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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
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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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ANIVERSÁRIO DE
ORDENAÇÃO DAS MONJAS
Patrícia Palazzo Tsai

As monjas Nirvana França (Lobsang Padma), Loyane Ferreira (Lobsang Drolma) e Estela Piccin (Lobsang
Lhamo) comemoram dez anos de saṃgha feminina no
Brasil, fundando a comunidade monástica feminina da
Associação Buda Darma. Em termos de tempo de ordenação, a monja Nirvana é a mais velha, por ter completado doze anos. Tanto a monja Loyane quanto a monja
Estela completaram dez anos de ordenação.
Por ocasião da comemoração dessa primeira década de saṃgha feminina é que selecionamos esta como a
matéria especial da Revista BUDA 2021.
A comunidade feminina monástica da Associação
Buddha-Dharma completa uma década, em que as experiências de cada uma das monjas tem muito a nos oferecer como inspiração.
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2011

2012

Os votos iniciais como noviças foram dados pelo
monge Gelong Lobsang Chogni em datas distintas, porém, por ocasião da viagem feita por membros da Associação para a Índia, em 2012, as três tomaram votos
Getsulma dentro da tradição Vinaya Mūlasarvāstivāda
(tradição de votos monásticos da tradição Geluk sino-tibetana).
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As três monjas possuem atuação intensa junto aos
projetos da Associação, bem como atuam profissionalmente na área da educação.
A educação e os projetos que envolvam o educar são os
pilares que fundamentam a Associação, que tem como base o
conselho dado por Je Tsongkhapa, em seu Lamrim Chenmo,
onde este afirma ser a maior forma de oferta de generosidade
o ensinar os seres (TSONGKHAPA, 2020, p. 270).

As três monjas colaborando com
o projeto sócial “Jiu é Vida” (veja a
Revista BUDA 2020 aqui: <https://
buda.org.br/wp-content/uploads/2020/04/
Revista-BUDA-2020.pdf>), ensinando,

monitorando, cozinhando, servindo e
construindo, dentre outras atividades.
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A monja Estela
ministrando
uma oficina de
modelagem
em argila na
Mostra Cultural
da EMEF Raul
Pila, Campinas,
a convite do
prof. Max.

De maneira que esse ensino seja ainda mais adequado diante dos parâmetros do mundo em que vivemos,
as monjas buscaram lapidar seus conhecimentos através
do ingresso no programa de pós-graduação em Ciências da Religião, junto à Universidade Metodista de São
Paulo. As monjas Nirvana e Loyane estão atualmente no
programa de Doutorado, e a monja Estela está finalizando o seu Mestrado.
As três também estão no quadro de professores no
curso de graduação livre em Teologia Budista do Instituto Pramāṇa (ITCB) e possuem grupos de estudos sobre a Vida do Buda e o Lamrim Chenmo <https://buda.
org.br/eventos-buda/>
Com base na riqueza de suas trajetórias de vida, elaboramos perguntas que foram respondidas por cada uma,
sobre três aspectos de seus treinamentos: a decisão de se
tornar uma monja; a comemoração de dez anos da comunidade feminina e suas perspectivas sobre o futuro dela e;
quais os principais desafios e os benefícios da vida monástica.
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Confira as mini-bios:
Monja Nirvana (Lobsang Padma):
Conheceu o budismo em 2009 e tornouse monja no mesmo ano. Graduada em
Direito pela UNISAL em 2010, formada
em Teologia Budista pelo Instituto
Pramāṇa (ITCB) em 2018 e mestra
em Ciências da Religião pela UMESP
em 2020. Faz parte do programa de
mestrado livre em Teologia Budista pelo
Instituto Pramāṇa (ITCB) e do programa
de doutorado em Ciências da Religião pela Universidade
Metodista de São Paulo, UMESP.
Monja Loyane (Lobsang Drolma):
Conheceu o budismo em 2007 e tornouse monja em 2011. Possui graduação e
mestrado em História pela UNICAMP,
área na qual atua como professora
universitária desde 2010. Formou-se em
Teologia Budista pelo Instituto Pramāṇa
(ITCB) em 2018. Faz parte do programa
de mestrado livre em Teologia Budista
pelo Instituto Pramāṇa (ITCB) e do programa
de doutorado em Ciências da Religião pela Universidade
Metodista de São Paulo, UMESP.

Monja Estela (Lobsang Lhamo): Conheceu
o budismo em 2009 e tornou-se monja
em 2011. É graduada em Artes Plásticas
pela UNICAMP em 2009 e leciona
em escolas municipais de Campinas.
Formou-se em Teologia Budista pelo
Instituto Pramāṇa (ITCB) em 2018.
Faz parte do programa de mestrado
livre em Teologia Budista pelo Instituto
Pramāṇa (ITCB) e do programa de mestrado
em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de
São Paulo, UMESP.
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Decidindo se tornar
uma monja
A decisão de renunciar a vida de uma leiga, upāsikā,
é por muitas vezes envolta em uma grande incógnita e
pode parecer muito distante da realidade que nos atinge. Entretanto, as três monjas, cada qual à sua maneira,
nos inspiram a refletir sobre esse ‘salto’, de uma vida segundo à sociedade para uma vida voltada ao contínuo
aperfeiçoamento dos treinamentos e modo de vida pelo
qual também viveu o Buddha histórico.
A monja Nirvana França (Lobsang Padma) traz um
relato sobre como foi seu processo na tomada de decisão pela vida celibatária:
Um dia o Professor Plínio disse numa aula: ‘nós temos
um monge plenamente ordenado aqui, porque vocês não
pedem para ele para se tornarem monges ou monjas?’.
Estas palavras ficaram ecoando na minha mente por dias,
eu comecei a me perguntar e investigar a fundo ‘por que
eu não faria isso?’, eu me perguntava ‘por que eu não seria monja?’.
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Após o período de tentativas de responder à questão,
ela percebeu que a sua decisão
era no sentido de buscar a vida
monástica, e nos trouxe o seguinte:
O Dharma trazia realmente muito significado para mim,
eu havia reconstruído minha
vida após o divórcio com base
na ressignificação da vida, que
consegui tendo por base os ensinamentos do Buda, então a
pergunta ‘por que não?’ ecoava
muito forte. Sem encontrar resposta que justificasse o ‘porque
não’ eu tomei a decisão.
A monja Loyane (Lobsang Drolma) traz sua recordação desse processo:
A decisão surgiu no contexto em que ocorriam sessões de
meditação diariamente. O tema
era Maitri, e ocorriam sempre à
noite. Eu queria participar das
sessões, então eu decidi que iria
dormir no gompa para poder
participar. Pouco tempo depois,
decidi me mudar. Na época já
estudava fazia alguns anos.
Sempre me inspirei nos ensinamentos.
A monja Nirvana em 2011, por ocasião
da ordenação da monja Loyane.
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Do momento em que se
mudou, o processo de buscar a
vida monástica seguiu rapidamente:
Um dia eu decidi cortar os
cabelos, sem falar nada para
ninguém. Cortei curto. Foi o
Prof. Plínio que viu primeiro e
perguntou, direto e alegre: “você
quer ser monja?” Eu ainda não
tinha materializado a ideia com
essas palavras, mas na sequência já estávamos acertando
tudo com o Monge Jonathan. E
naquela mesma noite a Monja Nirvana se dispôs a costurar
as vestes para mim. Viramos a
noite conversando e ela costurando.
E desde então há todo um
desenvolvimento constante,
que envolve também o pensar
a vida monástica em um país
como o Brasil, com os esforços
para fazer florescer os projetos de Dharma e ainda manter
a vida como monja. Com isso
ela traz suas impressões:

A monja Loyane em
2011, por ocasião de
sua ordenação.
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De lá para cá a vida tem sido intensa. Muitas atividades, muitas tarefas. A vida monástica em uma Associação
que está se dedicando a criar o primeiro curso de Teologia
Budista em um país como o Brasil é muito diferente de
uma vida monástica como as pessoas pensam. Além disso, nossa própria mente e nossa própria constituição dos
agregados nos coloca obstáculos, a necessidade de questionamentos e desafios. Eu vejo esses anos todos como um
intenso e constante aprendizado. Mas assumir os votos
me trouxe muita tranquilidade, muito tempo disponível
no cotidiano e mais disposição para estudar e trabalhar
do que eu tinha antes.
Além dos pontos trazidos pela monja Nirvana e
monja Loyane, há também o processo de amadurecimento e busca pela vida monástica da monja Estela.
A monja Estela (Lobsang Lhamo) recordando o seu
processo nos apresenta o seu relato:
Quando comecei a estudar Dharma em 2009, achava
bonito e admirável essa coisa de ser monge, mas estava
certa de que não era para mim: tinha um namorado na
época e não pensava no celibato como uma possibilidade.
A vontade de tomar os votos foi se formando de modo
sorrateiro a partir de muitos ensinamentos e ao longo do
lide com muitas aflições e muitos aconselhamentos com
meu professor.
Ela ainda nos conta que após uma sequência de aulas sobre mahāmaitrī (amor universal) que ela começou
a sentir mais forte o desejo pela vida monástica. Durante as aulas foram feitas perguntas – desafiadoras – que
levaram à reflexão sobre se já havia amado de verdade.
Para ela, esse foi um dos pontos que ecoaram em sua
mente desde então.
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Pouco tempo depois, ela
começou a chorar durante uma
sessão de prática, pensando o
seguinte:
O Dharma era muito precioso, e eu queria treinar para
o resto da vida, então surgiu o
desejo ‘acho que quero ser monja...’. Não lembro se foi na noite
do mesmo dia, mas aproveitei
que a Patricia estava ajudando a monja Loyane, que já era
noviça, a raspar o cabelo, e pedi
para rasparem o meu também.
‘Para ver como ficava’ foi a minha desculpa.
Foi o início de sua jornada
para se tornar monja:
Demorei cerca de um mês
para tomar os votos depois de
ter raspado os cabelos, primeiro
porque era necessário aguardar
o Prof. Plínio e o monge Jonathan (que concederia os votos)
retornarem da viagem de ensinamentos com o XIV Dalai
Lama. Depois porque eu precisei aprender com a monja Nirvana como usar a máquina de
costura para costurar minhas
próprias vestes. Assim que terminei a costura, tomei os votos
na manhã seguinte.
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De lá para cá se passaram dez anos, e a monja Estela pontuou que há um certo amadurecimento natural
da pessoa com a idade, mas as principais mudanças foram fruto de muito aprendizado, através das aulas e ensinamentos. Não apenas teóricos, mas também práticos,
aprendizados em situações diretas no desenvolvimento
dos projetos da associação, nas tarefas incumbidas aos
monges e monjas, nos estudos sobre o vinaya que eram
transpostos para a prática, que incluíram muitos avanços graduais no treinamento e assim por diante, e tudo
isso com o acompanhamento e ajuda constantes do professor e do preceptor, em conjunto com a saṃgha, com
a convivência dos amigos de treino, com os quais há
aprendizado e treino contínuo e constante.

As monjas tendo aula, estudando,
fazendo avaliações e praticando
em espaços, mesas e prateleiras
construídas em conjunto pela
própria saṃgha de monjas,
monges, leigas e leigos.
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Quais as perspectivas sobre
a comunidade monástica
para o futuro?
Dez anos se passaram, e com isso mudanças ocorreram. Quais outras mudanças e perspectivas as três
possuem para o futuro da comunidade monástica da
BUDA?
A monja Nirvana (Lobsang Padma) é a monja mais
antiga da Associação BUDA, tendo sido a primeira a se
ordenar monja, que então respondeu da seguinte maneira:
Na verdade, eu me tornei monja há quase doze anos,
neste tempo algumas mulheres tomaram a decisão de
adentrar ao monasticismo, mas retornaram à vida de
leigas, e outras continuaram. Passamos alguns anos sem
noviças, mas no último ano, para nossa alegria, este caminho novamente retornou à escolha de algumas meninas que adentraram ao monasticismo, o que traz muita
alegria para mim.

As monjas e Ethel costurando almofadas
de meditação para a saṃgha.
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Para a monja Estela, de lá para cá uma boa quantidade de situações ocorreram, e através da vivência monástica trouxe as seguintes considerações:
Temos duas noviças agora. O período de noviciado
sempre é delicado. Nesses dez anos vi muitas pessoas tomarem os votos de noviço e devolverem um tempo depois,
o que é perfeitamente normal e aceitável, não há erros
nisso, esses votos são de fato para experimentar. O monge Jonathan muitas vezes menciona a fala de um de seus
professores que dizia como é importante um monge saber
devolver os votos de modo correto ao invés de quebrá-los.
A maioria dessas pessoas que devolveram os votos continuaram a estudar e a treinar, e isso é o mais importante.
A monja Loyane traz uma importante consideração sobre o tempo de treinamento, sob a ótica budista:
Quando penso sobre perspectivas do futuro, me forço
sempre a lembrar de um vídeo do Dalai Lama em que ele
fala da determinação, no contexto da prática budista. Ele
diz que nós precisamos pensar em termos de tempo muito
além do que pensamos. Na linguagem dele, éons. Tempos de vida de universos. Sendo assim, dez anos é muito
pouco. Dez anos são ainda um começo, passaram muito
rápido, pelo menos para mim.

Monjas, monges, leigas e leigos aguardando
o início da aula em 2012.
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Porém, em termos da perspectiva de um crescimento da comunidade e da inspiração para todas as
monjas, traz o seguinte:
Mas por outro lado, sob a perspectiva ampla da comunidade, vejo que a comunidade monástica da BUDA
é muito ativa e esforçada. Vejo as outras monjas trabalhando muito, com alegria. Eu espero que esse entusiasmo
nunca envelheça, mas sempre amadureça - nelas e em outras mulheres que possam se aproximar de nós. Acho interessante também que possamos ter um grupo de mulheres
que decidiram fazer um caminho diferente, um caminho
ensinado há séculos, para serem efetivamente felizes. Outro estilo de vida, outro papel feminino, que é também
possível e que tem uma finalidade muito específica, uma
função soteriológica. É bom que isso exista em nosso país
e seja protegido, respeitado, cuidado.

Trabalhando na gravação e
transmissão de aulas de Dharma.
Trabalhando pela Asserutil na
Festa do Figo de Valinhos.
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Por isso eu valorizo muito a amizade com as outras monjas. Ter uma vida monástica é viver em comunidade. Espero que isso esteja presente no futuro também, mantendo sua
crescente consistência, amizade e alegria.
A monja Estela ainda pontua que o crescimento da
comunidade feminina é expressiva e um fenômeno interessante, ainda mais porque traz poderosos questionamentos
sobre o papel da mulher na sociedade:
Um fato curioso é que sempre tivemos mais monjas do que
monges, e atualmente a saṃgha feminina está disparada na
frente. É meu desejo que a saṃgha monástica da BUDA cresça, tanto a feminina quanto a masculina, mas até o momento
as mulheres estão tomando a frente nesse quesito. Espero que
isso colabore para demonstrar que a ideia de que ‘mulheres
não são capazes disso ou daquilo’ é infundada.

As monjas trabalhando na
construção e manutenção da
estrutura física da associação.
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Para a monja Nirvana, o crescimento da comunidade
é a realização de um desejo e projeto para que além de aumentar em números, seja possível ter os textos da categoria
Vinaya em português para que as monjas possam ser beneficiadas:
Meu maior sonho para a comunidade feminina é o estabelecimento em nosso idioma do código monástico feminino
e seus comentários, de tal forma que as monjas possam conhecer sobre sua tradição e estudar com os mesmos critérios
dos grandes monastérios internacionais. Eu creio que este estabelecimento pode ser de grande auxílio para inspirar mais
mulheres a adentrarem ao caminho monástico, fazendo com
que a comunidade floresça.

Recepcionando o tripitaka
Tibetano, o Kangyur e Tengyur.
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A saṃgha reunida para a cerimônia do Uposatha em 26/03/2016.

Desafios e benefícios
da vida monástica
Sobre os desafios e benefícios da vida monástica, as três monjas apresentam pontos muito interessantes para pensarmos, e mesmo removermos
dúvidas que possam existir, sobre quais os desafios,
dificuldades de abraçar a ideia da vida como monja,
o papel da mulher ao se tornar monja e os benefícios
dessa decisão, que influenciam grandemente como
viver a vida e se relacionar com as pessoas ao redor.
Sobre como a vida monástica é, a monja Nirvana nos traz a ideia da tranquilidade:
A vida como monja é uma vida tranquila, mesmo com as obrigações seculares de prover o próprio
sustento, de cuidar do meu filho que eu tive antes dos
votos, de cuidar dos meus pais idosos, ainda assim é
muito tranquila porque eu me afastei de muitas situações que promovem o cultivo das aflições. Os mais de
trezentos e quarenta votos monásticos não são amarras, são uma linha guia para uma vida de tranquilidade, onde todas estas obrigações se encaixam junto
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com o tempo para o estudo e prática do Dharma. É
uma alegria muito grande assistir o florescimento da
comunidade feminina, quando eu tomei a decisão há
doze anos, pude assistir as primeiras monjas se ordenando, pessoas que tentaram, mas retornaram suas
vidas como leigas, e agora há uma nova geração, isso
é motivo de muita alegria.
Ainda, traz considerações importantes sobre o
momento em que vivemos, com os avanços tecnológicos, o mercado de consumo e os problemas decorrentes disso, elementos importantes de refletirmos em nossa vida e como isso também pode afetar
as comunidades monásticas:
Numa sociedade de consumo como a nossa, encontrar o ponto entre estar próxima das mídias sociais para ter contato e beneficiar as pessoas, mas se
afastar o suficiente para que isso não prejudique o
tempo que tenho para estudar e praticar é um grande desafio. Somos de uma linhagem Mahāyāna, nós
precisamos estar próximas das pessoas para auxiliá-las. No meu caso específico, tenho um forte apego
pelo prazer sensorial do paladar, o que me rende um
sobrepeso pela não observância das regras monásticas específicas para alimentação. Corrigir este apego
é um desafio.
Com relação aos benefícios, a monja Nirvana
tece muitos elogios, e tenta resumidamente tratar
em uma frase:
Os benefícios de ser monja são muitos, mas todos
eles desaguam no maior deles, que é o estabelecimento
de condições para progredir no caminho do Dharma,
gerando literalmente ‘espaço mental’ para a prática.
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A monja Loyane trata dos benefícios da seguinte maneira:
Os benefícios são inúmeros. A começar pela simplicidade
em minha aparência. Eu preciso me preocupar muito pouco
ou quase nada com o que vou vestir, como está meu cabelo,
como está minha face. A tranquilidade de não me preocupar
com isso é muito grande. É uma das coisas que exemplifica
como fazendo mudanças em nossa rotina, temos mais tempo, mais paz. O tempo de dedicação para estudo, meditação e
para projetos também é grande como monja, porque retira-se
a obrigação de buscar e manter uma vida em família. O fundamento disso tudo é ter tempo e espaço mental para conhecer a própria mente, para estudar e meditar. Essa é a função
dos votos e da vida monástica.
Sobre os desafios elenca alguns,
que são importantes considerações
sobre a vida monástica e os perigos
de usar a imagem de monja sem considerar as responsabilidades:
É uma responsabilidade grande
ser uma das primeiras. Há inúmeros
benefícios disso, é claro, mas tenho
muito a superar. Então, lutar para
superar, sabendo que temos a responsabilidade de ajudar outros a seguir é
sempre um desafio, ainda mais porque desejamos fazer isso de forma honesta. Quero dizer, não devemos ou
podemos fingir realizações espirituais. Eu não posso fingir ser uma pessoa pacificada ou serena, como se eu
já tivesse a realização da paciência,
porque não tenho. Estou em treina-
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mento. Mas as pessoas esperam muito dos monges e monjas,
quase sempre sem saber que é um treino constante. Assumir
as vestes é assumir um treino. Então acho que o grande desafio
é equilibrar entre saber-se como alguém que tem como uma
de suas tarefas inspirar e ajudar as pessoas também a treinar,
mas ao mesmo tempo ter tantas limitações e superações a fazer. Talvez a chave disso seja justamente deixar visíveis essas
duas faces, para que outras pessoas que estejam cultivando
virtudes consigam ver-se também como pessoas em desenvolvimento, e não se sentirem desinspiradas a enfrentar seus próprios obstáculos - e também sem ficarem fingindo realizações.
E eis aqui outro desafio.

A monja Estela, acerca dos desafios, trata do tema com
uma visão prática, que é importante de ser considerado lado
a lado com os benefícios:
O desafio é que o treino é mais puxado, a cobrança é maior,
as responsabilidades pesam mais. Por outro lado, o estilo de
vida monástico é mais conducente ao treinamento, o que facilita muito as coisas. E uma vez que tal treino, tais cobranças
e tais responsabilidades envolvem uma melhora constante de
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si mesmo, o resultado sempre é positivo, ainda que às vezes o
processo seja equivalente a tomar um remédio amargo. Ainda
há muito o que treinar, mas se eu comparar como funcionava
a minha mente dez anos atrás e como ela funciona agora, a
mudança para melhor é notória.
E essa dedicação a uma vida mais conducente ao treinamento e desenvolvimento através dos votos monásticos
gera bons frutos, como apontados em sua declaração:
Mesmo em termos mais básicos como a manutenção da
saúde através de uma boa alimentação, horas de sono, exercícios físicos e assim por diante, de modo a obter eficiência nos
estudos e na meditação: tudo isso acaba sendo um diferencial
deveras benéfico da vida monástica. Ao seguir os votos acabamos por perder menos tempo com aflições e temos mais tempo
para estudos e prática: isso resulta em menos estresse, mais
tranquilidade.
A monja Estela ainda
traz um ponto crucial para
compreender a finalidade dos
votos monásticos em uma
tradição Mahāyāna:
Tendo tomado os votos
monásticos em uma tradição
Mahāyāna, a motivação de
beneficiar todos os seres se torna um direcionamento para as
ações que eleva o ânimo: é impossível surgirem pensamentos como ‘minha vida não tem
sentido’, ao contrário, a vida
passa a ter um real significado.
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A motivação para as nossas ações diárias é decisiva nos
aspectos mentais e emocionais que experienciamos, e por
essa razão, ao retomar diariamente a lembrança sobre o sentido para nossa vida e nossa prática, é possível que soframos
com menor intensidade os efeitos das aflições e dúvidas que
possam permear nossa mente e perturbar o nosso direcionamento rumo aos objetivos que nos propusemos.

Desafio: a Ordenação Plena
As três monjas são plenamente ordenadas, bhikṣunīs ou
gelongmas, desde 2020. Apesar de haver grande conflito sobre a ordenação plena das mulheres nas tradições budistas
em que a linhagem se perdera, não há uma única nem definitiva resposta para essa questão.
Há algumas vozes dogmáticas dizendo que não é possível mais retomar o que foi perdido, e outros que são críticos
das linhagens femininas, por força de textos do cânone expressarem que ao conceder às mulheres o voto monástico
haveria degeneração do Dharma mais rapidamente, existindo tais textos e visões tanto no cânone pāli quanto no sânscrito.

Reunindo-se para foto com o
Dalai Lama em 2011, em São
Paulo. Monja Loyane no WBSC
na Malásia em 2018, e monja
Estela no WBSC em Macau em
2019, junto a outras monjas.
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Porém, há entendimento de uma expressão de monges
e monjas de diferentes tradições budistas no sentido de retomada da ordenação plena e a construção de comunidades budistas mais igualitárias, que era o sentido e razão da
proposta do Buddha histórico para alunos e alunas, monges
e monjas, leigos e leigas. Essa retomada das propostas originárias do Buddha também são fundamentais para a consolidação de sociedades mais justas e equânimes. Tais vozes
incluem S.S. o Dalai Lama, 17º Karmapa, Matthieu Ricard,
Bhikku Analayo, Bhikkuni Dhammananda, Bhikṣunī Karma Lekshe Tsomo, entre outros nomes de peso na comunidade budista internacional – seja Theravāda ou Mahāyāna –
mulheres e homens unidos e engajados para que isso possa
se tornar uma realidade próxima, e não mais tão distante.

A saṃgha feminina tentando posar para a foto em 2020.
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