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Convite para participar da 
Série de Ensinamentos dos Lamas Sênior: 

“Se Preparando para Morrer, Aprendendo a Viver” 
 
Estimados irmãos e irmãs do Dharma,  

 

O Samye tem o prazer de anunciar o quinto encontro da Série de Ensinamentos dos Lamas 

Sênior, com ensinamentos online e sessão de perguntas-e-respostas com a presença dos druplas 

(mestres de retiro) da tradição Chokling Tersar. 

 

O quinto ensinamento, “Se Preparando para Morrer, Aprendendo a Viver”, apresentado por 
Tulku Migmar Tsering, explora os temas de como entender, contemplar e trabalhar com a 

realidade da morte e assim viver uma vida significativa. Estarão incluídos conselhos de como se 

preparar para o nosso próprio processo de morrer e morte e como ser uma presença solidária 

frente à morte e o morrer de outros. O foco será dado em conselhos práticos, em vez de em 

práticas tântricas específicas. Tulku Migmar oferecerá breves ensinamentos sobre O Sutra Nobre 

do Ensinamento das Onze Percepções e responderá perguntas sobre como se preparar sem 

medo para a morte em diversas circunstâncias. Por favor, considere submeter suas questões 

sobre esses temas para o Tulkula responder. 

 
O quinto ensinamento da série será no sábado, 3 de Abril as 9:00 da manhã (horário de Brasilia). 

É necessário se inscrever pelo Zoom para participar do evento. Estudantes terão a oportunidade 

de submeter perguntas por escrito no formulário de inscrição, e pedimos que você submeta suas 

questões até no máximo 27 de março para que tenhamos tempo de traduzir. 

Por favor, siga os passos abaixo para se inscrever e participar do quinto encontro da Série de 

Ensinamentos dos Lamas Sênior. 

 
A inscrição antecipada é um requisito para participar do ensinamento. Clique aqui para se 
inscrever:  
  
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW 
 
Meeting ID: 953 9015 4294 
Passcode: 394752 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/instructors/tulku-migmar-tsering/
https://lhaseylotsawa.org/library/eleven-perceptions-eng
https://lhaseylotsawa.org/library/eleven-perceptions-eng
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
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Na inscrição, você terá oportunidade de submeter perguntas para o Tulkula. Você também terá 

um segundo espaço para escrever sobre quaisquer tópicos que você gostaria que abordássemos 

nesta série de ensinamentos no futuro. 

 

Por gentileza, entre no Zoom 15 minutos antes (entre 8:45 e 9:00 - horário de Brasília) para que 
o Tulkula possa começar o ensinamento pontualmente às 9h. Entretanto, se você chegar muito 
cedo (antes das 8h30), não seremos capazes de admiti-lo na sala. Vamos oferecer tradução 
simultânea em português. O canal principal será em tibetano com tradução para o inglês.  
 

Para instruções sobre o uso do Zoom, clique aqui: https://samyeinstitute.org/faq/zoom/  
 

Você também encontrará informações atualizadas e o formulário de inscrição na página de 
eventos do Samye. 
 

 

Tulku Migmar Tsering é um mestre da 

linhagem Chokling de Novos Tesouros da 

tradição Nyingma do budismo tibetano. Ele 

nasceu em Nubri, Nepal, em 1975, e começou 

seu treinamento muito jovem, após ter sido 

reconhecido como um lama reencarnado. 

Tulku-la completou um retiro de três anos sob 

a orientação de seu guru raiz, o renomado 

mestre Dzogchen, Kyabje Tulku Urgyen 

Rinpoche. 

Ele recebeu muitos ensinamentos e iniciações de Kyabje Tsikey Chokling Rinpoche, Kyabje Chokyi 

Nyima Rinpoche e Kyabgön Phakchok Rinpoche, e depois estudou por seis anos no Shedra Ka-

Nying Shedrub Ling ou Colégio Monástico. Phakchok Rinpoche o nomeou lama sênior e 

professor de suporte para sua sangha baseado em suas maravilhosas qualidades como lama e 

sua forte capacidade e desejo de ajudar os outros. 

 
Esses ensinamentos são oferecidos à comunidade sem custo. Se você desejar fazer uma 
oferenda para dar suporte aos custos de acomodar esses ensinamentos (incluindo oferendas 
para os lamas e tradutores, você pode fazê-lo clicando aqui.  
 
Nos regozijamos com essa oportunidade e esperamos vê-los no quinto evento da série de 
ensinamentos por lamas sênior da tradição Chokling Tersar. 
 

Time Samye Institute 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/faq/zoom/
https://samyeinstitute.org/events/category/senior-lama-teaching-series/
https://samyeinstitute.org/events/category/senior-lama-teaching-series/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Bio_Tulku_Migmar_Tsering_PORT.pdf
https://samyeinstitute.org/donate/

