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A Importância de Acumular Mérito 

 

Como praticantes budistas iniciantes, podemos cometer o erro de subestimar a 

acumulação de mérito. Às vezes entendemos mal e pensamos que só precisamos 

acumular sabedoria. Nós “só queremos meditar!” Mas nesta curta instrução 

essencial, Phakchok Rinpoche relembra os benefícios específicos de acumular 

mérito. E ele nos lembra de como isso é vital para nosso sucesso no caminho. 

ESTADO BÚDICO 

Vamos dedicar um tempo para contemplar seriamente a mensagem do Rinpoche 

aqui: 

A acumulação de mérito leva ao Estado Búdico! 
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Deixe essas palavras se assentarem para, então, podermos levar esse 

ensinamento a sério. Assim poderemos acumular méritos com alegria porque 

agora nos lembraremos da importância dessa prática. Porque nos lembramos do 

valor, estaremos prontos para abraçar a grande diversidade de práticas e 

atividades disponíveis para nós. 

Aqui, Rinpoche define a acumulação de mérito como a combinação da boa 

motivação e boa ação. Motivação significa a mentalidade adequada. E 

provavelmente todos nós sabemos que precisamos começar todas as atividades 

com essa intenção. Mas, o que são boas ações? 

Vamos revisar agora como Rinpoche enumera as seis perfeições ou paramitas do 

caminho Mahāyāna. 

SEIS PERFEIÇÕES 

1. Generosidade 

2. Disciplina ou Ética 

3. Paciência 

4. Diligência 

5. Meditação 

6. Sabedoria 

 

Formas Adicionais de dar Suporte à sua Prática 

O PROGRAMA DO DHARMA-STREAM, O GRUPO DE ESTUDOS DO DHARMA-STREAM E O 

SISTEMA DE SUPORTE 

Rinpoche enfatiza colocarmos nossa atenção no acúmulo de mérito. 

Freqüentemente, pode ser útil participar de tais práticas em um ambiente de 

grupo. Podemos aprender com nossos irmãos de Dharma mais experientes sobre 

como fazer oferendas e outras práticas de acúmulo de mérito. 
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No Programa do Dharma-Stream, começamos cada sessão em um ambiente 

apropriado com oferendas à Jóia Tríplice. E aproveitamos para verificar nossa 

motivação e fazer preces de súplica. Os ensinamentos do Dharma-stream incluem 

discussões sobre mérito e oferendas. E Rinpoche discute consistentemente a 

importância das formas externas de prática. Podemos nos familiarizar com essas 

práticas e nos sentir apoiados por nossos companheiros da sangha. 

O programa Dharma-stream está disponível para todos os Grupos de Dharma-

stream. Ele contém uma série contínua de ensinamentos de Phakchok Rinpoche, 

cobrindo todo o caminho budista em um formato progressivo. Para obter 

informações sobre como encontrar um grupo de estudo perto de você ou formar 

seu próprio grupo, clique aqui. 

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de suporte em relação ao programa 

Dharma-stream e/ou aos Grupos de Dharma-stream, entre em contato com 

jesper@samyeinstitute.org  

ALTAR AUTÊNTICO E ITENS DE RITUAL 

Se você está procurando suprimentos autênticos para oferendas de altar, 

sugerimos que você navegue pelos itens lindamente criados em 

https://akaracollection.com/collections/shrine-ritual 

Se você estiver interessado em mais ensinamentos do Dharma em 

português, recomendamos os cursos online Treinando a mente e O 

Sutra da Nobre Sabedoria na Hora da Morte, ambos gratuitos, para 

o público em geral e essenciais para aprender sobre meditação. 

Também está disponível O Caminho da Meditação nível 1. Os 

rendimentos deste curso são distribuídos para dar suporte ao site do 

Instituto Samye e financiar projetos dentro da mandala de Phakchok 

Rinpoche. 

Se você quiser ler mais artigos do Instituto Samye em português, 

clique aqui para ver a lista. (Cada artigo tem uma seção “Traduções” 

na parte inferior da página; clique no link “Português”). 
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