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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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Um de nossos projetos é em parceria com a 
Asserutil, que há mais de 20 anos reúne entidades 
de assistência e utilidade comunitária no municí-
pio de Valinhos-SP. Nosso papel como entidade foi 
mais um ano colaborar com os munícipes ajudan-
do e participando de projetos sociais junto com as 
demais associações participantes da Asserutil.

EVENTOS 
E AÇÕES 

SOCIAIS EM 
2020

Tattiane Marques

FESTA DO FIGO, 
DE 18/01 A 02/02/2020
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Dentre as ações junto à Asserutil em 2020, nos-
sa maior participação foi a 71ª Festa do Figo e 26ª 
Expogoiaba, que aconteceu 18/01 a 02/02/2020. 
Os voluntários da Associação BUDA contribuíram 
com 120 trabalhos entre postos e turnos na festa.  

 Toda a verba arrecadada foi revertida para as 
entidades para que prosperem ainda mais em seus 
trabalhos em prol da comunidade. Nosso muito 
obrigada a todos voluntários que contribuíram 
ajudando e participando deste evento junto com 
as demais associações participantes da Asserutil.

Oswaldo Dambrosque, vice-presidente da Asserutil, e 
Tattiane Marques, da Associação BUDA, representando 
todas as entidades assistenciais da Asserutil e a 
Secretaria da Asserutil Fabiana Carpi  em entrevista 
à Rádio Valinhos FM 105,9 no dia 21/01, para falar do 
trabalho das entidades e associações participantes 
da Asserutil na Festa do Figo.



 8 • revista buda • maio de 2021

A monja Nirvana (Lobsang Padma) da As-
sociação BUDA foi uma das mediadoras na 
roda de conversa sobre direito das mulheres e 
psicologia feminina no curso de princípios de 
defesa pessoal para mulheres. O curso foi pro-
movido pela Coordenadoria da Mulher, Con-
selho da Mulher e a Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Valinhos.

RODA DE CONVERSA  
SOBRE DIREITO DAS  

MULHERES  30/01/2020 

Monja Nirvana (Lobsang Padma) à direita da foto 
junto com as participantes e instrutores do evento.
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A monja Nirvana (Lobsang Padma), da 
Associação Buda Darma, participou do evento 
Teologia é Coisa de (Toda) Mulher organizado 
pela Mulheres EIG em São Paulo/SP. A propos-
ta do evento foi reunir mulheres que desenvol-
vem a teologia em diversas religiões, com es-
paço para fala e partilha de experiências de fé 
pública de cada mulher conforme sua crença 
num diálogo inter-religioso.  

TEOLOGIA É COISA DE (TODA) 
MULHER  29/02/2020 

Monja Nirvana (Lobsang Padma) da na divulgação 
no Instagram oficial Mulheres e EIG @mulhereseig.
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A Associação BUDA ofereceu para todos 
seus associados a palestra Cultura Visual Bu-
dista: as mudanças da iconografia de Yama e 
seus significados ministrada pelo professor 
Maximiliano Sawaya.

Dentre as diversas figuras da cultura in-
diana, com uma profusão de cores, formas e 
nomes bem distintos da nossa cultura, Yama 
é considerada uma divindade no vedantismo, 
que teve sua imagem ressignificada dentro de 
diversas tradições budistas. 

A apresentação do Maximiliano Sawa-
ya trouxe um estudo comparativo de como a 
imagem de Yama foi representada na cultura 
visual budista chinesa, japonesa, tibetana e do 
sudoeste asiático. Em diálogo com diversos 
textos budistas centrais, mostrando como essa 
figura originalmente védica foi ressignificada 
dentro da filosofia budista, especialmente den-
tro do contexto dos sistemas de entendimento 
da realidade (Abhidharma). 

PALESTRA - CULTURA VISUAL 
BUDISTA: AS MUDANÇAS DA 

ICONOGRAFIA DE YAMA E SEUS 
SIGNIFICADOS   29/02/2020 
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Professor Maximiliano Sawaya durante a apresentação 
de sua palestra para os associados na sede da 

Associação BUDA. 

A gravação da palestra pode ser assistida 
por nossos associados na Área de Associado 
no site.

A Associação BUDA participou da Sema-
na da Mulher na escola municipal EMEF Pre-
sidente Floriano Peixoto em Campinas com 
duas palestras para estudantes da EJA minis-
tradas pela monja Nirvana (Lobsang Padma). 

As palestras tiveram abordagem distintas, 
o que facilitou o diálogo entre os grupos: para 
mulheres foi discutido o dia 8M, violência do-
méstica e denúncias, bem como bate papo para 

SEMANA DA MULHER NA  
EJA - FLORIANO PEIXOTO 

 09/03/2020 
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troca de experiências.  Já a abordagem para os 
homens foi a lei Maria da Penha, tipos de vio-
lência, penalidades e medidas protetivas à mu-
lher.
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A monja Nirvana (Lobsang Padma) da As-
sociação BUDA no início da pandemia no Bra-
sil confeccionou 1000 (mil) máscaras de tecido 
e distribuiu gratuitamente para amigos, enti-
dades, igrejas e asilos, da região de Valinhos e 
São Paulo capital. A ação foi feita por ela e sua 
família no primeiro momento crítico da pan-
demia em abril/2020, momento este que não 
havia distribuição ou acesso fácil da população 
a um importante item de prevenção do vírus: 
a máscara. 

Abaixo alguns lugares que receberam as 
máscaras de tecido triplo reutilizáveis: a Casa 
de Repouso Bem Viver Unidade II, Centro 
de Acolhimento Morada no Sol, Unidade de 
Pronto Atendimento de Valinhos (UPA), Igre-
ja da Vila, Igreja Metodista da Luz e o Grupo 
Rosa e Amor.

ENTREGA DE MÁSCARAS

Monja Nirvana (Lobsang Padma) entregando as  
50 (cinquenta) máscaras para a Casa de Repouso 

Bem Viver Unidade II.
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Monja Nirvana (Lobsang Padma) entregando as 200 
(duzentas) máscaras para a UPA de Valinhos-SP.

Registro da entrega de 100 (cem) máscaras para o 
Grupo Rosa e Amor de Valinhos-SP.
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CULTIVANDO A 
MENTE QUE SUPERA 
OS SOFRIMENTOS:
Como a história de Śāntideva 
nos ajuda em nosso tempo.

Dra. Cibele Furlan

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia e 
seus efeitos devastadores, por perda e dor. Com 
o intuito de proporcionar certo conforto perante 
todas essas perdas, a Associação Buddha Dharma 
propôs leituras para reflexão para os que ficaram, 
e dedicatórias de mérito para aqueles que nos dei-
xaram. O texto escolhido para esse momento foi 
o Bodhisattvacaryāvatāra, que pode ser traduzido 
como “Empenhando-se nos feitos do Bodhisattva”, 
composto pelo paṇḍita indiano Śāntideva, que vi-
veu no século VIII. 
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O grande autor do 
Bodhisattvacaryāvatāra, 
o mestre Śāntideva, era 
um monge estudante 
na grande universidade 
monástica de Nālandā, 
que teve um período 
próspero de desenvolvi-
mento e excelência nos 
séculos V a XII, e cujas 
ruínas ainda hoje po-
dem ser vistas e visita-
das no estado de Bihar, 
na Índia. 

Tārā Verde (a representação 
feminina da compaixão rápida 
de todos os Buddhas). Bihar, 

Índia, século IX.

Ruínas da Universidade de Nālandā em Bihar, Índia.
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Todos acreditavam que o monge e estudante 
Śāntideva, em período antes de ser considerado 
e celebrado como um paṇḍita, não estava se es-
forçando o suficiente nas atividades esperadas de 
um aluno de Nālandā, como o estudo, memoriza-
ção e a recitação de textos religiosos e filosóficos 
budistas. Colocaram inclusive um apelido nele: 
bhusuku, que significa uma espécie de acrônimo 
em sânscrito derivado das palavras que significam 
“comer”, “dormir” e “defecar” - pois diziam que era 
tudo o que viam ele fazer.

Pintura tibetana do início do século XX: Śāntideva ao centro 
rodeado pelos “dois excelentes” (Nagarjuna e Asanga) e pelos 

“seis ornamentos” (Aryadeva, Vasubhandu, Dharmakirti, Dignaga, 
Gunaprabha e Śakyaprabha) do continente do sul. 
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Um dia, os monges e professores decidiram que 
o monge Śāntideva deveria subir ao palco em um 
festival para dar algumas palavras e ensinamentos. 
O monge até então conhecido como um aluno pre-
guiçoso, subiu no palco e perguntou ao público se 
eles gostariam de ouvir algo que ele deveria recitar 
por ter memorizado e que todos já conheciam, ou 
se gostariam de ouvir uma composição original de 
sua autoria. 

Talvez por diversão, os monges presentes pe-
diram algo novo, e Śāntideva começou a primeira 
recitação do Bodhisattvacaryāvatāra. Sem dúvi-
da, o público de monges fi cou muito surpreso ao 
ouvir seu colega e aluno “preguiçoso” apresentar 
uma das maiores obras de poesia já compostas em 
sânscrito.

Shantideva perante sua audiêcia em uma ilustração tibetana 
contemporânea feita pelo artista Tenzin Norbu para o livro infantil 

“Shantideva – how to wake up a hero”.
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Este texto é imensamente popular no Tibete. 
O XIV Dalai Lama o descreve como seu trabalho 
favorito. Além disso, o Bodhisattvacaryāvatāra foi 
traduzido para várias línguas modernas, incluin-
do chinês, dinamarquês, holandês, inglês, alemão, 
hindi, newari e espanhol, sendo registrado por 
volta de vinte e sete traduções contemporâneas. 

A versão que recitamos é uma versão traduzi-
da para o português e adaptada pelo Prof. Dr. Plí-
nio Marcos Tsai, que apresenta uma interpretação 
contemporânea dos versos, a fim de proporcionar 
mais sentido para o nosso tempo e promove assim 
grande reflexão. O texto foi disponibilizado nos 
grupos de leitura de forma gratuita para acesso.

Para quem ainda não conhece, os temas prin-
cipais dessa obra trazem uma exposição sobre o 
desejo de querer desenvolver a plena iluminação 
para beneficiar a todos os seres (bodhicitta), por 
meio do cultivo constante de virtudes, paciência 
e entusiasmo, evitando assim as causas dos sofri-
mentos, como o sofrimento vindo pela morte ou 
separação permanente com aqueles que amamos. 
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Deixamos você, leitor, com um dos trechos dessa 
obra incrível para reflexão:

Não há nada que eu possa fazer com res-
peito à morte e ao desencontro. Mas em minha 
mente surge o pensamento: “Então que eu apro-
veite o máximo de tempo com esse ser”. Mas 
essa visão errônea aumentará ainda mais o 
meu apego aflitivo. E este mesmo apego aflitivo 
irá me acompanhar pelas vidas futuras causan-
do inúmeros sofrimentos para mim mesmo. Mi-
nha mente não conseguirá a calma necessária 
para o treinamento na meditação equidistante, 
a serenidade meditativa não surgirá. E se hoje 
tenho esse problema, foi por essa visão errônea 
de apego aflitivo pelo tempo e pelo ser que le-
vantaram esses obstáculos atuais. Não somen-
te esse como também a falta de renúncia, o au-
mento da lamentação e da saudade constante, 
perturbadora. O aumento da tristeza. O desejo 
de reter algo para mim que não pode ser reti-
do de forma nenhuma. Por causa desse apego 
aflitivo ao tempo e aos seres, eu acabo gerando 
ações não-virtuosas, e minha vida toda é per-
dida atrás de sombras e ilusões, pois os amigos 
e parentes queridos são impermanentes. Além 
de impermanentes, são instáveis em suas men-
tes. E frequentemente se levantam até mesmo 
para destruir ao Dharma que pode lhes dar 
uma libertação que não termina com a morte. 
(Capítulo 8: Meditação. Verso 6-8, p.41, 2017).
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Fontes
GOODMAN, Charles. Śāntideva. In: The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), Disponível em: <https://plato.
stanford.edu/archives/fall2016/entries/shantideva/> 
(último acesso em 03 de fevereiro de 2021).

Shantideva. Bodhisattvacaryāvatāra: Empenhando-
se nos feitos do Bodhisattva. Tradução e adaptação 
Plínio Marcos Tsai. In: Recitação do completo 
despertar: Buddha-anusmrti, 2017, p. 41.

Fontes das Imagens 

The Buddhist Goddess Shyama Tara (Green Tara); 
India, Bihar, Patna District, 9th century. Disponível 
em: <https://collections.lacma.org/node/226908>

Ruínas da Universidade de Nalanda <https://
www.thebetterindia.com/13918/ancient-nalanda-
university-reopens-monday-know-lesser-known-
facts-great-university/>

Shantideva com os seis ornamentos e os dois 
excelentes do continente do sul. Himalayan Art 
Resources: <https://www.himalayanart.org/
items/15431/images/primary#-1418,-1800,2516,167>

Shantideva perante sua audiêcia em uma ilustração 
tibetana contemporânea. Ilustração pelo artista 
Tenzin Norbu para o livro infantil “Shantideva – 
how to wake up a hero”, disponível em: <https://
www.simonandschuster.com/books/Shantideva/
Dominique-Townsend/9781614290582>



 22  •  revista buda • maio de 2021

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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LI
V

E
S

 N
A

C
IO

N
A

IS

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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LI
V

E
S

 N
A

C
IO

N
A

IS

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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LI
V
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S
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A

C
IO

N
A

IS

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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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

2

3
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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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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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Notas



Ms. Loyane Ferreira
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Pensando em promover um conheci-
mento 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 refl e-
tir sobre o impacto do pensamento cristão 
nos dias de hoje. 

CURSOS DE 
TEOLOGIA CRISTÃ
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Curso: Análise 
da Suma 
Teológica de 
Santo Tomás 
de Aquino

A Suma Teológica é a 
principal obra de São To-
más de Aquino (1225 – 
1274), teólogo que é por sua 
vez considerado o principal 
Doutor da Igreja. Sua obra 
magistral, utilizada duran-
te o curso, apresenta pontos 
essenciais do Cristianismo, 
apoiada nas Escrituras e 
em uma discussão fi losófi -
ca fundamental. Os temas 
mais abordados são sobre a 
natureza de Deus; a nature-
za 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 so-
bre a alma. 

Com apoio da Paróquia 
de São Sebastião de Vali-
nhos-SP e da Associação 
BUDA, o curso oferece por 
meio de linguagem acessí-
vel a leitura e o estudo de 
forma minuciosa das ques-
tões trazidas pelos livros da 
Suma Teológica, de modo a 
explicar como elas acabam 
por impactar todo o enten-
dimento da Igreja e da nos-
sa realidade.
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Curso: Análise 
dos Textos 
dos Doutores 
da Patrística

SÃO
JUSTINO

Visando igualmente um 
estudo aprofundado e siste-
mático a respeito da Patrísti-
ca, o ITCB sistematizou um 
curso aberto ao público ex-
terno em 2020, com apoio da 
Paróquia de São Sebastião de 
Valinhos-SP. 

A Patrística é o período 
da fi losofi a cristã que traba-
lhou os primórdios do Cris-
tianismo. Nesse curso, os in-

teressados estudam as obras 
essenciais dos pais da Igreja, 
que em um período de inten-
sos debates da fi losofi a, apre-
sentavam o Cristianismo 
como a expressão da verdade 
que a fi losofi a grega atingira 
de forma imperfeita. Com fi -
losofi a e fé unidas, conside-
ravam Cristo como a Razão 
que se fez carne e se revelou 
aos homens.



Curso: Análise 
dos Textos 
dos Doutores 
da Patrística

SANTO
ANTANÁSIO
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O método das aulas 
é baseado na leitura dos 
textos principais, abor-
dando suas implicações 
teológicas, seu contexto 
histórico, os impactos no 
pensamento social e sua 
importância. Para pro-
porcionar a interação em 
meio à pandemia, o curso 
foi sistematizado para ter 
aulas ministradas via apli-
cativo 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 conduzi-
das 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 Fer-
reira, a Profª. Ma. Nirvana 
França, o Prof. Ms. Yu Jun 
e outros professores con-
vidados.



 53  •  revista buda • maio de 2021

GURUDHARMAS: PROCESSOS 
DE CONSTRUÇÃO E 

CORRUPÇÃO DO CÂNON 
REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES DE 
MONJAS BUDISTAS INICIANTES 

Tattiane Marques

No dia 19 de março de 2020 a monja e profa. 
Nirvana França (Lobsang Padma) defendeu sua 
dissertação de mestrado e foi aprovada com louvor 
no programa de Pós- Graduação em Ciências da 
Religião da Universidade Metodista de São Paulo. 

Sua dissertação possui uma abordagem inova-
dora a respeito do budismo na perspectiva de gêne-
ro, além de adicionar um rico material de pesquisa 
sobre o budismo no Brasil que será publicado em 
breve para maior alcance e conhecimento do pú-
blico budista e acadêmico. 

Mahāprajāpatī Gautamī solicitando permissão do Buda 
para estabelecer a ordem das monjas.
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A dissertação conta inicialmente com um 
panorama da condição das mulheres no âm-
bito acadêmico e religioso no tempo do Buda.  
Em seguida, a monja Nirvana explora a luta 
das mulheres que se determinaram a romper 
as barreiras impostas pela sociedade indiana, 
com a conquista da fundação da primeira co-
munidade monástica feminina, onde foi trilha-
do, com a ajuda e diplomacia política e social 
do Buda Śākyamuni, o caminho para a liberta-
ção e o Completo Despertar dessas mulheres.

A história desta fundação monástica é con-
tada no cânon budista em diversos textos. Para 
que a fundação da comunidade acontecesse, 
Mahāprajāpatī Gautamī, a madrasta do Buda, 
decidiu se tornar uma monja e pede permissão 
ao Buda. 

Mahāprajāpatī Gautamī solicitando ao Buda pela ordem das monjas.
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Interessante fato apresentado na dissertação é 
aquele em que Mahāprajāpatī e as mulheres que a 
acompanhavam decidem fazer a primeira marcha 
das mulheres, andando mais de 200 km para de-
monstrar sua determinação e ter seu pedido acei-
to. A história narra três recusas, e a intercessão de 
Ananda, primo e atendente do Buda, a favor das 
mulheres. Buda consegue proteção política para a 
nova comunidade e assim concede a autorização 
para a fundação monástica feminina. 

Nesse processo, o Buda coloca – além dos votos 
monásticos – mais oito princípios, chamados de 
Gurudharmas, que são seguidos pela comunida-
de monástica feminina. A dissertação segue para 
a conclusão por meio de uma análise crítica so-
bre os pontos principais da história dos pedidos de 
Mahāprajāpatī e apresenta os indícios de corrup-
ção nesses princípios, Gurudharmas, evidencian-
do os pontos onde podem ter ocorrido supressões 
e possíveis adições.

Primeira marcha das mulheres.



A monja Nirvana 
apresentando sua 

dissertação de 
mestrado por meio 

online, devido à 
pandemia de Copvid-19.

Fontes das Imagens

Mahāprajāpatī Gautamī solicitando permissão do Buda para 
estabelecer a ordem das monjas <https://www.lionsroar.com/the-
fi rst-womens-march/>

Mahāprajāpatī Gautamī solicitando permissão do Buda <https://www.
buddhistdoor.net/features/mahaprajapati-or-vasumitra-contrasting-
representations-of-female-buddhist-authority>

Marcha das monjas <http://buddhismbeams.blogspot.com/2014/>
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A dissertação ainda conta com dois apêndices, 
o primeiro com dois tópicos: 1) Uma breve visã o 
da histó ria do budismo e seus pilares fundamen-
tais e 2) Dharma-chakra-vartana-sū tra, o Sermã o 
do Giro da Roda do Dharma. O segundo apêndi-
ce é o sū tra O Discurso para Gotamī .  No anexo, 
o Excerto do Dé cimo Khandaka do Kullavagga – 
Sobre as responsabilidades das Bhikkhunis, tradu-
zido pela primeira vez em português.

Em dezembro de 2020 a dissertação ganhou 
Menção Honrosa no “2º Prêmio AMAR Fogo Edi-
torial de Teses, Dissertações e Mmonografi as”, sen-
do indicado para publicação pela Fogo Editorial. 
Um dos maiores prêmios de pesquisas acadêmicas 
na área de gênero e religião no Brasil! 

Para ler a dissertação, acesse: 
      <http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/2082>



Mural de Mahāpajāpatī Gotamī

As imagens desta matéria são detalhes de murais que ilustram as 
vidas das 13 principais monjas, parte do templo de Wat Pho, em 

Bancoque, Tailândia. Ver link na bibliografia.
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A IMPORTÂNCIA DO 
THERĪGĀTHA PARA AS 
MULHERES BUDISTAS

Tattiane Marques

A falta de representatividade feminina é 
algo marcante na história do budismo, onde 
os mais importantes professores das tradições 
budistas são homens e se destacam no mais 
alto grau de hierarquia, enquanto as mulheres 
não possuem a mesma força de representativi-
dade (GROSS, 2005). Segundo Gross (2005), 
o reflexo disso é um obscurecimento do femi-
nino, pois em termos quantitativos a maioria 
dos praticantes são mulheres, mas quase não 
há professoras mulheres. 



 Também podemos observar a falta de mu-
lheres como autoras de textos litúrgicos bu-
distas. Isso acaba reforçando uma visão que 
o Buda histórico enfrentava desde a primeira 
formação do monasticismo feminino: que o 
corpo da mulher não é bom suficiente para o 
completo despertar, desencorajando mulheres 
às realizações e na busca de se tornarem Budas 
(FRANÇA, 2020). 

 É por este motivo que as monjas da Asso-
ciação BUDA estão traduzindo pela primeira 
vez para o português a obra Therīgātha, uma 
literatura escrita em poemas pelas primeiras 
monjas budistas, mulheres anciãs que viveram 
com o Buda histórico (BLACKSTONE, 2000) 
e registraram suas experiências em busca da li-

Mural de Dhammadinna
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bertação dos sofrimentos.  Os poemas foram 
compilados e escritos em Páli no período 80 
a.C. na Índia e chamados de Therīgātha, the-
rīs – mulheres iluminadas e gāthā se referin-
do a poemas (HALLISEY, 2015). Neste mesmo 
período também foram compilados os escritos 
masculinos, chamados de Theragāthā (thera: 
homem iluminado, gāthā: poema), que diferem 
muito dos relatos das superações e dificuldades 
enfrentadas. Os homens viviam nas florestas 
e as mulheres em comunidades isoladas, por 
causa dos perigos de estupros e outras violên-
cias (BLACKSTONE, 2000). 

Mural de Katiyani
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A coleção contém versos de monjas bu-
distas, inclusive de Mahaprajapati, a primeira 
mulher a receber ordenação na comunidade 
do Buda. Diferente dos versos masculinos, os 
versos do Therīgātha detalham o desencanto 
dessas mulheres com seus papéis prescritos na 
sociedade, seus corpos, beleza e suas lutas no 
caminho da iluminação. Entre as monjas, estão 
representadas várias vozes, incluindo ex-es-
posas, mulheres que perderam filhos, mulhe-
res que abandonaram suas riquezas, cortesãs e  
ex-prostitutas.

Mural de UppalavannaMural de Nanda

Mural de Kali

Mural de Patacara
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“Em alguns dos versos, 
elas descrevem suas vidas 
pré-monásticas como es-
posas, mães, fi lhas, concu-
binas e prostitutas. Esses 
instantâneos nos permi-
tem um breve olhar para 
o pano de fundo e o sofri-
mento que atraiu essas mu-
lheres para o Dhamma1.”
(Nona OLIVIA, 2011, p.2)

Mural de Kisagotami

1. Dhamma é o termo na língua pā li para Dharma em sânscrito, 
neste contexto signifi ca ensinamentos do Buda.
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O Therīgāthā se faz voz para as mulheres 
budistas, não só por seu rico conteúdo de en-
sinamentos numa experiência poética, que 
são raros no cânone budista, mas de inspira-
ção por trazer as vivências dessas mulheres em 
relação às dificuldades enfrentadas, também 
vivenciadas por mulheres budistas e não-bu-
distas nos dias de hoje. Suas experiências as le-
varam à prática pela busca da libertação dos 
sofrimentos, ultrapassando os limites sociais 
impostos e a total realização do potencial que 
todos possuem, mas que por vezes é negado às 
mulheres: a obtenção do completo despertar, 
da mente de iluminação de um Buda.

Mural de Nanda
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PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS

Tattiane Marques

Apresentamos aqui um breve resu-
mo dos trabalhos que foram apresenta-
dos em eventos científi cos por alunos do 
ITCB que estão cursando o mestrado e 
doutorado. Os resumos estão organiza-
dos por aluno em ordem alfabética.
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X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

RENASCIMENTO COMO NOVA MORTE:  
A RODA DO SAMSARA DE ACORDO COM  

A TRADIÇÃO BUDISTA GELUK

A Roda do Samsara, é uma imagem tradicional 
muito utilizada para explicar ensinamentos basilares do 
budismo, e traz em si muitas representações da morte e 
impermanência. O perímetro mais externo da roda, di-
vidido em doze partes, diz respeito aos doze elos da ori-
ginação dependente, pratityasamutpada, que explicam 
o modo de funcionamento da interdependência, tanto 
com referência ao processo de surgimento e degenera-
ção dos pensamentos de momento e momento – trazen-
do em si uma explicação sobre os processos de percep-
ção, em um interessante paralelo com a fenomenologia 
–, quanto como uma explanação do processo de renasci-
mento, morte e novo renascimento, condicionados por 
aflições, e portanto com novos efeitos de sofrimento.  
Foi apresentada brevemente a visão da tradição budista 
geluk sobre o processo de morte e renascimento no ciclo 
de sofrimentos existenciais, samsara, com base em tex-
tos tradicionais, a partir da imagem tradicional da roda 
do samsara, demonstrando as diferenças de enfoque e 
de interpretação de tal conceito ao longo do tempo.

ESTELA PICCIN (LOBSANG LHAMO)
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

O VEDANTISMO, O ASCETISMO E A “VISÃO 
ERRÔNEA QUE SE AGARRA A PRECEITOS”  

NO BUDISMO

Mudanças socioeconômicas que ocorreram por vol-
ta do século VI a.C. na Índia levaram ao surgimento de 
movimentos de ascetismo que se opuseram aos Vedas, 
a religião previamente estabelecida há milênios. O Bud-
dha histórico, Shakyamuni, fez parte de mais de um des-
ses movimentos e treinou um tipo de ascetismo por seis 
anos antes de abandonar tal treinamento e adotar um 
caminho do meio que o levou para o completo desper-
tar. Dentre a classificação budista de cinco visões errô-
neas que precisam ser abandonadas para obter a liberta-
ção e o despertar, encontramos a “visão de agarramento 
aos preceitos religiosos morais como verdades últimas” 
(TSAI, 2019, p. 362), em cuja descrição é notória a re-
ferência tanto a ritos védicos como a práticas ascéticas. 
Esta comunicação oral buscou explicar tal contexto de 
surgimento do ascetismo, bem como os aspectos dos ri-
tos védicos e práticas ascéticas que podemos encontrar 
na descrição da visão errônea que se agarra a preceitos 
religiosos, tendo em vista a oposição do budismo a tais 
práticas.

ESTELA PICCIN (LOBSANG LHAMO)
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XXIV SER - Semana de Estudos da Religião da Universidade 
Metodista de São Paulo - 17 a 19 nov. 2020.

EVIDÊNCIAS VISUAIS DOS PRIMÓRDIOS DO BUDISMO 
MAHĀYĀNA NA REGIÃO DE GANDHĀRA

A tradição budista Mahāyāna é difícil de ser defini-
da em poucas palavras, e a compreensão de suas origens 
ainda é assunto de muitas pesquisas. Um dos redutos dos 
primeiros praticantes do Mahāyāna seria a região de Gan-
dhāra, localizada no antigo noroeste do subcontinente in-
diano (atualmente entre o Paquistão e o Afeganistão), que 
foi ponto de encontro entre o budismo, a cultura helênica e 
outras culturas mediterrâneas, levando a uma efervescên-
cia de produção filosófica e artística repleta de hibridismos. 
A região teve um papel importante na tradução de sutras e 
transmissão do budismo para o leste asiático. Além disso, 
suspeita-se que algumas escrituras importantes dos primór-
dios da tradição Mahāyāna tenham se originado nessa re-
gião. A profusão de imagens e monumentos visuais criados 
em monastérios budistas que foram lá desenterrados podem 
ser uma fonte valiosa para identificar a atividade Mahāyāna 
na região, e uma pesquisa realizada em 2003 revelou que, 
em seus começos, o Mahāyāna não seria tão apartado das 
correntes principais como as teorias anteriores postulavam. 
Em 2010, manuscritos recém descobertos reforçaram tal hi-
pótese, bem como trouxeram evidências seguras da presen-
ça do Mahāyāna em Gandhāra dois séculos antes do que se 
pensava anteriormente.

ESTELA PICCIN (LOBSANG LHAMO)
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XXII Congresso Metodista de Iniciação 
e Produção Científi ca - 19 a 21 out. 2020.

PERSPECTIVAS SOBRE O IMAGINÁRIO 
DA MORTE

A morte é um tema que nos traz várias inquie-
tações e fantasias. Considerando a necessidade de 
lidarmos com essa condição, tanto a nossa própria, 
quanto daqueles que nos são próximos, procuramos 
por formas de tratarmos as angústias que nos são 
geradas quando ela se faz presente. Dessa forma, 
buscamos aplacar a dor através da busca de sentidos 
para a nossa existência e a do outro. Na perspectiva 
budista há referências como a Roda da Vida e da 
Morte que servem como uma constante lembrança 
da nossa breve existência e da necessidade de criar-
mos uma fi nalidade signifi cativa para ela. Assim, a 
refl exão sobre o imaginário e as imagens que são 
criadas para contemplarmos sobre a morte também 
aparecem com outras facetas, a depender da cultu-
ra em que se expressam, algo que proporciona um 
campo rico para ponderações sobre a nossa realida-
de existencial.

FELIPE DONADON
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

INTERLOCUTORES E OUVINTES DE 
MAX MÜLLER: SOCIEDADES ERUDITAS 
OITOCENTISTAS E PALESTRAS SOBRE 

RELIGIÕES ORIENTAIS

O trabalho apresentado tinha por objetivo abor-
dar a relação de Friedrich Max Müller com algu-
mas sociedades eruditas que surgiram no contexto 
em que a área das Ciências da Religião estava em 
processo de desenvolvimento, tendo nele um papel 
considerado pioneiro. As sociedades de estudo de 
línguas e culturas asiáticas, no século XIX, foram 
construídas no contexto e com relações ao ambien-
te neocolonial. E nestas sociedades, Müller se en-
volveu e para elas apresentou palestras e comunica-
ções, inclusive sobre o Budismo.

LOYANE FERREIRA  
(LOBSANG DROLMA)
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X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

PUBLICADORES DE MAX MÜLLER: REVISTAS 
EUROPEIAS, PUBLICAÇÕES SOBRE O ORIENTE 

E ECONOMIA DO CONHECIMENTO

Parte representativa do trabalho de Friedrich 
Max Müller trabalho foi publicada em revistas que 
propunham a divulgação do conhecimento de ci-
ências humanas. O trabalho apresentado objetivou 
possibilitar um entendimento sobre a relação de 
Müller com estas revistas. Também são sinalizadas 
possíveis vinculações e sentidos políticos e econô-
micos que tais meios possuíram.  Em um de seus 
textos publicados nestas revistas, Müller fez uma 
resenha de um livro que falava sobre o Budismo e 
ali explicitou a visão que tinha sobre essa religião 
em 1857. Sua visão era marcada por interpretações 
próprias dos autores europeus do contexto colonial, 
e apesar de dar diversos detalhes sobre o Budismo, 
sua leitura era detratora.

LOYANE FERREIRA  
(LOBSANG DROLMA)
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X VIII Colóquio do Grupo de Pesquisa Religião e 
Cultura em parceria com o III Colóquio do Grupo de 
pesquisa REPLUDI – [150+] Max Müller – Desafios e 

Perspectivas para as Ciências da Religião 
9 a 11 nov. 2020.

“CENTELHAS DE VERDADE”: A PARTICIPAÇÃO  
DE MAX MÜLLER EM DEBATES VITORIANOS  

SOBRE O BUDISMO

No contexto vitoriano, Friedrich Max Müller 
em conjunto com outros autores, ajudou a construir 
certas interpretações sobre o Budismo na tradução 
de textos e na circulação de seus conceitos, à luz dos 
interesses europeus em conhecer as religiões orien-
tais no contexto colonial. Seu trabalho se relacio-
na com questões políticas e intelectuais próprias do 
momento. Esta comunicação abordou especifica-
mente este cenário e nele situou uma de suas con-
tribuições, o texto “Buddhism” (Edinburg Review, 
1862), para explicitar suas interpretações sobre o 
Budismo neste texto que foi muito divulgado e que 
teve muito impacto.

LOYANE FERREIRA  
(LOBSANG DROLMA)
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XXIV SER - Semana de Estudos da Religião  
da Universidade Metodista de São Paulo 

17 a 19 nov. 2020.

DISCUSSÕES E INTERPRETAÇÕES  
SOBRE ASPECTOS SOBRENATURAIS  
NAS NARRATIVAS DA VIDA DO BUDA

A narrativa sobre a vida do Buda é marcada por 
um processo de construção que durou séculos. Atre-
lada aos textos que foram sendo escritos para pre-
servar os ensinamentos, neles se mesclou o contar 
da vida do Buda. Com o tempo, essa história come-
çou a ser contada em espaço próprio com a conso-
lidação de grandes biografias. Em todo o processo, 
elementos sobrenaturais de suas ações passam a 
ser cada vez mais ressaltados nos textos. No sécu-
lo XIX, autores europeus participantes da corren-
te orientalista construíram estudos próprios sobre 
as religiões orientais e seus textos, e interpretaram 
que tais elementos sobrenaturais deveriam ser ca-
racterísticos de uma degeneração, ao mesmo tempo 
em que tentavam retirar tais marcas da história do 
Buda, para encontrar o que queriam que fosse: uma 
suposta verdadeira história.

LOYANE FERREIRA  
(LOBSANG DROLMA)
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X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

BENEFICIAR AOS MORTOS E DESENVOLVER  
A BODHICITTA: UMA HERMENÊUTICA BUDISTA 

GELUK DO SUTRA DE KSITIGARBHA

O Sutra do Bodhisattva Kṣitigarbha é um texto de-
vocional canônico do budismo Mahāyāna que trata de 
diversas temáticas, entre elas beneficiar aqueles que fa-
leceram, através de uma narrativa fantástica a respeito 
dos renascimentos miseráveis e dos votos aspirativos do 
próprio Bodhisattiva Kṣitigarbha. 

Um dos métodos abordados por Tsongkhapa no 
Grande Tratado dos Estágios do Caminho (Lamrim 
Chenmo) é conhecido como Sete Causas-e-efeitos, que 
utiliza da imaginação sobre diversas vidas e os estados 
de existência para o desenvolvimento de qualidades que 
levam ao surgimento da bodhicitta, estado mental que é 
base da finalidade do budismo Mahāyāna: o Completo 
Despertar (Samyaksaṃbodhi). É esse método que servi-
rá de fonte hermenêutica da narrativa presente no sutra, 
estabelecendo a relação das práticas de beneficiar aos 
mortos apresentados no Sutra de Kṣitigarbha e a base do 
caminho para o Completo Despertar, como um sistema 
de desenvolvimento de qualidades mentais que podem 
ajudar a lidar com o luto.

MAX SAWAYA
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

TEORIA DO KARMA GELUK E A RESPOSTA 
DE SHAKYAMUNI A YAMA NO SUTRA DE 

KSITIGARBHA

O Sutra do Bodhisattva Kṣitigarbha, expõe, en-
tre outras temáticas, a disciplina moral e dos renas-
cimentos miseráveis. Kṣitigarbha é apresentado em 
todo seu esforço e dedicação, ajudando muitos seres 
sencientes a sair das existências miseráveis. Entre-
tanto, muitos desses seres acabam retornando aos 
modos de vida que criam causas para tais renasci-
mentos. Isso acaba intrigando o Imperador Yama 
que pergunta ao Buddha o motivo disso, que em 
sua resposta explica, através de alegoria, sobre ca-
racterísticas do karma e sua relação com as visões 
errôneas. Isso também está presente no trabalho de 
Tsongkhapa a respeito das atividades (karma) no 
Grande Tratado do Caminho Gradual da Ilumina-
ção (Lamrim Chenmo), que direciona a proposta 
desse trabalho: interpretar a resposta de Buddha 
Śākyamuni a Yama a partir da teoria do karma da 
escola do budismo tibetano Geluk.

MAX SAWAYA
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

ESCREVENDO UM NOVO PASSADO PARA AS 
MONJAS BUDISTAS: QUESTIONAMENTO DAS 

POSSÍVEIS CORRUPÇÕES DO CÂNON

Quando pensamos no monasticismo feminino, 
nos defrontamos com o questionamento de se teria 
o Buda de alguma forma discriminado as mulheres. 
Os que apoiam esta vertente baseiam-se num texto 
canônico, o Mahaprajapatibhikkunisutta, em espe-
cial nos oito gurudharmas, princípios que colocam, 
dentre outras obrigações, a de uma mulher, mesmo 
que ordenada há mais de cem anos, o dever de pres-
tar homenagens a um monge homem, mesmo que 
recém ordenado. Contudo quando nos debruçamos 
a uma análise criteriosa podemos encontrar indí-
cios de corrupção do texto. Devemos questionar, 
desta forma, se estes princípios, sendo corruptos, 
deveriam ser obedecidos.

NIRVANA FRANÇA  
(LOBSANG PADMA)
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X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

UM CÂNON EM QUESTÃO: POSSÍVEIS 
CORRUPÇÕES DA HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO DA 
COMUNIDADE MONÁSTICA BUDISTA FEMININA

De forma a debater os resultados de pesquisa 
realizada durante o mestrado na Universidade Me-
todista de São Paulo, foi realizada uma comunica-
ção apresentando os pontos encontrados dando es-
pecial enfoque as questões de potencial corrupção 
no cânon. Este é um debate importante pois o bu-
dismo, como uma das grandes religiões mundiais, 
tem em suas fileiras um grande número de adeptas, 
mulheres que praticam e também adentram ao mo-
nasticismo. Contudo assistimos que os cargos de li-
derança e os mais proeminentes como de ensino são 
ocupados por homens, os ecos desta discriminação 
reverberam da fundação da comunidade monástica 
feminina. Isso nos leva a inquietação de se o Buda 
teria ele mesmo firmado preceitos que desempode-
ram as mulheres ou isso seria uma construção pos-
terior? Este debate foi feito por meio da análise do 
Mahaprajapatibhikkunisutta.

NIRVANA FRANÇA  
(LOBSANG PADMA)
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XXIV SER - Semana de Estudos da Religião 
da Universidade Metodista de São Paulo

17 a 19 nov. 2020.

A INDEPENDÊNCIA DAS MONJAS BUDISTAS: 
A CARREIRA DE UMA MONJA NO BUDISMO 

INDIANO E SUA DEPENDÊNCIA DA 
COMUNIDADE MONÁSTICA MASCULINA?

Alguns anos após fundar a comunidade monás-
tica budista masculina, a madrasta do Buda pediu 
insistentemente para que este autorizasse que as 
mulheres também fossem permitidas seguir o mes-
mo caminho, contudo, mesmo após solicitar por 
três vezes seu pedido foi negado. No entanto, hou-
ve intervenção do atendente do Buda Ananda que 
conseguiu a autorização para que as mulheres fun-
dassem a comunidade feminina. Mas esta fundação 
não foi sem ressalvas, a comunidade feminina foi 
fundada na dependência da comunidade mascu-
lina. Para as mulheres foi imposto três estágios de 
ordenamento em oposição ao apenas dois dos ho-
mens, estas e outras questões precisam ser debati-
das para compreender o ordenamento feminino.

NIRVANA FRANÇA 
(LOBSANG PADMA)
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

LAMBENDO MEL NA LÂMINA DE UMA FACA: 
A BUSCA PELA ‘FELICIDADE’ EGOÍSTA NO 

CONSUMO E SUA RELAÇÃO COM A DEFESA DE 
DIREITOS COLETIVOS

Sua comunicação na mesa coordenada pelo 
Prof. Dr. Jung Mo Sung, “Religião, Direitos e Res-
ponsabilidades Sociais”, teve objetivo trazer os ele-
mentos de diferenciação entre direitos e garantias 
fundamentais individuais e coletivas, bem como in-
troduzir um elemento crítico da pensadora Hannah 
Arendt na questão da busca da ‘felicidade’. Essa ‘fe-
licidade’ passa pelo aspecto do consumismo, que é 
criticada pelas tradições budistas, em especial atra-
vés dos argumentos apresentados pelo XIV Dalai 
Lama e Matthieu Ricard.

PATRICIA PALAZZO TSAI
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PATRICIA PALAZZO TSAI

X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

O CAPITALISMO COMO RELIGIÃO E SUA 
EXPANSÃO DE FRONTEIRAS NO BUDISMO 

MAHĀYĀNA BRASILEIRO

O mercado do bem-estar busca expandir fron-
teiras para as diferentes tradições religiosas, e es-
pecificamente no caso brasileiro, no contexto do 
Budismo Mahāyāna, através da remoção da ques-
tão soteriológica, criando assim produtos tais como 
meditações e a promoção de um comércio de itens 
religiosos em um contexto de explorar a religiosida-
de sob as relações do consumo de ‘felicidade’. A co-
municação fora transformada em artigo, publicado 
nos Anais do Congresso.
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PATRICIA PALAZZO TSAI

XXIV SER - Semana de Estudos da Religião  
da Universidade Metodista de São Paulo 

17 a 19 nov. 2020.

COMO ERA A SUA FACE ANTES DE SEUS PAIS 
TE DAREM À LUZ? OS ENSINAMENTOS DO 

BUDDHA NA TRADIÇÃO MAHĀYĀNA CHINESA 
PELOS OLHOS DE QIYUAN XINGGANG

A comunicação tratou de expressar os ensina-
mentos do Buddha através da poesia escrita por 
Xinggang que se tratava de seu objeto de meditação, 
sobre a śūnyata e tathāgatagarbha, além de traçar 
aspectos de sua vida, e como se relacionam com o 
poema analisado. Foi feita a tradução livre do chinês 
clássico pela aluna e explicação dos termos técnicos, 
com o objetivo de trazer a importância da vida de 
praticantes femininas e suas compreensões sobre os 
ensinamentos.
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REGINA HARUMI SAKUMA

XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

O MERCADO PET E A OBJETIFICAÇÃO DOS ANIMAIS 
DE ESTIMAÇÃO: O QUE MOBILIZA O DESEJO DE 
CONSUMO SOB A PERSPECTIVA DO BUDISMO

A comunicação teve como intuito possibilitar a amplia-
ção das reflexões a respeito da mercantilização e objetifica-
ção dos animais de estimação, voltando-se particularmente 
à investigação sobre o desejo envolvido na aquisição de cães 
denominados “raça pura”. O tema se torna de interesse ana-
lítico a partir do momento em que a cultura de consumo da 
sociedade contemporânea se mostra num irrequieto desejo 
de “ser” por meio do “ter”. Como consequência desta sede 
em obtenção do objeto de desejo, este, quando adquirido, já 
não é mais capaz de sustentar a completa satisfação, pois é 
facilmente substituível por outros objetos lançados pela cul-
tura de consumo. A problemática deste constante descarte 
se eleva quando este objeto se trata de um ser senciente, no 
caso, um animal de estimação. Tais comportamentos de evi-
dente autocentramento culminam na perniciosa desconsi-
deração das consequências de suas ações. Desta forma, para 
melhor refletirmos sobre tal problemática, proponho a aná-
lise deste tema sob a perspectiva budista, trazendo conceitos 
como ahamkara (senso de eu) e mamakara (senso de meu), 
processos envolvidos diretamente na geração do desejo de 
se obter algo, assim como na percepção de “ter” para “ser”.
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REGINA HARUMI SAKUMA

XXIV SER - Semana de Estudos da Religião 
da Universidade Metodista de São Paulo

17 a 19 nov. 2020.

AS INSATISFAÇÕES E SOFRIMENTOS PELA 
PROJEÇÃO DO EU COMO APEGO PELOS 

OBJETOS DE CONSUMO

O intuito deste trabalho é trazer a perspectiva 
do budismo da tradição Mahayana, especifi camen-
te da escola tibetana Geluk a respeito do senso de 
“eu” e como isso conduz a uma percepção equivo-
cada da interdependência existente entre todas as 
coisas (pratityasamutpada), trazendo como resul-
tado insatisfações e sofrimentos. Tal problemática 
se torna perceptível quando nos voltamos à análise 
dos processos de consumo desenfreado da socieda-
de contemporânea, que culmina em insatisfações e 
sofrimentos ao indivíduo, como por exemplo, não 
conseguir aquilo que se deseja, ou temer perder 
aquilo que se possui. O presente trabalho será ba-
seado na abordagem qualitativa, com método de-
dutivo, por meio de revisão bibliográfi ca analítica 
de textos relacionados ao tema, principalmente os 
de autoria de Je Tsongkhapa, fundador da tradição 
budista tibetana Geluk, como também as obras pu-
blicadas de Tenzin Gyatso, conhecido como o XIV 
Dalai Lama.
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TATTIANE MARQUES

XXII Congresso Metodista de Iniciação 
e Produção Científi ca - 19 a 21 out. 2020.

A IMPORTÂNCIA DO THERĪGĀTHĀ NO 
BUDISMO: A VOZ DAS PRIMEIRAS MULHERES 

NA LITERATURA BUDISTA

O Th erī gā thā  é uma antologia de literatura femi-
nina na Índia. Escrita em Pali 80 a.C., foi compos-
to pelas primeiras mulheres budistas durante a vida 
do Buda histórico no séc. V a.C. na Índia, a coleção 
contém versos de monjas budistas que detalham 
desde o desencanto com seus papéis prescritos na 
sociedade até suas lutas no caminho da iluminação. 
As vozes das mulheres em textos tão antigos são im-
portantes até nos dias de hoje, pois há uma escassez 
da literatura budista feminina. O Th erī gā thā  se faz 
voz para as mulheres budistas, não só por seu rico 
conteúdo de ensinamentos numa experiência poé-
tica, mas de inspiração por trazer as vivências das 
mulheres em relação ao corpo, sexualidade e beleza 
que as levaram a prática no sentido soteriológico do 
budismo: a busca da libertação dos sofrimentos, a 
paz defi nitiva.
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TATTIANE MARQUES

XXIV SER - Semana de Estudos da Religião  
da Universidade Metodista de São Paulo 

17 a 19 nov. 2020.

OS PRIMEIROS REGISTROS DA EXPERIÊNCIA 
FEMININA EM BUSCA DO COMPLETO DESPERTAR 

NO BUDISMO

Os primeiros registros da história do budismo sobre 
a experiência feminina foram relatados no Therīgāthā, a 
primeira literatura feminina do budismo composta pe-
las por mulheres budistas durante a vida do Buda histó-
rico no séc. V a.C na Índia.  A coleção contém versos de 
monjas budistas, inclusive de Mahaprajapati, primeira 
mulher a receber ordenação na comunidade do Buda. 
Entre as monjas, estão representadas várias vozes, in-
cluindo ex-esposas, mulheres que perderam filhos, mu-
lheres que abandonaram suas riquezas e ex-prostitutas. 
As vivências dessas mulheres são relatadas no Therīgā-
tha como uma experiência poética que traz ensinamen-
tos sobre as dificuldades enfrentadas que as levaram a 
prática pela busca da libertação dos sofrimentos, fazen-
do ultrapassar os limites impostos na sociedade em que 
viviam e a superação e realização do potencial de que 
todos os seres possuem, independente do gênero: obter 
a mente de plena iluminação de um Buda, por vezes tão 
negados às mulheres. 
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ANIVERSÁRIO DE 
ORDENAÇÃO DAS MONJAS

Patrícia Palazzo Tsai

As monjas Nirvana França (Lobsang Padma), Loya-
ne 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 orde-
nação, a monja Nirvana é a mais velha, por ter comple-
tado doze anos. Tanto a monja Loyane quanto a monja 
Estela completaram dez anos de ordenação.

Por ocasião da comemoração dessa primeira déca-
da 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 ex-
periências de cada uma das monjas tem muito a nos ofe-
recer como inspiração.



2011

2012
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Os votos iniciais como noviças foram dados pelo 
monge Gelong Lobsang Chogni em datas distintas, po-
rém, por ocasião da viagem feita por membros da As-
sociação 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 profissional-
mente 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 adequa-
do diante dos parâmetros do mundo em que vivemos, 
as monjas buscaram lapidar seus conhecimentos através 
do ingresso no programa de pós-graduação em Ciên-
cias 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 finalizan-
do o seu Mestrado.

As três também estão no quadro de professores no 
curso de graduação livre em Teologia Budista do Insti-
tuto Pramāṇa (ITCB) e possuem grupos de estudos so-
bre a Vida do Buda e o Lamrim Chenmo <https://buda.
org.br/eventos-buda/>

Com base na riqueza de suas trajetórias de vida, ela-
boramos 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 comu-
nidade feminina e suas perspectivas sobre o futuro dela e; 
quais os principais desafios e os benefícios da vida monás-
tica.
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Confira as mini-bios:

Monja Loyane (Lobsang Drolma): 
Conheceu o budismo em 2007 e tornou-
se 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.

Monja Nirvana (Lobsang Padma): 
Conheceu o budismo em 2009 e tornou-
se 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.
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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 atin-
ge. Entretanto, as três monjas, cada qual à sua maneira, 
nos inspiram a refletir sobre esse ‘salto’, de uma vida se-
gundo 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 deci-
são 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 se-
ria monja?’.
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 Após o período de tenta-
tivas de responder à questão, 
ela percebeu que a sua decisão 
era no sentido de buscar a vida 
monástica, e nos trouxe o se-
guinte:

O Dharma trazia realmen-
te muito significado para mim, 
eu havia reconstruído minha 
vida após o divórcio com base 
na ressignificação da vida, que 
consegui tendo por base os en-
sinamentos do Buda, então a 
pergunta ‘por que não?’ ecoava 
muito forte. Sem encontrar res-
posta que justificasse o ‘porque 
não’ eu tomei a decisão.

 A monja Loyane (Lob-
sang Drolma) traz sua recor-
dação desse processo:

A decisão surgiu no contex-
to 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 ensina-
mentos. 

A monja Nirvana em 2011, por ocasião 
da ordenação da monja Loyane.



A monja Loyane em 
2011, por ocasião de 
sua ordenação.
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 Do momento em que se 
mudou, o processo de buscar a 
vida monástica seguiu rapida-
mente:

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 sequ-
ência já estávamos acertando 
tudo com o Monge Jonathan. E 
naquela mesma noite a Mon-
ja Nirvana se dispôs a costurar 
as vestes para mim. Viramos a 
noite conversando e ela costu-
rando.

 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 proje-
tos de Dharma e ainda manter 
a vida como monja. Com isso 
ela traz suas impressões:
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De lá para cá a vida tem sido intensa. Muitas ativida-
des, 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 dis-
so, nossa própria mente e nossa própria constituição dos 
agregados nos coloca obstáculos, a necessidade de ques-
tionamentos 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 amadureci-
mento 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 au-
las sobre mahāmaitrī (amor universal) que ela começou 
a sentir mais forte o desejo pela vida monástica. Duran-
te 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 pre-
cioso, e eu queria treinar para 
o resto da vida, então surgiu o 
desejo ‘acho que quero ser mon-
ja...’. Não lembro se foi na noite 
do mesmo dia, mas aproveitei 
que a Patricia estava ajudan-
do a monja Loyane, que já era 
noviça, a raspar o cabelo, e pedi 
para rasparem o meu também. 
‘Para ver como ficava’ foi a mi-
nha 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 Jona-
than (que concederia os votos) 
retornarem da viagem de en-
sinamentos com o XIV Dalai 
Lama. Depois porque eu preci-
sei aprender com a monja Nir-
vana como usar a máquina de 
costura para costurar minhas 
próprias vestes. Assim que ter-
minei a costura, tomei os votos 
na manhã seguinte.



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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 De lá para cá se passaram dez anos, e a monja Es-
tela pontuou que há um certo amadurecimento natural 
da pessoa com a idade, mas as principais mudanças fo-
ram fruto de muito aprendizado, através das aulas e en-
sinamentos. 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 avan-
ços graduais no treinamento e assim por diante, e tudo 
isso com o acompanhamento e ajuda constantes do pro-
fessor 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 e Ethel costurando almofadas 
de meditação para a saṃgha.
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Dez anos se passaram, e com isso mudanças ocor-
reram. 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 ma-
neira:

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 ca-
minho novamente retornou à escolha de algumas meni-
nas que adentraram ao monasticismo, o que traz muita 
alegria para mim.

Quais as perspectivas sobre 
a comunidade monástica 

para o futuro?



 Para a monja Estela, de lá para cá uma boa quanti-
dade de situações ocorreram, e através da vivência mo-
nástica trouxe as seguintes considerações:

Temos duas noviças agora. O período de noviciado 
sempre é delicado. Nesses dez anos vi muitas pessoas to-
marem 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 mon-
ge 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 conti-
nuaram a estudar e a treinar, e isso é o mais importante.

 A monja Loyane traz uma importante considera-
ção 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. Tem-
pos 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 cresci-
mento da comunidade e da inspiração para todas as 
monjas, traz o seguinte:

Mas por outro lado, sob a perspectiva ampla da co-
munidade, vejo que a comunidade monástica da BUDA 
é muito ativa e esforçada. Vejo as outras monjas traba-
lhando muito, com alegria. Eu espero que esse entusiasmo 
nunca envelheça, mas sempre amadureça - nelas e em ou-
tras mulheres que possam se aproximar de nós. Acho inte-
ressante também que possamos ter um grupo de mulheres 
que decidiram fazer um caminho diferente, um caminho 
ensinado há séculos, para serem efetivamente felizes. Ou-
tro 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 mon-
jas. Ter uma vida monástica é viver em comunidade. Espe-
ro 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 interes-
sante, 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 cres-
ça, 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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Recepcionando o tripitaka
Tibetano, o Kangyur e Tengyur.
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 Para a monja Nirvana, o crescimento da comunidade 
é a realização de um desejo e projeto para que além de au-
mentar em números, seja possível ter os textos da categoria 
Vinaya em português para que as monjas possam ser bene-
fi ciadas:

Meu maior sonho para a comunidade feminina é o esta-
belecimento em nosso idioma do código monástico feminino 
e seus comentários, de tal forma que as monjas possam co-
nhecer sobre sua tradição e estudar com os mesmos critérios 
dos grandes monastérios internacionais. Eu creio que este es-
tabelecimento pode ser de grande auxílio para inspirar mais 
mulheres a adentrarem ao caminho monástico, fazendo com 
que a comunidade fl oresça.



A saṃgha reunida para a cerimônia do Uposatha em 26/03/2016.
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Desafi os e benefícios 
da vida monástica

Sobre os desafi os e benefícios da vida monás-
tica, as três monjas apresentam pontos muito inte-
ressantes para pensarmos, e mesmo removermos 
dúvidas que possam existir, sobre quais os desafi os, 
difi culdades de abraçar a ideia da vida como monja, 
o papel da mulher ao se tornar monja e os benefícios 
dessa decisão, que infl uenciam grandemente como 
viver a vida e se relacionar com as pessoas ao redor.

Sobre como a vida monástica é, a monja Nirva-
na nos traz a ideia da tranquilidade:

A vida como monja é uma vida tranquila, mes-
mo com as obrigações seculares de prover o próprio 
sustento, de cuidar do meu fi lho que eu tive antes dos 
votos, de cuidar dos meus pais idosos, ainda assim é 
muito tranquila porque eu me afastei de muitas situ-
ações que promovem o cultivo das afl ições. Os mais de 
trezentos e quarenta votos monásticos não são amar-
ras, são uma linha guia para uma vida de tranquili-
dade, onde todas estas obrigações se encaixam junto 



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 orde-
nando, 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 tecno-
lógicos, o mercado de consumo e os problemas de-
correntes disso, elementos importantes de refletir-
mos em nossa vida e como isso também pode afetar 
as comunidades monásticas:

Numa sociedade de consumo como a nossa, en-
contrar o ponto entre estar próxima das mídias so-
ciais 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 gran-
de desafio. Somos de uma linhagem Mahāyāna, nós 
precisamos estar próximas das pessoas para auxili-
á-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 monásti-
cas 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 tem-
po, 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 fun-
damento disso tudo é ter tempo e espaço mental para conhe-
cer 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 con-
siderar 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 respon-
sabilidade de ajudar outros a seguir é 
sempre um desafio, ainda mais por-
que desejamos fazer isso de forma ho-
nesta. Quero dizer, não devemos ou 
podemos fingir realizações espiritu-
ais. Eu não posso fingir ser uma pes-
soa 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 desafi o 
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 fa-
zer. 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 desenvol-
vimento, e não se sentirem desinspiradas a enfrentar seus pró-
prios obstáculos - e também sem fi carem fi ngindo realizações. 
E eis aqui outro desafi o.

 A monja Estela, acerca dos desafi os, trata do tema com 
uma visão prática, que é importante de ser considerado lado 
a lado com os benefícios:

O desafi o 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 fa-
cilita 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 trei-
namento 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, exercí-
cios 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 acaba-
mos 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 tor-
na um direcionamento para as 
ações que eleva o ânimo: é im-
possível surgirem pensamen-
tos 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 sen-
tido 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 direcio-
namento rumo aos objetivos que nos propusemos.

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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Desafio: a Ordenação Plena
As três monjas são plenamente ordenadas, bhikṣunīs ou 

gelongmas, desde 2020. Apesar de haver grande conflito so-
bre a ordenação plena das mulheres nas tradições budistas 
em que a linhagem se perdera, não há uma única nem defi-
nitiva resposta para essa questão. 

Há algumas vozes dogmáticas dizendo que não é possí-
vel mais retomar o que foi perdido, e outros que são críticos 
das linhagens femininas, por força de textos do cânone ex-
pressarem que ao conceder às mulheres o voto monástico 
haveria degeneração do Dharma mais rapidamente, existin-
do tais textos e visões tanto no cânone pāli quanto no sâns-
crito.



A saṃgha feminina tentando posar para a foto em 2020.

Porém, há entendimento de uma expressão de monges 
e monjas de diferentes tradições budistas no sentido de re-
tomada da ordenação plena e a construção de comunida-
des 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 ori-
ginárias do Buddha também são fundamentais para a con-
solidação de sociedades mais justas e equânimes. Tais vozes 
incluem S.S. o Dalai Lama, 17º Karmapa,  Matthieu Ricard, 
Bhikku Analayo, Bhikkuni Dhammananda, Bhikṣunī Kar-
ma Lekshe Tsomo, entre outros nomes de peso na comuni-
dade 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.
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