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Carta da Editora
Depois de um ano difícil frente à pandemia, que nos
fez perder parentes e amigos queridos, nos vimos obrigados 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 esperança 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 sofrimentos iminentes da doença e da morte é que passamos a melhorar nossas reflexões sobre o sentido da
nossa preciosa vida humana.
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Para uma vida com mais sentido, nada mais importante 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 Associação Buddha Dharma.
Desenvolvemos uma matéria inspiradora na qual as
próprias monjas comentam o que as motivou a adentrar a vida monástica e como foram os resultados pessoais 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 realizando em prol de um benefício maior, com mais amor
e compaixão pelo próximo.
Não suficiente, essa edição ainda traz matérias sobre
as atividades sociais realizadas e a parte acadêmica, que
apresenta grande conteúdo de reflexão para uma vida
com mais compromisso com a verdade dentro das relações humanas.
Espero assim que você, leitor e leitora, possa apreciar cada momento dessa revista e trazer à tona pensamentos e ideias para um mundo interior mais cheio da
esperança, alegria e paz em um momento difícil da nossa realidade brasileira e mundial.
CIBELE P. B. FURLAN

4 • revista buda • maio de 2021

Índice
MOMENTO
ASSOCIAÇÃO
06

15

Eventos e Ações
Sociais em 2020
Cultivando a Mente que
Supera os Sofrimentos:
Como a história de
Śāntideva nos ajuda em
nosso tempo

22

Lives BUDA

36

Traduções
em 2020

05

ITCB
Porque mudamos o
nome do Instituto

42

Cursos de
Teologia Cristã

49

Gurudharmas: processos
de construção e corrupção
do cânon referente às
obrigações de monjas
budistas iniciantes
53
A importância do
Therīgātha para as
mulheres budistas

57

Participação em
eventos científicos

64

MONASTÉRIO
Aniversário de
ordenação das monjas

86

5•

revista buda • maio de 2021

Momento

Foto clicada por Patrícia Palazzo:
Plínio Tsai colocando em movimento 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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CURSOS DE
TEOLOGIA CRISTÃ
Ms. Loyane Ferreira

Pensando em promover um conhecimento aprofundado da Teologia Cristã,
o ITCB – Instituto de Teologias Cristãs
e Ciências Budistas – abriu em 2020 dois
cursos gratuitos como forma de oferecer
também material para seu público refletir sobre o impacto do pensamento cristão
nos dias de hoje.
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Curso: Análise
da Suma
Teológica de
Santo Tomás
de Aquino

A Suma Teológica é a
principal obra de São Tomás de Aquino (1225 –
1274), teólogo que é por sua
vez considerado o principal
Doutor da Igreja. Sua obra
magistral, utilizada durante o curso, apresenta pontos
essenciais do Cristianismo,
apoiada nas Escrituras e
em uma discussão filosófica fundamental. Os temas
mais abordados são sobre a
natureza de Deus; a natureza e a vida de Jesus Cristo; as
principais virtudes teologais
e; a própria igreja, com im-

plicações do estudo de seus
sacramentos e o tratado sobre a alma.
Com apoio da Paróquia
de São Sebastião de Valinhos-SP e da Associação
BUDA, o curso oferece por
meio de linguagem acessível a leitura e o estudo de
forma minuciosa das questões trazidas pelos livros da
Suma Teológica, de modo a
explicar como elas acabam
por impactar todo o entendimento da Igreja e da nossa realidade.
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Curso: Análise
dos Textos
dos Doutores
da Patrística

SÃO
JUSTINO

Visando igualmente um
estudo aprofundado e sistemático a respeito da Patrística, o ITCB sistematizou um
curso aberto ao público externo em 2020, com apoio da
Paróquia de São Sebastião de
Valinhos-SP.
A Patrística é o período
da filosofia cristã que trabalhou os primórdios do Cristianismo. Nesse curso, os in-

teressados estudam as obras
essenciais dos pais da Igreja,
que em um período de intensos debates da filosofia, apresentavam o Cristianismo
como a expressão da verdade
que a filosofia grega atingira
de forma imperfeita. Com filosofia e fé unidas, consideravam Cristo como a Razão
que se fez carne e se revelou
aos homens.
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Curso: Análise
dos Textos
dos Doutores
da Patrística

SANTO
ANTANÁSIO

O método das aulas
é baseado na leitura dos
textos principais, abordando suas implicações
teológicas, seu contexto
histórico, os impactos no
pensamento social e sua
importância. Para proporcionar a interação em
meio à pandemia, o curso
foi sistematizado para ter
aulas ministradas via aplicativo Zoom e os vídeos
disponibilizados para os
inscritos na plataforma de
ensino virtual do ITCB.

Pela coordenação do
Prof. Dr. Plínio Marcos
Tsai as aulas são conduzidas por ele, bem como por
outros professores(as) do
ITCB como a Profª. Dra.
Ethel Beluzzi, a Profª. Dra.
Cibele Furlan, a Profª. Ma.
Loyane Aline Pessato Ferreira, a Profª. Ma. Nirvana
França, o Prof. Ms. Yu Jun
e outros professores convidados.
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