
 

Práticas de Cura no Budismo Tibetano 

 

 

 

As práticas de cura desempenham uma função muito importante para os praticantes de 

budismo. Os problemas de saúde física podem tornar a nossa vida mais stressante e difícil de 

gerir, e por isso, perguntamos muitas vezes ao Rinpoche e aos Lamas, qual é a prática espiritual 

que devemos fazer quando estamos a atravessar um período com problemas de saúde. Em 

setembro de 2018 na Dinamarca, num ensinamento em Gomde, Phakchok Rinpoche partilhou 

a sua recomendação para estas situações. 

Antes de mais, Rinpoche alertou para o fato de que se estivermos doentes ou em sofrimento, 

para além das práticas espirituais, devemos também consultar um médico. Depois, falou na 

necessidade de um estilo de vida saudável. Como a maioria de nós sabe, para manter a saúde, 

precisamos descansar adequadamente, praticar exercício físico de forma regular e comer 

alimentos saudáveis. No entanto, para além disso, como budistas, podemos executar práticas 

espirituais de cura que incluem a recitação de mantras de cura e a prática da meditação. 

A saúde física de uma pessoa pode melhorar através da prática espiritual, no entanto, 

Rinpoche acentuou a ideia de que isso vai depender de cada pessoa. Nalguns casos ele pôde 



testemunhar melhorias dramáticas no estado de saúde do praticante, mas noutros casos as 

melhorias foram muito ligeiras. No entanto, o Rinpoche diz realmente acreditar que estas 

práticas em si, trazem muitos benefícios. 

 

Prática de Cura pelo Mantra  

 

Foi o próprio Guru Rinpoche que ensinou este 
mantra. O mantra foi preservado e pode ser 
encontrado incluído no Volume I de Tukdrup Barché 
Kunsel (thugs sgrub bar chad kun sel) ; Sheldam 
Nyingjang (zhal gdams snying byang) a quintessência 
das instruções orais, o conselho do coração de Guru 
Rinpoche. 
 

Om nir seng yer bed 

 

Quando recitamos este mantra básico de cura não precisamos de fazer de nenhuma 

visualização. Rinpoche sugere que cantemos um mala deste mantra todos os dias. No videoclip 

colocado acima podemos ver e ouvir Rinpoche repetindo por diversas vezes o mantra de modo 

a ensinar a forma correta de pronunciar as sílabas do mantra. Para além disto, no videoclipe, 

Rinpoche também partilha uma história pessoal sobre os benefícios que ele próprio teve por 

cantar este mantra. 

 

 

Saúde Física: Prática de Visualização para a Cura  

De seguida, Phakchok Rinpoche introduz-nos um ensinamento de uma prática de meditação 

para a cura. Guru Rinpoche ensinou várias versões desta prática de visualização. Uma das 

versões encontra-se no Lam Rim Yeshe Nyingpo, A Luz da Sabedoria. Guru Rinpoche ensinou 

esta prática para ajudar a dissipar os obstáculos à saúde: 

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Tukdrup_Barch%C3%A9_K%C3%BCnsel
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Tukdrup_Barch%C3%A9_K%C3%BCnsel
http://rywiki.tsadra.org/index.php/zhal_gdams_snying_byang
http://rywiki.tsadra.org/index.php/zhal_gdams_snying_byang
https://samyeinstitute.org/grd-teaching/healing-mantra-and-the-king-of-bliss/


Começamos por visualizar a sílaba 

semente hūṃ, de cor azul-escuro, como na 

foto que ao lado se apresenta. Depois 

devemos imaginar esta sílaba no nosso 

próprio centro do coração, e perceber que 

esta sílaba vai funcionar como um 

aspirador, ou seja, ela vai sugar e extrair 

todo e qualquer mal ou doença que esteja 

no nosso corpo físico. De seguida, 

devemos visualizar este poderoso hūṃ, 

viajando às voltas no nosso corpo, de cima 

a baixo, sugando todas as doenças. 

Quando estivermos convencidos que ele já 

percorreu todo o corpo e extraiu todas as 

doenças, trazemos a sílaba hūṃ até à 

nossa boca e vamos expirá-la com toda a 

força para o espaço à nossa frente. 

 

Guru Rinpoche ensinou três versões desta prática, mas a versão aqui ensinada por Phakchok 

Rinpoche é muito fácil e simples de seguir.   

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”). 

 

https://samyeinstitute.org/courses/training-the-mind/
https://samyeinstitute.org/courses/wisdom-of-the-time-of-death-sutra/
https://samyeinstitute.org/courses/wisdom-of-the-time-of-death-sutra/
https://samyeinstitute.org/courses/path-of-meditation-level-one/
https://samyeinstitute.org/tag/portugues/

