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Filosofia ou religião? O que é o Budismo? É uma questão comum. Podemos encontrar 

muitas pessoas com opiniões muito diferentes. Do que se trata o Budismo? 

PARA ALÉM DE CATEGORIAS SIMPLES 

Ele descreve que o Budismo é, na verdade, “tudo e nenhum.” Não é algo que se possa 

reduzir a uma categoria. Sim, podemos dizer que é um modo de vida. Alguns diriam que 

é uma filosofia. De certa forma, também, poderíamos descrevê-lo como uma ciência 

porque é a ciência da mente. Ao mesmo tempo, o Budismo contém um sentido de ética 

muito forte. Por isso, poderia ser considerado como uma religião. Os budistas acreditam 

que somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Afirmando simplesmente, as 

nossas ações e os nossos sentimentos são da nossa responsabilidade. 
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QUATRO PERGUNTAS SIMPLES 

O Rinpoche continua então a explicar a mensagem central do Budismo, que talvez não 

conheçamos. Ele diz que há quatro perguntas simples que os budistas gostam de 

responder e, podemos considerar como perguntas humanas básicas. 

1. Porque é que sofremos? Poderíamos também colocar a questão, “Porque é que 

nos sentimos stressados ou ansiosos ou desconfortáveis”? 

2. Qual é a causa do sofrimento? 

3. Poderei realmente estar livre do sofrimento? 

4. Qual é a via para ser livre? 

Estas questões são úteis para todos nós. No Budismo, as respostas a estas perguntas 

tornam-se nas “quatro verdades dos nobres.” Talvez tenhamos ouvido falar delas como 

“As Quatro Nobre Verdades.” Mas, se pensarmos sobre elas, este é um nome elaborado 

que se resume a perguntas simples, mas fundamentais. Estas são reflexões importantes 

para todos – independentemente de estarem interessados no Budismo ou na religião. 

Estas questões são uma investigação filosófica que vale a pena fazer. 

EXERCÍCIO DE REFLEXÃO  

 

Experimente por si mesmo – passe algum tempo de qualidade a pensar nestas questões 

fundamentais. Escreva-as e reveja-as durante os próximos dias ou semanas. 

E passe realmente algum tempo a pensar nas suas próprias respostas. Talvez gostaria de 

discutir as suas repostas com os amigos ou com um professor do Dharma. 


