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I - O QUE É A PRÁTICA BUDISTA
Pela forma como vivemos, devemos lutar por uma 
vida de valor. O Budismo é diferente de filosofia pois 
não lida só com o conhecimento e a teoria. Antes 
pelo contrário, o Budismo apela à devoção, ao de-
senvolvimento moral e mais importante: à prática 
espiritual.

Muitos dos que querem aprender sobre o Budismo 
preocupam-se com as outras pessoas, dinheiro, re-
lações, fama, fortuna e poder. Como pode alguém 
esperar ter tempo para praticar espiritualmente se 
tem tanto foco na honra ou na desgraça, no certo 
ou no errado, na valorização ou culpa, no ganho ou 
perda?

Tudo o que precisamos é da intenção correcta para 
iniciar qualquer forma de prática espiritual, quer 
seja curvarmo-nos perante Buda, cantar os sutras, 
arrependermo-nos, meditar ou outras práticas. 
Qualquer uma delas pode formar a base para uma 
prática diária. Podem também visitar um templo bu-
dista ou mosteiro para participar nas peregrinações, 
retiros nos preceitos, seminários, campos de verão, 
retiros monásticos curtos ou outras actividades.

O propósito principal desta prática espiritual é o de 
dedesenvolver o poder da vontade. Como os pratos 
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de porcelana e os jarros de cerâmica devem cozidos 
num forno ou ao sol para se tornarem fortes, cresce-
mos perto de recuperar o nosso verdadeiro eu atra-
vés das práticas diárias como oferecer incenso, cur-
var perante o Buda, ler, cantar sutras ou meditar. Ao 
manter estas práticas, independentemente do quão 
ocupados ou ociosos estamos, iremos melhorar o 
nosso temperamento, purificar o espírito, elevar o 
carácter e melhorar a nossa vitalidade.

Há muitas práticas budistas diferentes e devemos 
escolher aquela que resulta melhor connosco. O que 
é importante é não nos tornarmos apegados à práti-
ca e não denegrirmos a prática dos outros. Algumas 
pessoas gostam de meditar, outras de recitar o nome 
do Buda Amitabha. Entoar sutras diferentes pode 
ressoar com diferentes pessoas. Devemos sempre 
ser flexíveis na nossa prática e sempre respeitosos 
para com os outros.

Este livro providencia informação básica sobre a prá-
tica budista, assim como integrar a prática budista 
na vida diária. Vamos começar com uma introdução 
a duas das formas principais da prática Budista: Me-
ditação Chan e recitações da Terra Pura.
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II - A PRÁTICA CHAN
A prática Chan envolve muitos métodos diferentes 
para o desenvolvimento da concentração meditati-
va. A meditação sentada, em particular, é uma práti-
ca muito importante para os iniciantes. A meditação 
sentada permite-nos experimentar as alegrias da 
meditação, iniciar a contemplação e investigação da 
nossa natureza intrínseca. Esta meditação pode ser 
praticada em qualquer lugar: debaixo das árvores, 
perto de ribeiros ou no topo das montanhas. Para 
iniciar a prática da meditação sentada, é importante 
ter algum conhecimento básico da meditação e estar 
familiarizado com os seus fundamentos.

Meditação apropriada
Na meditação sentada, a primeira posição funda-
mental é o que fazer com o corpo. Uma postura 
apropriada pode ser descrita pelos sete pontos se-
guintes:

1. Sentar direito, com as pernas cruzadas. Se 
possível, colocar o pé direito na coxa esquer-
da e o pé esquerdo na coxa direita. Se não for 
possível, pode colocar apenas um pé no topo 
da coxa oposta. Pode também trocar a perna 
para não doer as costas. Estas posições são 
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ideais para o equilíbrio e circulação mas se for 
muito difícil, então pode sentar-se ao estilo 
“indiano” com as pernas cruzadas nas canelas. 
Sente-se numa almofada que não seja nem 
muito dura nem muito macia, não muito alta 
nem muito baixa;

2. Coloque as mãos no mudra, em cima do colo. 
Coloque uma das mãos no topo da outra, com 
as palmas viradas para cima e com os polega-
res a tocarem-se ligeiramente;

3. Mantenha as costas direitas e não se apoie 
contra a parede;

4. Mantenha a cabeça e o pescoço direitos;
5. Relaxe os ombros para que estejam equilibra-

dos e com postura natural, com o peito direi-
to. Nenhuma parte do corpo deve estar tensa. 
Apesar de dever manter uma boa postura, deve 
também manter uma forma relaxada;

6. Junte os lábios ligeiramente e coloque o topo 
da língua no palato superior;

7. Semicerre os olhos, pelo menos até metade 
e olhe para baixo. Não se deixe distrair pelo 
que o rodeia.
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Cultivar a Mente
Depois de alcançar uma postura de meditação apro-
priada, o que devemos fazer com a mente? Uma téc-
nica é seguir os «seis métodos sublimes», formula-
dos pelo Mestre Zhiyi da escola budista Tiantai.

1. Contar a respiração - Foca a mente ao contar 
as respirações (de um a dez). Sempre que per-
der a contagem, reiniciar no um;

2. Seguir a respiração – Siga a respiração ao ins-
pirar e expirar, sem contar. Esta é uma forma 
natural para desenvolver a concentração me-
ditativa;

3. Parar a ilusão – Tornar a mente calma e tran-
quila ao terminar com as ilusões e permanecer 
num estado sem pensamentos. Uma vez que 
tenha posto fim a estas ilusões, a mente irá 
naturalmente tornar-se concentrada e a sabe-
doria surgirá;

4. Ver a verdade – Muitas vezes, a par do méto-
do anterior, «ver a verdade» significa ver pro-
fundamente todos os fenómenos e desenvol-
ver sabedoria. É frequentemente alcançado 
ao contemplar os cinco agregados. Os cinco 
agreagados são as cinco coisas diferentes que 
constitui um ser humano: forma, sensação, 
perceção, formações mentais e consciência. 
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Quando praticamos estes métodos, cada um 
dos cinco agregados são vistos como falsos 
para que possamos ultrapassar a ilusão, de-
senvolvendo uma sabedoria hábil e pura;

5. Auto-reflexão – Quando reflectimos sobre a 
mente, entendemos que a ideia da mente ser 
sabedora, é falsa e assim, o apego ao eu de-
saparecerá por si mesmo. Então a sabedoria 
hábil, sem saídas, tornará as coisas claras;

6. Purificação – Quando a mente é livre de todos 
os apegos, tudo se torna claro e puro. Desen-
volvemos sabedoria que é verdadeiramente 
clara, sem perdas. Isto, naturalmente, termina a 
confusão e permite que alcancemos a verdade.

De cada um dos seis métodos sublimes, seguir a res-
piração é o mais importante pois vemos a respiração 
mover-se da actividade à tranquilidade. Devemos ver 
a respiração a mover para dentro e para fora, como o 
ciclo de nascimento e morte ou como o surgimento 
ou fim do fenómeno. É ao observar a respiração que 
podemos compreender o ensinamento budista de 
todas as coisas serem impermanentes, sofredoras e 
vazias. Uma vez que tal é compreendido, o apego ao 
eu é cessado e os estados mais elevados de auto-re-
flexão e purificação são possíveis.



12

III – PRÁTICA DA TERRA PURA
A prática da Terra Pura é fundamentada no que é 
chamado de “três suportes”: fé, votos e prática. A 
fé é estabelecida primeiro, pois é através da fé que 
iniciamos o cultivo do karma positivo. Mesmo com 
a sua grande amplitude, o Budismo não consegue 
libertar aqueles que não têm fé. A fé é o que permi-
te alguém tomar votos e desses votos vem a prática 
espiritual.

Fé
Antes do Buda Amitabha ter despertado, quando 
ainda praticava como um bodhisattva, realizou qua-
renta e oito votos para libertar os seres sencientes 
com a sua fé nos Budas. Um destes votos foi, se se 
tornasse um Buda, todos os seres que recitassem o 
seu nome, poderiam renascer na sua Terra Pura. Da 
mesma forma, a fé nos votos ao Buda Amitabha é o 
que nos permite renascer na Terra Pura.

Votos
Na prática da Terra Pura, votamos para dedicar 
esta vida ao renascimento na Terra Pura do Oeste 
do Buda Amitabha. Mais ainda, votamos para que 
tendo renascido na Terra Pura do Oeste, possamos 
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regressar ao mundo Saha para libertar todos os seres 
sencientes.

Prática
Há muitas formas de prática da Terra Pura mas em 
geral elas podem ser divididas em três categorias: 
Primeira, recitar o nome; Segunda, visualizar a Terra 
Pura; E terceira, contemplar a verdadeira realidade. 
Praticar qualquer um destes métodos irá levar ao 
renascimento na Terra Pura. Vale a pena descrever 
cada uma destas práticas pois as três são diferentes.

Contemplar a verdadeira realidade significa realizar 
o «Dharmakaya» de Buda, o aspecto absoluto de 
Buda que permeia todo o universo. Fazer tal é atin-
gir o samadhi, um estado profundo de concentração 
meditativa. Esta prática pode ser também encontra-
da na Escola Chan, pois a mente que se manifesta 
através de tal prática é a Terra Pura em si. Esta forma 
de realização é muito difícil e requer uma grande ca-
pacidade espiritual. Por essa razão é, raramente, a 
forma primária da prática da Terra Pura.

A próxima forma de prática é visualizar a Terra Pura. 
Tal refere-se especificamente aos dezasseis elemen-
tos da Terra Pura, como descritos no Sutra da Con-
templação. Quando estas contemplações são prati-
cadas com habilidade, então a Terra Pura aparece à 
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nossa frente, quer os nossos olhos estejam abertos 
ou fechados. Aqueles que cultivarem esta prática é 
dito que alcançam «a presença do samadhi de Buda» 
na qual podem ter a percepção de todos os Budas. 
Vizualizar a Terra Pura é uma prática subtil, profunda 
e como tal, não é para todos.

Todos com uma capacidade espiritual pobre, uma 
ausência de habilidade, energia insuficiente e uma 
mente lenta e rasa, irão ver esta prática como difí-
cil. Devemos ser astutos, possuir uma mente subtil, 
uma intuição profunda, inteligência hábil e um zelo 
incansável. Não é fácil e como tal não é uma forma 
de prática muito acessível.

De seguida temos a prática de recitar o nome do 
Buda Amitabha. Esta prática é muito mais fácil que 
as duas anteriormente mencionadas e pode ser cul-
tivada por pessoas das mais diversas capacidades 
espirituais. Recitar o nome do Buda Amitabha com 
uma mente focada, pode levar ao samadhi. Como 
tal, é uma forma muito popular de prática para a 
maioria das pessoas, geralmente muito ocupadas.

Recitar o nome do Buda Amitabha pode ser feito de 
diversas formas, dependendo do estado mental e do 
meio envolvente. Podemos recitar alto para contra-
riar a sonolência e gerar energia ou podemos recitar 
silenciosamente nos locais públicos ou nos transpor-
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tes. Podemos recitar cada sílaba para que sejam re-
citadas claramente, ouvidas claramente e reflectidas 
claramente. 

Podemos recitar rapidamente, uma palavra logo a 
seguir à outra, para ajudar a afastar os pensamen-
tos distrativos. Outra técnica é recitar rapidamente 
seguido de cada inspiração: recitar o nome do Buda 
Amitabha dez vezes, seguido de expiração e só de-
pois inspirar.

Podemos usar cada recitação para reflectir sobre 
a nossa natureza intrínseca ou usar cada recitação 
para visualizar o Buda Amitabha na sua Terra Pura. 
Podemos até praticar a reverência, curvando-nos, 
enquanto recitamos o nome do Buda Amitabha. Re-
citar o nome do Buda Amitabha pode também ser 
feito através das contas de oração Budistas, moven-
do o dedo em cada conta, por cada recitação ou até 
uma conta por cada dez recitações.

Como praticar a récita do nome do Buda Amitabha 
é inteiramente ao seu gosto. O que é importante é 
alcançar o estado de abnegação. Como os antigos 
sábios diziam, «recitar, no entanto não recitar; Não 
recitar, no entanto recitar». 

O Mestre Ouyi (1599-1655) disse:

«Alcançar ou não o renascimento na Terra Pura de-
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penderá completamente ou não se há fé e voto; A 
que nível renascemos na Terra Pura, depende no 
quão profundamente praticamos a récita do nome 
de Buda Amitabha.»

Existem muitos métodos diferentes da prática da 
Terra Pura mas no seu fundo estão todas estas prá-
ticas que alcançam a boca, o ouvido e a mente: A 
boca fala o nome do Buda Amitabha claramente, os 
ouvidos ouvem o nome claramente e cada recitação 
surge claramente na mente.

Há uma história que conta que na Terra Pura do Oes-
te há um armazém cheio de olhos, ouvidos, bocas, 
mãos, pés e por aí a fora. Porquê? Porque há quem 
veja somente o Buda Amitabha com os seus olhos 
mas não recite o seu nome com a boca, então apenas 
os olhos renascem na Terra Pura. Do mesmo modo, 
há aqueles que apenas usam os ouvidos e pés para 
circundar o templo. O significado desta história é 
que a nossa prática deve ser sincera e completa para 
podermos renascer na Terra Pura do Oeste. Para o 
fazermos, devemos desenvolver as seguintes atitu-
des enquanto recitamos o nome do Buda Amitabha:

Recitar alegremente
Praticamos de forma a renascer na Terra Pura. De-
vemos pensar em como iremos renascer numa flor 
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de lótus sem o sofrimento do nascimento, velhice, 
doença ou morte. A Terra Pura é cheia de pagodes, 
terraços, pavilhões forrados a ouro e encrustados 
com jóias, onde iremos estar rodeados por bons ami-
gos de Dharma através dos quais podemos apren-
der e partilhar o nosso entendimento. Mais ainda, 
o Buda Amitabha irá estar lá pessoalmente para dar 
ensinamento. Há algo mais feliz que isto?

Quando temos esta atitude iremos sentir felicidade 
em cada recitação do nome do Buda Amitabha. De-
vemos praticar até os nossos braços balouçarem, os 
pés dançarem e cada um de nós ter um sorriso nas 
suas faces. Desta forma a mente tornar-se-á pura, irá 
transbordar de entusiasmo.

Recitar compassivamente
Devemos recitar o nome do Buda Amitabha com um 
sentido de compaixão pelo sofrimento dos outros. 
Não há maior sofrimento que a separação causada 
pela morte e se considerarmos, cuidadosamente, 
nós mesmos viajamos ao longo do ciclo de nascimen-
to e morte desde o início dos tempos. Por vezes re-
nascemos como animais e outras vezes renascemos 
no inferno ou como espíritos esfomeados. Quando 
iremos estar livres? Quanto sofrimento não nos tra-
rá lágrimas? Somente por confiarmos na compaixão 
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do Buda Amitabha é que podemos sair deste oceano 
profundo de dor e sofrimento, ascendendo à Terra 
Pura. Se recitarmos o nome do Buda Amitabha com 
compaixão, podemos desenvolver melhor uma co-
nexão de mente para mente com ele e com a sua 
grande compaixão.

Recitar com Vazio
O mundo que vivemos é uma ilusão e os nossos 
corpos são uma combinação dos grandes quatro 
elementos da Terra, Água, Fogo e Vento e dos cin-
co agreagados, sentimentos, percepção, formações 
mentais e consciência. Mas recitar o nome do Buda 
Amitabha é algo no qual podemos depender. Deve-
mos libertar a mente de impedimentos de forma a 
podermos recitar, focados, o nome do Buda Ami-
tabha. Devemos recitar até o eu desaparecer, céu 
e terra se desfazerem e o mundo não mais existir – 
tudo o que resta será a nossa recitação.

Isto pode parecer impossível mas não é. Eu mesmo 
conduzi uma tal experiência. Em 1954 conduzi um re-
tiro de recitação do Buda Amitabha em Ilan que durou 
sete dias. Durante estes sete dias senti a luz como se 
estivesse a andar nas nuvens. Quando acordei e es-
covei os dentes, era como se eles recitassem, «Ami-
tuofo, Amituofo…» Quando comi o pequeno-almoço, 
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a minha aveia parecia dizer «Amituofo, Amituofo…» 
Mesmo à noite, quando dormi, os meus sonhos eram 
cristalinos. Esses sete dias pareceram ter passado 
num momento, pois tudo o resto tinha-se tornado va-
zio, excepto a minha recitação do nome do Buda Ami-
tabha. A prática permitiu-me esquecer tempo, espaço 
e sentir a felicidade de deixar ir a mente e o corpo.

Recitar Sinceramente
Quando penso no voto compassivo do Buda Amita-
bha e o seu cuidado por todos os seres vivos, não 
posso deixar de sentir uma grande reverência. Como 
me curvo e recito o nome de Buda Amitabha, eu 
desejo que todos os seres vivos sejam libertados 
pela sua luz ilimitada o mais brevemente possível. 
Devemos recitar o nome do Buda Amitabha e cur-
varmo-nos perante a sua imagem com reverência e 
sinceridade. Ao fazermos tal, removeremos os nos-
sos obstáculos kármicos e aumentaremos o nosso 
mérito e sabedoria.

Quando procuramos o Dharma com tal sincerida-
de e reverência, cada flor contem o Dharmakaya de 
Buda. Não precisamos usar contas de oração pois 
cada pessoa, árvore, campo, casa, poste telefónico 
e todas as coisas tornam-se como as contas sobre as 
quais contamos as nossas recitações.
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IV – INICIAR UMA PRÁTICA DIÁRIA
Pode começar a sua prática Budista mesmo em casa. 
Muitos Budistas dedicam um quarto ou um pequeno 
espaço nas suas casas especificamente para a prática 
Budista. Este lugar torna-se o foco da meditação e 
recitação. Tal lugar pode também ser o centro das 
práticas devocionais. Pode ser onde é colocada uma 
imagem de Buda, onde é prestada homenagem e se 
curva perante o buda, dando oferendas.

A estátua de Buda deve estar num lugar de respeito. 
Uma estátua de buda pode estar numa sala de estar 
ou num lugar elevado. É também possível colocar a 
estátua de Buda num quarto ao colocá-lo num ar-
mário, abrindo as portas quando se inicia a prática 
espiritual e fechando quando não se está a praticar. É 
também possível montar uma imagem de Buda numa 
moldura, trazer para fora quando se está a usar e man-
ter num local alto ou fora de vista, quando não é usado.

Curvar perante uma estátua de Buda é um sinal co-
mum de devoção, humildade e respeito. Os budistas 
oferecem, frequentemente, três flexões à «Jóia trípli-
ce»: Uma para o Buda, o professor; Uma para o Dhar-
ma, o ensinamento; E uma para a Sangha, a comuni-
dade monástica. Outra prática comum é dar oferendas 
à estátua de Buda. As oferendas não necessitam ser 
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elaboradas, algum incenso, flores, água ou fruta, basta.

É importante ser-se prático no que diz respeito à 
prática Budista. Por exemplo, quando se está a fazer 
a recitação diária, não entoar muito alto para não 
faltar ao respeito aos vizinhos. Se baterem à porta 
ou o telefone tocar durante o canto dos sutras, sim-
plesmente marcamos com um papel ou marcador a 
página e resumimos quando o assunto for resolvido. 
A nossa prática deve tomar forma sobre quanto tem-
po temos no dia. Algumas sugestões:

1 minuto de prática
•	 Curvar ou juntar as palmas das mãos perante 

a estátua de Buda, no altar de casa ou quando 
se passa por um templo Budista;

•	 Oferecer incenso, flores ou um copo de água 
perante uma estátua de Buda;

•	 Recitar o nome do Buda Amitabha três vezes;
•	 Cantar o verso de quatro linhas do Sutra do 

Diamante. 
Por exemplo: 

Todos os fenómenos condicionados
São como sonhos, ilusões, bolhas e sombras,

Como orvalho e relâmpago;
Devemos contemplá-los desta forma.
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2 minutos de prática
•	 Cantar o Sutra do Coração durante uma tare-

fa doméstica, como limpar o chão, cozinhar o 
jantar ou lavar o carro;

•	 Cantar os dez grandes votos do Bodhisattva Sa-
mantabhadra;

•	 Curvar perante o Buda três vezes;

5 minutos de prática
•	 Antes de ir para a cama ou logo após acordar, 

sentar calmamente e observar a mente por 
cinco minutos;

•	 Recitar o nome do Buda Amitabha. Ao exalar, 
recitar dez vezes rapidamente e depois inspirar;

• Entoar o «Sutra das Oito Realizações de um 
Bodhisattva».

10 minutos de prática
•	 Entoar o Sutra do Portal Universal, o Sutra de 

Amitabha ou o Mantra da Grande Compaixão 
e os Dez Pequenos Mantras.

15 minutos de prática
•	 Entoar o Sutra do Diamante
•	 Curvar para o Buda com doze lentas e atentas flexões;
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•	 Sentar em meditação e contemplar a mente.

30 minutos de prática
•	 Sentar em meditação e contemplar a mente;
•	 Recitar o nome do Buda Amitabha continuamente;
• Curvar ao Buda com vinte e quatro lentas e 

atentas flexões;
•	 Entoar um capítulo do Sutra do Lótus ou do Sutra 

da Guirlanda de Flores.

60 minutos de prática
• Entoar o Sutra de Amitabha ou o Sutra do Portal 

Universal, recitar o nome do Buda Amitabha, 
circundar a estátua de Buda e dedicar-lhe o 
mérito;

• Entoar o Sutra do Diamante três a cinco vezes;
• Entoar o Mantra da Grande Compaixão 12, 24, 

32 ou até 108 vezes.
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V – PARTICIPAR EM PRÁTICAS 
DE GRUPO

Se gostam de participar em práticas de grupo, mui-
tos templos oferecem serviços semanais como os 
Serviços de Cantos de Amitabha. Um Serviço de Can-
tos de Amitaba é um encontro de grupo para recitar 
o nome do Buda Amitaba que terá lugar sempre à 
mesma hora em cada semana, num Templo Chinês 
Budista. Este tipo de prática de grupo pode coletiva-
mente encorajar cada participante para avançar es-
piritualmente assim como alimentar um sentido de 
companheirismo entre os participantes. O poder da 
prática de grupo é muito maior do que o de praticar 
só, pois o fervor de recitar o nome do Buda Amita-
bha com tal expressividade permite a entoação fluir 
nos nossos corações. Um serviço de cantos a Amitabha 
é organizado da seguinte forma:

1. Cantar o Louvor ao Incenso;
2. Cantar a Homenagem aos Budas e Bodhisatt-

vas do grande Lago de Lótus, três vezes;
3. Cantar todo o Sutra Amitabha, seguido de três 

recitações do Dharani do Renascimento na 
Terra Pura;

4. Cantar o Louvor a Amitabha;
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5. Cantar o nome do Buda Amitabha: Namo Amituofo;
6. Circundar a estátua de Buda;
7. Três flexões cada: ao Buda Amitabha, ao Bo-

dhisattva Avalokitesvara1 e ao Bodhisattva 
Mahasthamaprapta2, a todos os Bodhisattvas 
e à assembleia no Grande Lago de Lótus;

8. Dez minutos de meditação sentada;
9. Dedicação de Mérito;
10. Escutar um ensinamento de Dharma.

Ao visitar um templo Budista e ao participar numa 
prática de grupo pela primeira vez, é importante 
comportar-se com cortesia e consideração à medi-
da que vai aprendendo as regras daquele templo em 
particular.

No entanto, há outras linhas de conduta, em geral, a 
ser mantidas em mente, quando se visita qualquer 
templo. Primeiro, devemos não fumar ou beber ál-
cool num templo, nem devemos levar comida não 
vegetariana ou animais. Devemos vestir-nos de uma 
forma simples.

Muitos templos não deixam usar sapatos na sala do 
altar; Os sapatos são colocados numa sapateira. Du-
rante os serviços, homens e mulheres são separados 

1 Representa a compaixão.
2 Representa o poder da sabedoria.
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para os lados este e oeste do templo. Enquanto no 
templo, devemos falar suavemente.

Alguns Budistas leigos têm robes pretos o que sig-
nifica que tomaram refúgio na Jóia Tríplice. Se com-
prou um tal robe, é melhor colocar o robe antes de 
entrar no templo. Se não tem esse robe, o melhor é 
ficar perto da entrada do templo para manter a at-
mosfera dignificada da sala.

Durante um serviço, não devemos mexer-nos muito 
de forma a não incomodar os outros. Se não esta-
mos seguros de como entoar corretamente, simple-
mente entoamos baixo e seguimos o grupo. Quando 
circundamos o templo, focamos no corpo e na men-
te, concentrando-nos no som da entoação, para não 
termos pensamentos distractivos. 
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APÊNDICE DOS TEXTOS  
CANTADOS 

Recitar o nome do Buda Amitabha

Sutra do Coração

Sutra Amitabha

Lista de Textos
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Ao começar uma Prática Diária, o Venerável Mestre 
Hsing Yun recomenda muitos métodos diferentes de 
prática budista, incluindo a entoação de vários su-
tras e mantras. Para assistir o leitor, no início da sua 
prática, alguns desses textos são reproduzidos aqui. 
Recitar o nome de Buda Amitabha, a prática mais co-
mum da Terra Pura, é falado em muitas línguas dife-
rentes no mundo. Incluido neste livro, está o texto, a 
pronunciação e a tradução para português. O Sutra 
do Coração é um sutra curto que é comummente 
entoado na tradição do budismo chinês. É um pe-
queno sutra, cantado, individual ou colectivamente, 
contendo os ensinamentos base de prajnaparamita 
ou a «perfeição da sabedoria». O Sutra Amitabha é 
comummente entoado num encontro de grupo. A 
tradução portuguesa do sutra é também fornecida. 
Para auxiliar o leitor a encontrar os textos menciona-
dos neste livro, uma lista alfabética é incluida, a par 
dos nomes em caracteres chineses.
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RECITAR O NOME DO  
BUDA AMITABHA

Eu tomo refúgio em Amitabha Buda
南 無 阿 彌 陀 佛 

Na Mo A Mi Tuo Fo
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SUTRA DO CORAÇÃO
O Bodhisattva Avalokiteshvara ao contemplar pro-
fundamente o prajnaparamita, realizou que os cinco 
agregados são vazios e libertou-se de todo o sofri-
mento e trabalho árduo. Sariputra, a forma não é 
diferente do vazio, o vazio não é diferente da forma. 
Forma é vazio. Vazio é forma. O mesmo é verdade 
sobre sentimento, percepção, formações mentais e 
consciência.

Sariputra todos os fenómenos têm a aparência do 
vazio. Eles não se elevam ou extinguem, não são 
contaminados ou puros, não aumentam ou dimi-
nuem. Assim, no vazio, não há formas, sentimen-
tos, percepções, formações mentais ou consciência. 
Não há olho, ouvido, nariz, língua, corpo ou mente; 
Não há ignorância ou extinção de ignorância; Mes-
mo até não envelhecimento e morte e nenhuma 
extinsão do envelhecimento ou morte; Não há sofri-
mento, causa do sofrimento, cessação ou caminho; 
Não há sabedoria e não há apego. Assim como não 
há apego, os bodhisattvas que se fundamentam no 
prajnaparamita não têm preocupação ou obstru-
ção. Sem preocupação ou obstrução, não há medo. 
Longe da confusão e ilusão, eles alcançaram o nir-
vana. Todos os budas do passado, presente e futuro 
fundamentam-se no prajnaparamita para alcançar 
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anuttara-samyak-sambodhi. Assim, sabendo que o 
Prajnaparamita é o mais profundo e maior mantra, 
capaz de eliminar todo o sofrimento, é verdadeiro 
e não falso. Assim, procalmem o «Prajnaparamita 
Mantra», proclamem o mantra que diz:

Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha.
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O SUTRA AMITABHA COMO FOI 
PROFERIDO PELO BUDA
Assim eu ouvi: Certa vez, o Buda estava em Shravas-
ti, no Parque Jetavana Anathapindika, com grandes 
monges, mil duzentos e cinquenta ao todo. Grandes 
Arhats, conhecidos e respeitado por todos. Os Vene-
ráveis Shariputra, Mahamaudgalyayana, Mahakasya-
pa, Mahakatyayana, Mahakaushthila, Revata, Su-
dhipanthanka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, 
Pindolabharadvaja, Kalodyin, Mahakaphina, Vakku-
la, Aniruddha. Tão grandes discípulos, e os Maha-Bo-
dhisattvas: Mansjushri, o Príncipe Coroado do Dhar-
ma, os Bodhisattva Ajita, Gandhastin, Nityodyukta; 
grandes Bodhisattvas e  Indra Shakro-devanamindra 
entre incontáveis seres celestiais. Naquela ocasião, 
o Buda disse ao Venerável Shariputra: No Ociden-
te, além de uma centena de milhões de Terras de 
Budas, há um mundo chamado Suprema Felicidade. 
Nesse mundo, há um Buda chamado Amita, que nes-
te momento está a preconizar o Dharma. Shariputra, 
porque achas que tal mundo se chama mundo da 
Suprema Felicidade? Os seres desse mundo não têm 
nenhum tipo de sofrimento e desfrutam toda felici-
dade, por isso é assim chamado.

Além disso, Shariputra, no mundo da Suprema Fe-
licidade,  há sete lances de muretas balaustradas, 
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sete lances de redes e sete lances de árvores, todas 
feitas de quarto tesouros, que envolvem o seu con-
torno, por isso, esse mundo é chamado de mundo 
da Suprema Felicidade. Mais ainda, Shariputra, o 
mundo da Suprema Felicidade tem lagos feitos pelo 
sete tesouros preciosos, que são preenchidos com 
as águas dos oito méritos, com fundos cobertos por 
areia dourada. As escadas e os caminhos ao seu re-
dor são feitos de ouro, prata, lápis-lázuli e cristais. 
Em cima estão pavilhões adornados com ouro, prata, 
lápis-lázuli, cristais, pérolas brancas, pérolas verme-
lhas e ágata. Nos lagos, flores de lotus tão grandes 
como rodas de carruagem, desabrocham; verdes 
com brilho esverdeado, amarelas com brilho ama-
relado, vermelhas com brilho avermelhado, brancas 
com brilho alvo; plenas de subtiliza, encantamento, 
fragrância e pureza.

Shariputra, tal beleza meritória foi alcançada pelo 
Mundo da Suprema Felicidade. Além disso, Shari-
putra na Terra daquele Buda, constantemente pai-
ram músicas celestiais. Os pavimentos são cobertos 
de ouro e, nos seis períodos do dia, chovem Flores 
Mandarava.

Os seres desse mundo, a cada manhã, pegam nas 
suas cestas e colhem maravilhosas flores como ofe-
renda a 10 trilhões de Terras de Budas.
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Na hora das refeições, voltam para se alimentar e 
depois caminham em meditação.

Shariputra, tal beleza meritória foi alcançada pelo 
Mundo da Suprema Felicidade.

Ainda, Shariputra, naquele mundo, existem todas 
as variedades de maravilhosos e coloridos pássa-
ros: garças brancos, pavões, papagaios, garças-reais, 
kalavinkas e pássaros de bicéfalos. Estes pássaros 
cantam canções harmoniosas em todos os seis pe-
ríodos do dia e as suas canções expõem as Cinco Raí-
zes, os Cinco Poderes, as Sete Características Bodhi, 
o Nobre caminho Óctuplo e todos os Dharmas. Nes-
se mundo, os seres ao ouvirem tais sons, estão inevi-
tavelmente cientes do Buda, do Dharma e da Sangha.

Shariputra, não penses que esses pássaros nasceram por 
força do carma. Porquê? Por que na Terra desse Buda 
não existem renascimentos nos três reinos inferiores.

Shariputra, nessa terra de Buda não existe sequer 
o termo renascimento nos três reinos inferiores, e 
muito menos eles existem. Esses pássaros são as 
transformações prodigiosas do Buda Amitabha, que 
deseja proclamar amplamente a voz do Dharma. 
Shariputra, nessa Terra de Buda quando a brisa so-
pra gentilmente, aqueles lances de árvores e redes 
prodigiosamente emitem um subtil e maravilhoso 
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som, como centenas de milhares de instrumentos, 
todos a tocar ao mesmo tempo. Aqueles que ouvem 
tais sons naturalmente estarão cientes do Buda, do 
Dharma e da Sangha.

Shariputra, tal beleza meritória foi alcançada pelo 
Mundo da Suprema Felicidade. Shariputra, o que a 
tua mente tem a dizer? Por que é que aquele Buda 
se chama Amitabha? Shariputra, a radiância deste 
Buda é imensurável e reluz sobre todos os mundos, 
em todas as direções, sem qualquer obstrução. Por 
isso ele é chamado Amitabha. Shariputra, a vida des-
te Buda e dos habitantes dessa Terra, dura incon-
táveis Asangkhyeya kalpas. Por isso, ele é chamado 
Amitabha. Shariputra passaram-se dez kalpas desde 
que Amitabha alcançou a budeidade. Além disso, 
Shariputra, esse Buda tem incontáveis e ilimitados 
discípulos, todos Arhats. Incalculável é o seu número. 
O mesmo acontece com o número de Bodhisattvas.

Shariputra, essa Terra de Buda alcançou tão grandio-
sa ornamentação, além disso, Shariputra, tal beleza 
meritória foi alcançada pelo Mundo da Suprema Fe-
licidade. Além disso, Shariputra, os seres nascidos no 
Mundos do Suprema Felicidade são todos Avaivar-
tikas, dos quais muitos alcançarão a budeidade no 
próximo renascimento.

O seu número é tão grande e incalculável que só 
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pode ser expresso por incontáveis Asankhyeyas. 
Shariputra, os seres sencientes que ouvem isto, de-
veriam estabelecer um voto para renascer nessa 
terra. Porquê? Porque serão capazes de estar em 
companhia de todos os mais virtuosos e supremos 
seres. Shariputra, não se pode nascer nesse mundo 
com poucos méritos, poucas virtudes e ausência de 
causas e condições. Shariputra, se os homens e as 
mulheres virtuosos ao ouvirem sobre Amitabha e se 
ligarem firmemente ao seu nome por um, dois, três, 
quarto, cinco, seis ou sete dias, contemplativamente 
e sem distrações; quando estiverem diante da mor-
te, Amitabha e todos os nobres iluminados aparece-
rão diante deles.

Quando o fim chegar, as suas mentes estarão livres 
de desvios, e renascerão no mundo da Suprema Feli-
cidade de Amitabha.

Shariputra, eu descortino tais benefícios, por isso 
profiro estas palavras. Os seres que ouvem tais pala-
vras deveriam fazer votos para renascer nesse mun-
do. Assim como eu, Shariputra, que estou a louvar os 
inconcebíveis méritos e benefícios de Amitabha. No 
Oriente, existem mundos com os Budas Ashsobhya, 
Merudhavaja, Mahameru, Meruprabhasa, Sughosa 
e Budas tão numerosos quanto as areias do Ganges. 
Cada um no seu mundo, manifestando-se com vasta 
eloquência sobre trilhões de mundos. Estas palavras 
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são verdadeiras. Todos os seres deveriam crer no Su-
tra e nas suas inconcebíveis virtudes e méritos pois 
ele é protegido e relembrado por todos os Budas.

Shariputra, no Sul existem os Budas Chandra-
suryapradipa, Yasahprabha, Mahaciskamdha, Meru-
pradipa, Aranrtavirya e Budas tão numerosos quanto 
as areias do Ganges. Cada um no seu mundo, mani-
festando-se com vasta eloquência sobre trilhões de 
mundos. Estas palavras são verdadeiras. Todos os se-
res deveriam crer no Sutra e nas suas inconcebíveis 
virtudes e méritos , pois ele é protegido e relembra-
do por todos os Budas.

Shariputra, no Ocidente existem os Budas Amitayus, 
Amitaskamdha, Amitadhavaja, Mahaprabha, Maha-
rasmiprabha, Maharatnaketu, Saddhasme e Budas 
tão numerosos quanto as areias do Ganges. Cada 
um no seu mundo, manisfestando-se com vasta elo-
quência sobre trilhões de mundos. Estas palavras 
são verdadeiras. Todos os seres deveriam crer no Su-
tra e nas suas inconcebíveis virtudes e méritos pois 
ele é protegido e relembrado por todos os Budas.

Shariputra, no Norte, existem os Budas Maha-
ciskamdha, Dumdubhisvaranirghosa, Dupradjarsa, 
Asityasambhava, Jalemiprabha e Budas tão nume-
rosos quanto as areias do Ganges. Cada um no seu 
mundo, manifestando-se com vasta eloquência so-
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bre trilhões de mundos. Estas palavras são verdadei-
ras. Todos seres deveriam crer no Sutra e nas suas 
inconcebíveis virtudes e méritos pois ele é protegido 
e relembrado por todos os Budas.

Shariputra, no Nadir existem os Budas Simha, Yashas, 
Yasahprabha, Dharma, Dhramadhyvaja, Sumerukal-
pa e Budas tão numerosos quanto as areias do Gan-
ges. Cada um no seu mundo manifestando-se com 
vasta eloquência sobre trilhões de mundos. Estas 
palavras são verdadeiras. Todos os seres deveriam 
crer no Sutra e nas suas inconcebíveis virtudes e mé-
ritos , pois ele é protegido e relembrado por todos 
os Budas.

Shariputra, no Zénite, existem também os Budas 
Brahamaghosa, Naksatraraja, Gamdhottama, Gam-
dhaprabhasa, Maharchiskamdha, Ratnakusuma-
sampuspitagatra, Salendraraja, Ratnotpalashri, Sar-
vathadarsha, Sumerukalpa e Budas tão numerosos 
quanto as areias do Ganges. Cada um no seu mun-
do, manifestando-se com vasta eloquência sobre 
trilhões de mundos. Estas palavras são verdadeiras. 
Todos os seres deveriam crer no Sutra e nas suas in-
concebíveis virtudes e méritos , pois ele é protegido 
e relembrado por todos os Budas.

Shariputra, o que pensas sobre o Sutra ser protegido 
e relmbrado por todos os Budas? Shariputra, aqules 
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homens e mulheres virtuosos que ouvem e observam 
este Sutra, ou ouvem os nomes dos Budas; estes ho-
mens e mulheres virtuosos são protegidos e relembra-
dos por todos os Budas. Todos eles não retrocederão 
no alcance do Anuttara-samyak-sambodhi. Portanto, 
Shariputra, todos deveriam crer nas minhas palavras 
e no que todos os Budas têm anunciado.

Shariputra, quaisquer pessoas que tenham feitos vo-
tos ou que estiverem por fazê-los, que façam agora. 
Ao desejar renascer no mundo de Amitabha, alcan-
çarão o não retrocesso do Annuttra-samyak-sambo-
dhi, se renasceram, estão a renascer, ou estão por 
nascer  naquele mundo. Portanto, Shariputra, todos 
os homens e mulheres virtuosos, que são convictos, 
deveriam fazer votos para renascer nesse mundo.

Shariputra, assim como eu louvo os inconcebíveis 
méritos de todos os Budas, todos eles também lou-
vam os meus. Eles dizem: Buda Shakyamuni, podeis 
realizar a árdua tarefa no mundo Saha, no meio do 
periodo malévolo das cinco degeneracões – dege-
neração kalpa, degeneração da visão, degeração da 
aflição, degeneração dos seres sencientes e degene-
ração do período de vida - podeis aí alcançar o Annu-
ttara-samyak-sambodhi ensinando os seres deste 
mundo a aceitarem o tão díficil Dharma.

Shariputra, está consciente que nesta era turbulenta 
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dos Cinco Males eu realizo tão árdua tarefa, como 
alcançar o Annuttara-samyak-sambodhi, e ensinar 
ao mundo o tão díficil Dharma. Isto é de fato extre-
mamente árduo.

Depois de Buda ter proferido tais ensinamentos, 
Shariputra, todos os Bhikshus, Devas, Humanos, 
Asuras e os seres de todos os mundos alegremente 
aceitaram o que ouviram, creram, reverenciaram e 
partiram.
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O GHATA DA TRANSFERÊNCIA 

DE MÉRITO

Que a generosidade, a compaixão, 
a alegria e a equanimidade 
permeiem todo o universo;

Que valorizem as bençãos, criem vínculos, 
beneficiem o céu e a terra.

Pratiquemos o Ch´an com pureza, 
sigamos os preceitos, 

aceitemos tudo com serenidade;

Façamos os Grandes Votos 
com humildade e gratidão.
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ATIVIDADES DA BLIA PORTUGAL
A BLIA desenvolver uma série de atividades no Templo, 
para o desenvolvimento pessoal, esclarecimento e es-
tudos sobre Budismo.

• Estudos de Budismo em horário pós-laboral e 
aos sábados;

• Meditação Ch’an;
• Cerimónia do Chá;
• Aulas de Tai Chi;
• Prática de Caligrafia;
• Cerimónias budistas ao domingo.
• Retiros

Torne-se associado, ajude a prática do budismo em 
Portugal.

Contactos
BLIA – Associação Internacional Buddha´s Light de Lisboa
Rua Centieira, nº 35
1800-056 Lisboa Portugal

Tel: 218599286
email: geralg2@ibps.pt
www.facebook.com/bliaportugal



Venerável Mestre Hsing Yun
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