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O Monastério da Associação Buddha Dharma pertence à
Tradição Geluk do Budismo Tibetano, ligado ao Monastério
de Ganden Shartse (Índia), cuja maior expressão desta
Escola é o XIV Dalai Lama. Atualmente os monges ordenados
(bhikṣu e bhikṣuṇīs) e monjas noviças (śrāmaṇerī), exercem a
profissão de professores, e se dedicam à formação nos
estudos e práticas budistas. 

Monastério

A liturgia budista proporciona uma prática constante para
os praticantes monges e leigos. Nestas sessões de
meditação ocorre a leitura, reflexão e prática dos
Ensinamentos do Buda, orientando a mente, em três
momentos do dia, para a prática do Dharma.

Grupo de Meditação
Árvore Bodhi

Linhagem Geluk de monges e monjas



As meditações são transmitidas todos os dias em nosso
grupo no Telegram, às 7h30, 12h e 18h. Utilizamos a
Coleção de Meditações,  organizada especificamente
para esta prática,  com traduções de textos do cânone
budista.
 
Para  participar acesse o canal Árvore Bodhi no Telegram.

Grupos da
Vida do Buda
Introdução à tradição
budista indiana pelos
eventos da vida do Buda
histórico

Com o objetivo de proporcionar o conhecimento sobre as
raízes do budismo indiano, os grupos coordenados por
professores e estudantes do Instituto Pramāṇa, acolhem
os novos participantes e os auxiliam em suas dúvidas. 

É possível acessar o calendário dos grupos em nosso site,
os grupos ocorrem todos os dias da semana, em diferentes
horários.

O livro Meditações: A Vida do Buda, está disponível
gratuitamente, em sua versão digital, em nosso site. em
Publicações.

O Buda Śākyamuni viveu
por volta do século V a.C.
Sua história é contada
no livro Meditações:
A Vida do Buda.



Os Encontros são baseados nos tópicos do Grande Tratado
do Caminho Gradual da Plena Iluminação – o Lamrim
Chenmo, de Lama  Tsongkhapa, texto fundante da tradição
Geluk.

Guiados pelos monges mais velhos (veneráveis), possibilita
aos participantes um aprendizado tradicional e religioso,
trazendo uma abordagem mais prática, com aplicações para
a vivência cotidiana.

Os encontros acontecem todos os domingos, às 16h, com
duração de uma hora. 
 
Estes encontros são abertos aos associados e alunos da
BUDA. Para saber mais, acesse nosso site.

Encontros de Meditação
Lamrim com os Monges



A BUDA é uma associação
reconhecida como de utilidade

pública pelo Legislativo de
Valinhos desde 2017.
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