
 

Preces para o Bardo 

 

Sob a orientação de Phakchok Rinpoche, o Instituto Samye organizou um sistema para solicitar preces e 
práticas pelos falecidos. Oferecemos as nossas mais profundas condolências durante este período de 
transição desafiador e mantemos você e seus entes queridos em nossos pensamentos e orações. Aqui você 
pode solicitar preces do Bardo e pujas específicos para o falecimento de um familiar, ente querido ou amigo 
após a sua morte. 

Samye oferece opções de puja: conciso, padrão e elaborado para o período de 49 dias (7 semanas). Eles 
diferem no número de monges envolvidos, na lista de preces e práticas (ou pujas) e na quantidade de tsok 
e lamparinas de manteiga oferecidas. Abaixo você pode ver com mais detalhes as três opções, e mais abaixo 
você pode ler uma breve descrição de cada tipo de puja. Para enviar sua solicitação, clique em uma das três 
opções da página original em inglês, onde diz “clique aqui para solicitar”, e você será direcionado para um 
formulário onde poderá compartilhar o nome do falecido, uma foto e, em seguida, fazer a sua oferenda. 

Durante o período de 49 dias, o final de cada semana é muito importante. Nesses dias, deve-se acumular 
oferendas de lamparinas de manteiga e dedicar o mérito para beneficiar a pessoa amada na sua jornada 
pelos bardos, para a purificação do seu mau carma e para ajudá-la a acumular méritos para um bom 
renascimento. Muitas pessoas também solicitaram a opção de fazer oferendas menores no momento do 
falecimento. Para estes casos recomendamos, então, a oferenda de lamparinas de manteiga na caverna 
Asura, com uma dedicatória feita ao falecido. 

Se precisar de mais ajuda, escreva para support@samyeinstitute.org 

OPÇÃO CONCISA 

Para a opção concisa, no fim de cada semana, durante sete semanas, um grupo de quatro monges fará o 

seguinte pela pessoa falecida: 

No fim da 1ª semana – Korwa Dongtruk e oferenda de 21 lamparinas  

No fim da 2ª semana – Korwa Dongtruk e oferenda de 21 lamparinas  

No fim da 3ª semana  – Korwa Dongtruk e oferenda de 21 lamparinas  

No fim da 4ª semana– Puja de Amitabha e oferenda de 21 lamparinas 

No fim da 5ª semana  – Puja de Amitabha e oferenda de 21 lamparinas 

No fim da 6ª semana  – Puja de Amitabha e oferenda de 21 lamparinas 

No 49º dia, fim da 7ª semana – Puja de Amitabha e oferenda de 21 

lamparinas  

PRECES PARA O BARDO  - CONCISA 

Clicar neste formulário na página original em inglês 

para pedir preces para alguém que faleceu. 

mailto:support@samyeinstitute.org


OPÇÃO PADRÃO 

Para a opção padrão, no fim de cada semana, durante sete semanas, um grupo de monges fará o seguinte 

pela pessoa falecida: 

No fim da 1ª semana – Korwa Dongtruk e oferenda de 100 

lamparinas  

No fim da 2ª semana – Korwa Dongtruk e oferenda de 100 

lamparinas  

No fim da 3ª semana  – Puja de Amitabha e oferenda de 100 

lamparinas  

No fim da 4ª semana– Puja de Amitabha e oferenda de 100 

lamparinas 

No fim da 5ª semana  – Kunzang Tuktik  e oferenda de 100 

lamparinas 

No fim da 6ª semana  – Sangtik Dorsem e oferenda de 100 

lamparinas 

No 49º dia, fim da 7ª semana –Ngensong Dongtruk e 

oferenda de 100 lamparinas 

 

PRECES PARA O BARDO  - PADRÃO 

Clicar neste formulário na página original 

em inglês para pedir preces para alguém 

que faleceu. 

 

 

OPÇÃO ELABORADA 

Para a opção elaborada, cada dia haverá uma oferenda  de Sur (ou oferenda queimada para satisfazer os 

espíritos e os seres do bardo) e a leitura da “Liberação ao Ouvir” feita para a pessoa falecida. No fim de 
cada semana, durante sete semanas, um grupo de monges fará o seguinte pela pessoa falecida: 

No fim da 1ª semana – Ngensong Dongtruk e oferenda de 100 

lamparinas 

No fim da 2ª semana – Korwa Dongtruk e oferenda de 100 

lamparinas 

No fim da 3ª semana – Amitabha puja e oferenda de 100 

lamparinas 

No fim da 4ª semana – Kunzang Tuktik e oferenda de 100 

lamparinas 

No fim da 5ª semana – Sangtik Dorsem e oferenda de 100 

lamparinas 

No fim da 6ª semana – Ngensong Dongtruk e oferenda de 100 

lamparinas 

No 49º dia, no fim da 7ª semana – Kunzang Tuktik e oferenda de 

100 lamparinas 

 

PRECES PARA O BARDO – ELABORADA 

Clicar neste formulário na página original 

em inglês para pedir preces para alguém 

que faleceu. 

 

  



 

PRECE ÚNICA 

Por fim, Samye também oferece a opção de pedir uma única prece. 

 

Você pode pedir um puja de Amitabha e oferenda 

de 100 lamparinas para o ente querido falecido 

que será feito por um grupo de monges.   

Idealmente, isso seria feito durante a primeira 

semana depois do falecimento. 

PRECES PARA O BARDO - ÚNICA 

Clicar neste formulário na página original 

em inglês para pedir uma prece para 

alguém que faleceu. 

 

OFERENDAS DE LUZ 

 

Qualquer um pode participar oferecendo 

lamparinas de manteiga em nome daqueles que já 

faleceram e fazendo aspirações para o seu bom 

renascimento e reconhecimento da natureza da 

mente. Esta é uma maneira auspiciosa de 

beneficiar um conhecido, um membro da sangha, 

parente ou amigo. 

 

OFERENDAS DE LUZ 

Clique neste formulário na página 
original em inglês para solicitar 
oferendas de luz para alguém que 
faleceu. 

 

  



SOBRE OS PUJAS 

 

 
Korwa Dongtruk 

 

Korwa Dongtruk (Dredger de Samsara) é 

uma manifestação de Avalokiteshvara, 

ou Quan Yin Pusa em chinês. Esta é a 

prática principal do coração de Guru 

Rinpoche. Este puja serve para esvaziar 

as profundezas do samsara e para 

purificar, acumular e guiar os seres nos 

bardos para terem uma transição suave. 

 

 

 
Amitabha 

 

Buda Amitabha é bastante conhecido 

entre os praticantes Mahayana e 

Vajrayana como o Buda que fez a 

aspiração de manifestar a terra pura de 

Sukhavati, a terra pura do grande êxtase, 

onde os seres podem renascer. Fazer 

este puja para a pessoa falecida, purifica 

os seus carmas negativos, acumula 

méritos e conecta-a com Amitabha para 

ajudá-la a renascer na terra pura de 

Amitabha. 

 



 
Kunzang Tuktik (Pacífico) 

 
Kunzang Tuktik (Irado) 

 

Kunzang Tuktik é a essência de coração de Samantabhadra. Pertence aos ensinamentos do 

Dzogchen e inclui oferendas para 100 deidades para beneficiar e liberar os seres do bardo. 

 

 

 
Sangtik Dorsem 

 

 

Sangtik Dorsem é uma prática de 

Vajrasatva que inclui todos os Budas das 

cinco famílias. Vajrasatva é um Buda bem 

conhecido que purifica todas as sementes 

cármicas profundas, obscurecimentos e 

emoções negativas. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Ngensong Dongtruk. 

 

Ngensong Dongtruk (Dredger das Profundezas 

dos Reinos Inferiores), foi ensinado por Mahaguru 

Padmasambhava dentro do ciclo Tukdrup Barché 

Künsel. Inclui muitos dos grandes Budas e 

bodhisattvas em uma mandala como: Buda 

Amitabha, Buda Shakyamuni, Buda da Medicina, 

Buda Vairocana, e Buda Akshobhya. Todos esses 

cinco grandes Budas juntos com quatro grandes 

bodhisattvas são convidados a uma mandala para 

fazerem práticas para o falecido. As práticas de 

purificação e oferendas elaboradas são feitas para 

ajudar o falecido acumular mérito para renascer 

na terra pura. 

 

 

 

Acender lamparinas de manteiga também é uma 

prática significativa para beneficiar e orientar 

pessoas que faleceram. Phakchok Rinpoche 

orientou os monges e monjas que estão na 

Caverna de Asura, a acenderem 1.000 lamparinas 

de manteiga todos os dias para o benefício de 

todos os seres. A Caverna de Asura é um local 

sagrado verdadeiramente especial onde Guru 

Rinpoche manifestou a realização do 

Mahamudra.  

 
Clique neste formulário na página original em 

inglês para solicitar oferendas de luz para 

alguém que faleceu. 

Qualquer um pode participar oferecendo lamparinas de manteiga em nome daqueles que já faleceram e 

fazendo aspirações para o seu bom renascimento e reconhecimento da natureza da mente. Esta é uma 

maneira auspiciosa de beneficiar um conhecido, um membro da sangha, parente ou amigo. Entre muitos 

benefícios para os seres, acender lamparinas de manteiga aumenta a clareza da meditação. Juntamente com 



a oferenda, lembre-se de fazer aspirações. A Lhasey Lotsawa Translations preparou versões concisas e 

elaboradas das preces de aspiração de lamparinas. 

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A PRECE CONCISA DA PRECE DE ASPIRAÇÃO DE LAMPARINAS 

 

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A PRECE ELABORADA DE ASPIRAÇÃO DE LAMPARINAS 

 

 

SOLICITANDO UM PUJA 

 

Para fazer uma solicitação clique no link a seguir:  

 

CLIQUE AQUI PARA SOLICITAR PRECES PARA O BARDO 

 

Você será direcionado ao seguinte formulário, que deve ser preenchido com as informações corretas:  

 

1. Escreva o primeiro 
nome do falecido (a).  

2. Escreve o sobrenome 
do falecido (a). 

3. Coloque a data da 
passagem, começando 
com o mês (2 dígitos), 
o dia ( 2 dígitos) e o 
ano ( 4 dígitos). 

4. Se você desejar, você 
pode subir uma foto 
do falecido (a). Clique 
em "escolher um 
arquivo” e selecione 
uma foto.  

5. Escreva o primeiro 
nome da pessoa que é 
o contato.  

6. Escreva o sobrenome 
nome da pessoa que é 
o contato. 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/05/Lamp-Aspiration-simple_Portuguese.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/05/Lamp-Aspirations-elaborate_Portuguese.pdf
https://samyeinstitute.org/request-bardo-prayers/


 

7. Escreva o email da 
pessoa que é o 
contato.  

8. Escreva a língua 
principal da pessoa 
contato.   

9. Clique na prece para o 
bardo que você quer 
solicitar:  

● Não solicitado 
● Única 
● Concisa 
● Padrão 
● Elaborada 

10. Se você quiser 
oferecer luz em nome 
do falecido, escreva 
um valor em dólares 
americanos de quanto 
você gostaria de 
oferecer. 

 

11. Clique aqui se quiser 
fazer uma oferenda 
adicional. 

12. Em caso afirmativo, 
escreva aqui o valor 
em dólares americanos 
da oferenda adicional. 

13. Aqui você pode ver o 
valor total. 

14. Clique no meio de 
pagamento de sua 
preferência: 

● Cartão de 
crédito 

● Paypal 
15. Clique no botão 

vermelho para enviar 
sua solicitação. 

Se precisar de mais ajuda, escreva para support@samyeinstitute.org 

mailto:support@samyeinstitute.org

