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MENSAGEM de SUA SANTIDADE, O DALAI LAMA 

EM APOIO AO FESTIVAL BIG LOVE 

 

Eu felicito a todos vocês por ocasião do Big Love Festival, que celebra quarenta anos de esforços 

na área de Educação Universal pela Fundação para Desenvolver Compaixão e Sabedoria. 

Educação é uma ferramenta poderosa para criar um mundo mais feliz e mais justo. Contudo, o 

simples conhecimento sem um coração caloroso não garante a felicidade. É importante que a 

educação moderna inclua o cultivo de valores humanos básicos como compaixão, perdão e 

respeito pelos outros e pelo nosso planeta. Avanços recentes na ciência deixou claro que esses 

valores humanos básicos têm um impacto positivo em nossa saúde física e mental. Além disso, 

há um crescente consenso de que tais qualidades podem ser cultivadas de um modo secular e 

universal, em vez de baseadas em qualquer religião tradicional. Dou todo apoio a esta intenção 

de orientação da Educação Universal. 

Se Buda Shakyamuni estivesse aqui hoje, estou certo de que ele promoveria o cultivo de valores 

humanos básicos de um modo universal. Os ensinamentos de Buda sempre foram apropriados 

à época e às necessidades específicas de seus ouvintes. Hoje, esses valores humanos básicos são 

o fator mais importante para nos ajudar a enfrentar os muitos desafios, desde as mudanças 

climáticas até a disparidade entre ricos e pobres. Independente de quaisquer diferenças que 

possamos ter em termos de país, cultura ou religião, é vital reconhecermos a unicidade da 

humanidade e admitir a nossa dependência mútua para a nossa sobrevivência. 

As antigas tradições da Índia têm muito a contribuir para a nossa compreensão de como cultivar 

e ensinar amor e compaixão. Somos afortunados de existirem agora por todo o mundo 

programas como o programa de aprendizado Social, Emocional e Ético (Aprendizado SEE) na 

Universidade Emory, nos Estados Unidos, onde participei em estreita cooperação por muitos 

anos – e que busca trazer a ética secular para o nosso sistema educacional moderno. É 

importante difundir amplamente esses programas e apoiar um movimento mundial para 

integrar valores humanos básicos à educação. 

Quando se trata de desenvolver a nossa compreensão e aumentar as qualidades positivas de 

nossas mentes, o potencial é ilimitado. Portanto, devemos sempre buscar aumentar o nosso 

conhecimento e desenvolver o nosso desejo de reforçar a felicidade e aliviar o sofrimento no 

mundo inteiro. Estou confiante que podemos assim ajudar as futuras gerações a estabelecerem 

um mundo mais sustentável e compassivo. 
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