-
nar e beneficiar muitas pessoas e sociedades, já 
pode ser conhecida por todos aqueles que tem 
interesse e curiosidade. 
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houvesse a disponibilização dos livros em ambiente virtual. A 
maioria das traduções da Associação Buda Darma podem ago-
ra ser adquiridas em forma de E-book pelo site da Amazon ou 
mesmo a forma física do livro pelo site da Estante Virtual.

O ano de 2020 foi mar-
cado pelo grande esfor-
ço da equipe de direto-
res e auxiliares para que
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