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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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A estrutura budista foi desenvolvida com 
finalidade soteriológica com base nos ensina-
mentos do Buda histórico, chamado de Buda 
Śākyamuni ou Buda Gautama, que viveu por 
volta do séc. V a.C. na Índia. Finalidade essa 
que se concretiza com a libertação dos sofri-
mentos e suas causas por meio da compreen-
são da realidade última e convencional, das 
quais o budista se depara com a necessidade 
de entender tanto a realidade externa, quanto 
a interna.  

PORQUE MUDAMOS O 
NOME DO INSTITUTO

Instituto das Teologias Cristã e Budista 
passou a ser Instituto das Teologias 

Cristãs e Ciências Budistas

Por Dra. Cibele Furlan e Ma. Loyane Ferreira
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Como é o método 
proposto pelo Buda e 

que leva à paz definitiva? 
Como vemos, há uma 

proposta soteriológica, no 
sentido de soteria (Σωτήρία) 

do grego clássico, que 
significa “bem-estar” 
e “benefício” (LAMPE, 
1961, p. 1369), no caso 

budista, considerados em 
seu estado mais elevado, 
último, e que equivale à 
cessação definitiva de 

todos os sofrimentos. O 
método fundamenta-se no 
conhecimento e na prática 
de fatores (dharma) que 
compõem a realidade. 

(TSAI, 2021, p.43)
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Para alcançar tal finali-
dade, as escolas tradicionais 
budistas, principalmente 
a escola da tradição Geluk 
(pramanavardha), funda-
mentam-se na investigação 
racional e lógica sobre as 
realidades, com uma mente 
aberta sobre esse processo de 
investigação, de forma que 
ocorra experimentação, ve-
rificação e confirmação em 
sua vida prática. Essas duas 
últimas, ocorrem pela con-
firmação de resultados cla-
ros mediante a repetição em 
seu cotidiano. Desta forma, 

o budismo aqui colocado 
transborda o escopo religio-
so e também o filosófico, por 
uma ontologia soteriológica1  
e pela investigação da reali-
dade interdependente.

De fato, os estudos bu-
distas constituem um campo 
do saber especializado. Suas 
especificidades podem ser 
compreendidas sob a ótica do 
debate que se desenvolve ao 
longo de mais de 2500 anos2. 
Por sua esfera investigativa, 
os estudos budistas se apro-
ximam do campo da ciência 
moderna.3,4 
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No entanto, para a ciência 
moderna, a razão e a lógica 
ainda não são suficientes, e é 
preciso o uso de ferramentas, 
como aparelhos de medidas e 
de números, dados e estatísti-
cas para explicar e confirmar 
os resultados. Nesse proces-
so, e por meio de diálogos in-
ternacionais constantes com 
cientistas e neurocientistas5, 
o XIV Dalai Lama passa a 
compreender o método da 

ciência moderna, colocando 
monges em laboratório para 
que os cientistas possam fa-
zer seus testes e verificações 
da eficiência e eficácia da 
aplicação dos ensinamentos 
do Buda no corpo humano6.  
Alguns resultados extraídos 
dos dados dos quais já foram 
apresentados em relatórios 
técnico-científicos são: saúde, 
bem-estar, e principalmente 
felicidade.7,8 
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A felicidade é resultado 
da construção da 
paz, que vem pelo 
entendimento da 

realidade do eu e dos 
outros em um processo 

interdependente. 
Sem o entendimento 
de como funciona as 
diversas ciências, fica 
difícil para o budista 
hoje, construir uma 
ponte de diálogo e 

de entendimento da 
realidade e poder assim 
superar os sofrimentos9  

e suas causas.  
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Por tudo isso, a Asso-
ciação Buddha Dharma de-
cidiu seguir em direção ao 
movimento iniciado pelo 
XIV Dalai Lama e assim 
mudar o nome de seu insti-
tuto acadêmico voltado para 
Ciências Budistas. Indica-
mos com isso a complexida-
de de seu campo e objeto de 
estudo que vem se amplian-
do e ganhando dimensões 
diferentes ao longo de tantas 
conferências e debates no 
campo internacional.

O nome novo: Institu-
to das Teologias Cristãs e 
Ciências Budistas também 
adota a expressão “Teolo-
gias Cristãs”. Reafirma-se 
assim o compromisso com a 
compreensão acadêmica do 
cristianismo - em sua plu-
ralidade histórica e diversi-
dade de abordagens teórico-
-metodológicas, pois não há 
como abandonar ou ignorar 
a importância emergente do 
entendimento dos mais di-
versos pensamentos cristãos 
que estruturam a realidade 
brasileira hoje. 
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