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Lha Bab Düchen Prática Global de Meditação  

por George Raine 

24 de outubro de 2021 

 

Lha Bab Düchen (lha babs dus chen) em tibetano se traduz por ‘Festival da Descida do 
Céu’. Celebramos este grande evento no 22o do nono mês do calendário lunar tibetano, 

que marca a descida de Buda do Céu Trāyastriṃśa (Céu pertencente às trinta e três 

deidades). Este ano, celebramos Lha Bab Düchen no dia 27 de outubro de 2021. 

Durante Lha Bab Düchen, um dos quatro grandes festivais do calendário budista 

tibetano, os efeitos das ações positivas e negativas se multiplicam dez milhões de vezes. 

Portanto, nos envolvemos em atividades virtuosas como acender lamparinas, damos 

esmolas aos necessitados, fazemos circumambulações ou lemos sobre locais sagrados, 

fazemos orações de aspiração, e nos envolvemos em práticas de meditação nesse dia. 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wisdom/multiplying-effects-5-ways-multiply-virtue/
https://samyeinstitute.org/donations/butter-lamps/
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Este ano, o Instituto Samye convida para participar com o nosso Sangha que se 

compromete a sentar em meditação coletivamente durante esse período sagrado. Ao 

sentar-se para meditar, lembramos das instruções de Buda Ghoṣadatta do sutra Samādhi 
raja sobre a superioridade da prática de meditação como oferenda suprema. Você pode 

querer se lembrar da bondade de Buda na nossa época, praticando Tesouro de Bênçãos 

sādhana, composto por Mipham Rinpoche, ou de acordo com outras instruções de 

meditação que você tenha recebido. Poderá encontrar auxílio de visualização para 

apoiar a sua prática na nossa Biblioteca de Cânticos. 

Use este formulário para submeter seus minutos acumulados em meditação sentada. 

Incentivamos a praticar na hora que for mais conveniente de acordo com o seu dia. Seria 

também excelente de quiser organizar como uma família, ou pequeno grupo de 

encontro virtual, para um apoiar o outro neste período de prática. Muito nos alegramos 

com essa atividade global! 

 

Favor voltar para a página original em inglês; na parte inferior da página, você verá uma 

barra onde poderá acrescentar os minutos que passou em meditação sentada. Depois clique 

no botão “Submit”.  

 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/08/Treasury-of-Blessings-Buddha-Shakyamuni-sadhana_Portuguese.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/08/Treasury-of-Blessings-Buddha-Shakyamuni-sadhana_Portuguese.pdf
https://treasuryoflives.org/biographies/view/Mipam-Gyatso/4228
https://samyeinstitute.org/chant-library/#video

