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Anúncio sobre o Chotrul Duchen  
 e o Tsok Bum de Sampa Lhündrup 

 

Caro Amigo do Dharma,  

A fim de inspirar a devoção dos seus discípulos futuros e, para apoiar a sua acumulação 

de mérito, Buda Shakyamuni manifestou um milagre diferente, a cada dia, durante 

quinze dias. Os budistas tibetanos regozijam-se com isto durante o festival de Chötrul 

Düchen, nos primeiros quinze dias do primeiro mês do calendário lunar tibetano.  

Durante este festival, os efeitos das ações positivas ou negativas do corpo, da fala e da 

mente são multiplicadas por 100,000. No décimo dia, Dia de Guru Rinpoche e, no décimo 
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quinto dia, Dia de Lua Cheia ou Chötrul Düchen, estes efeitos são multiplicados por 10 

milhões de vezes! 

Portanto, no 10º dia, a Sangha de Samye reunir-se-á em pessoa e online para acumular  o 

mérito de praticar o Tsok Bum de Tukdrup Sampa Lhundrup para o benefício de todos 

os seres. Os membros da Sangha que se encontram no Nepal serão bem-vindos a juntar-

se pessoalmente e, a Sangha global será convidada a juntar-se online. A oferenda de tsok 

irá começar às 8h da manhã hora de Kathmandu, que é no dia 28 de Fevereiro à noite nas 

Américas, poderá encontrar aqui a sua hora local aqui.  

Abaixo encontra-se a informação importante sobre o Tsok Bum 

Data: 1 de Março de 2023 (28 de Fevereiro nas Américas) 

Hora: 8:00-11:00 hora no Nepal (2:15 da manhã hora de Lisboa, 23:15 hora de Brasília) 

Podem verificar a vossa hora local aqui. 

Oferecemos a tradução em português após o evento, na descrição do vídeo do YouTube. 

Podem aceder ao texto Sampa Lhündrup aqui. 

 

Para se registar no Zoom e o número de malas que se compromete 

acumular 

É necessário que todos se inscrevam no Zoom, independentemente de participar ou não 

na reunião. Por favor clique no link abaixo para se registar no Zoom, dizendo o número 

de malas recitados. Irá receber um email de confirmação do Zoom com o link para se 

juntar à reunião a 1 de Março.  

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER E DIZER QUANTOS MALAS ACUMULARÁ 

ID da reunião : 895 3396 1506 

Senha: 492342 

 

Nota: A recitação de “Om Ah Hung lama rikzdin tsa sum… balingta bhakshasi soha” é uma 

única recitação da oração de oferenda. Recitando 108 vezes é um mala. Se seguirem o 

ritmo do nosso umze (guia do canto) recitará dois malas da oração de oferenda durante 

a puja. 
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Participar via Youtube 

Ao mesmo tempo que praticamos via Zoom, transmitiremos a prática ao vivo da reunião 

de Samye no Zoom via YouTube. 

Esta gravação estará disponível ao público durante 24 horas após a conclusão do Tsok 

Bum. 

Lembre-se: mesmo que decida participar através do Youtube, precisa de se inscrever no Zoom 

e dizer o número de malas que acumulará. Atenção: as traduções nos diferentes idiomas só 

estão disponíveis no Zoom, e não no Youtube. 

CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR NO YOUTUBE 

 

Faça uma oferenda para apoiar esta Puja 

 

 
Se quiser fazer uma oferenda, 
por favor clique aqui. 

 

Estamos muito alegres por esta oportunidade de praticarmos juntos,  

Equipa do Samye Institute 
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