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Meditação na renúncia 
Texto: Venerável C. Miller 

 
Preparação 

Começamos por observar a posição do corpo, buscando a postura mais adequada, 
sempre com a coluna reta, uma postura que nos permita permanecer alerta e acordados, 
porém sem rigidez. Tente perceber o peso do corpo, seu caráter substancial e terrestre. 
Dirigimos a atenção para o momento presente e para o lugar onde estamos. 

Prosseguimos com a meditação da respiração por cerca de cinco minutos, e 
concentramos a atenção no ar que entra e sai pelas narinas. Deixamos que todos os 
pensamentos passem como nuvens no céu. Nós nos mantemos cientes de alguma distração 
que possa surgir, mas não nos envolvemos e, gentilmente, trazemos a atenção de volta à 
respiração. 

 

Motivação 

Neste momento devemos definir uma motivação altruísta para a sessão de meditação. 
Só uma mente de renúncia e totalmente desenvolvida pode escapar do oceano da existência 
cíclica e iluminar-se. Temos vagado pelo samsara desde tempos sem início, sofrendo 
terrivelmente, incapazes de nos libertar e muito menos de libertar os outros. Como uma 
mente de completa renúncia é a base dos caminhos para a liberação do samsara e da 
iluminação, é essencial alcançar esses estados. Portanto, pensamos que a meditação serve não 
apenas para o nosso próprio bem-estar, paz mental e boa reputação, como também para 
desenvolvermos plenamente a renúncia com o fim de atingir o estado da iluminação e poder, 
desse modo, beneficiar de maneira hábil todos os seres. 

 

Parte principal da meditação 

Esta meditação baseia-se em todas as meditações do escopo inferior — o perfeito 
renascimento humano, a morte e a impermanência, o sofrimento dos reinos inferiores, o 
carma e o refúgio — e nas meditações do escopo médio — os sofrimentos gerais do samsara 
e os sofrimentos dos seis reinos, as causas do sofrimento, as aflições mentais, as Quatro 
Nobres Verdades, os doze elos da originação dependente. A mente de plena renúncia é 
aquela que rejeita ou abandona não só o sofrimento, como também, o que é mais importante, 

as causas do sofrimento: o carma e as aflições mentais. 

Para alcançar a mente de renúncia total devemos entender o samsara, entender que 
todos os seus níveis se encontram na natureza do sofrimento, entender o que é o sofrimento 
e quais são as suas causas. 

1. Examinemos individualmente os seis reinos da existência cíclica. Vamos meditar 
sobre os sofrimentos de cada reino, a partir dos infernos até o mais alto, o dos deuses, 
e, em particular, vamos nos concentrar nos sofrimentos dos três reinos inferiores. 
Contemplamos as causas do renascimento em cada um dos seis reinos. Chegamos 
então a uma convicção firme de que, ao longo da existência cíclica, não há 
renascimento que não esteja mergulhado no sofrimento e que não seja causado por 
estarmos sob o controle das delusões e dos obscurecimentos de nossa mente. Assim, 
podemos concluir que já não queremos renascer no samsara. 
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Nós manteremos essa convicção pelo maior tempo possível. 

2. Contemplamos concretamente os três diferentes tipos de sofrimento: o sofrimento 
do sofrimento, o sofrimento da mudança e o sofrimento que tudo permeia. 
Chegamos à conclusão final e firme de que toda a existência é dominada por carma 
e delusões, e tem a natureza do sofrimento. 

Nós nos concentramos nesta convicção pelo maior tempo possível. 

3. Contemplamos separadamente as várias aflições mentais, uma a uma, em especial as 
seis delusões raízes: o apego, o ódio, a ignorância, o orgulho, a inveja e a dúvida. 
Essas são as principais causas pelas quais criamos continuamente o carma negativo 
e, portanto, as causas do nosso sofrimento sem princípio. Essas aflições mentais têm 
causado continuamente renascimentos terríveis nos reinos inferiores e sofrimentos 
insuportáveis por éons e éons. Consequentemente, se não renunciarmos a isso, se 
não rejeitarmos a existência cíclica por completo, teremos renascimentos 
semelhantes de novo e de novo no futuro. Quando entendermos que a liberação de 
todo o sofrimento está vinculada à ação de desistir de modo completo e definitivo 
de suas causas, chegaremos à conclusão firme de que não desejamos estar sob o 
controle das delusões e do carma resultante. 

Nós nos concentramos nesta convicção enquanto pudermos. 

Depois de gerar realmente esse pensamento, paramos todos os outros e mantemos o 
foco apenas em permitir que essa determinação seja absorvida pelos níveis mais profundos 
da mente. 

 

Dedicação 

Por termos feito esse esforço de alcançar uma mente com a renúncia total, que em todos 
os momentos possamos renunciar às causas do sofrimento, ou seja, renunciar a todas as 
aflições mentais, e superá-las. Que eu possa me liberar do samsara e progredir rapidamente 
para o estado do supremo despertar a fim de levar todos os outros seres a esse estado. 
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Meditação na bodhichitta (visão geral) 
Texto: Venerável C. Miller 

 
Preparação 

Começamos por nos concentrar na posição do corpo e por tentarmos encontrar a 
postura mais adequada, sempre com a coluna reta, uma postura que nos permita permanecer 
vigilantes e acordados, mas sem rigidez. Percebemos o peso do corpo, seu caráter substancial 
e terrestre. Trazemos nossa atenção para o presente, para o momento e o local em que 
estamos. 

Prosseguimos com a meditação da respiração por cerca de cinco minutos, concentrando 
nossa atenção no ar que entra e sai pelas narinas. Deixamos todos os pensamentos passarem 
como nuvens no céu. Mantemo-nos cientes de possíveis distrações que venham a surgir, 
porém sem nos envolvermos ou julgarmos, e gentilmente voltamos a atenção para a 
respiração. 

 

Motivação 

Geramos uma motivação altruísta para a sessão de meditação. Pensamos que estamos 
meditando não somente para o nosso próprio bem-estar, paz mental e boa reputação, como 
também para desenvolver a mente de bodhichitta a fim de atingir o estado de iluminação 
com o qual poderemos beneficiar todos os seres da maneira mais hábil possível e conduzi-
los do sofrimento à iluminação. 

 

Parte principal da meditação 

Começamos imaginando que estamos rodeados de todos os seres, representados como 
seres humanos. Nosso pai está sentado à direita e nossa mãe à esquerda. Atrás de nós 
encontram-se os amigos e familiares com quem temos boas relações. Na frente são todos os 
seres com quem temos dificuldades ou de quem não gostamos, nossos “inimigos”. À nossa 
volta e em todas as direções, tanto quanto o nosso olhar pode alcançar, estão todos os outros 
seres, sentados e olhando para a mesma direção que nós. 

Lembramos brevemente a meditação sobre a equanimidade para desenvolvermos o 
estado mental que servirá de base para a próxima meditação. 

Escolhemos um dos dois métodos meditativos para desenvolver a bodhichitta e 
examinamos os pontos seguintes a fim de direcionar a mente para o estado de bodhichitta. 

O primeiro método é chamado Os Sete pontos Mahayana de causa e efeito, e sua ordem 
é: 

1. Considerar que todos os seres já foram nossa mãe. 

2. Recordar a bondade de todos os seres-mães. 

3. Ter o propósito de recompensá-los por toda a sua bondade. 

4. Gerar bondade para com todos os seres-mães. 

5. Gerar compaixão para com todos eles. 

6. Desenvolver a atitude especial de “responsabilidade universal”. 
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7. Gerar a mente da iluminação, a bodhichitta. 

O segundo método para desenvolver a bodhichitta é colocar-se no lugar dos outros. Seus 
pontos principais são: 

1. Igualar a si mesmo com os outros. 

2. Contemplar as desvantagens da atitude egoísta. 

3. Contemplar os benefícios de estimar mais os outros do que a si mesmo. 

4. Gerar bondade amorosa para com todos os seres-mães. 

5. Gerar compaixão por todos os seres-mães. 

6. Trocar-se pelos outros, a prática de tomar e dar (tong-len). 

7. Gerar a mente da iluminação, a bodhichitta. 

Depois de meditarmos sobre todos esses pontos, quando chegarmos ao último, o da 
bodhichitta, fazemos a seguinte determinação: “Preciso alcançar o perfeito estado de 
iluminação o mais rápido possível para levar todos os seres à paz e à felicidade, sem 
precedentes, do estado desperto. A iluminação é um estado de compaixão, sabedoria e poder 
perfeito, com essas três qualidades em equilíbrio. Somente após se iluminar, alguém consegue 
ver todas as necessidades e inclinações exatas dos seres, e, em seguida, orientá-los e levá-los 
de modo perfeito à iluminação. Para libertá-los de todo o sofrimento e para levá-los à 
felicidade completa, devo alcançar o estado desperto de um buddha. De agora em diante, 
para isso é que destinarei toda a minha energia a cada momento de minha vida”. 

Após gerar esse pensamento com veracidade, nós paramos todos os processos de 
pensamento e apenas mantemos o foco sobre essa determinação, deixando que essa 
determinação seja assimilada pelos níveis mais profundos da mente. 

 

Dedicação 

Por termos trabalhado para desenvolver a mente pura da bodhichitta, que possamos 
gerar rapidamente todas as qualidades positivas de bondade e compaixão e eliminar todas as 
negatividades e obscurecimentos do egoísmo. Que possamos despertar-nos rapidamente 
para o estado da suprema iluminação, levando todos os seres a este estado. 
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Meditação na vacuidade 
Texto: Venerável C. Miller 

 
Preparação 

Começamos por nos concentrar na posição do corpo e por tentar encontrar a postura 
mais adequada, sempre com a coluna reta, uma postura que nos permita permanecer 
vigilantes e acordados, mas sem rigidez. Percebemos o peso do corpo, seu caráter substancial 
e terrestre. Trazemos nossa atenção para o presente, para o momento e o local em que 
estamos. 

Prosseguimos com a meditação na respiração por nove ciclos (ver instruções no módulo 
“Como meditar”). Soltamos todos os pensamentos ao focar a atenção na respiração, 
inspirando e expirando alternadamente através de cada uma das narinas, inalando luz branca 
e exalando fumaça negra. 

 

Motivação 

Quando a mente estiver calma e concentrada, gere uma motivação altruísta para esta 
sessão. Pense que estamos meditando não somente para o nosso próprio bem-estar, paz 
mental e boa reputação, como também para desenvolvermos a sabedoria da vacuidade e 
atingirmos o estado iluminado com o qual poderemos beneficiar todos os seres do modo 
mais hábil possível, conduzindo-os à iluminação. 

 

Parte principal da meditação 

Pense: “Eu”, “eu”. Permita que a sensação do “eu” cresça e concentre-se nessa 
sensação. Uma maneira de fazer com que essa sensação surja é gerar uma emoção forte; por 
exemplo, recordar um momento em que tenhamos tido uma grande raiva ou um medo 
enorme. Então, deixe que uma pequena parte de sua mente aja sutilmente como observador 
e tome consciência da sensação do “eu”. Esse observador deve ser muito cuidadoso e sutil, 
do contrário a sensação do eu tenderá a desaparecer. 

Como surge o eu? É uno com o corpo? Está completamente separado do corpo? Em 
que sentido é uno com a mente? Em que sentido é completamente separado da mente? 
Muitas vezes o eu aparece como algo separado do corpo e da mente. Essa aparência é exata 
e verdadeira? Vamos investigar. 

O que é o eu; seria o corpo? O corpo inteiro ou apenas uma parte? É a cabeça, o coração, 
o cérebro? Se fosse qualquer um desses, como poderíamos dizer “minha mente”, “meu 
coração”, “meu cérebro” ou até mesmo “meu corpo”? Medite nisso. 

Prosseguimos pensando: o eu é o mesmo que o corpo ou seria o “titular” do corpo? Se 
não é o mesmo que o corpo, é completamente diferente? Se o eu for o titular do corpo, isso 
quer dizer que é totalmente independente do corpo, algo separado? Medite nisso. 

O eu pode existir sem o corpo? Pense nisso. 

Depois, pense: o eu é a mesma coisa que a mente? É aquilo que percebe, pensa e 
experiencia, tanto por meio da percepção dos cinco sentidos como por meio de conceitos, 
pelo pensamento? É o mesmo que a mente, que todos os momentos da mente? Se o eu é o 
mesmo que a mente, que momento da mente seria o eu? Qual parte da mente? Medite nisso. 
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Se o eu é o mesmo que a mente, por que dizemos “minha mente”? O eu possui a mente? 
É completamente diferente da mente? Totalmente independente da mente, algo separado? 
Medite nisso. 

O eu pode existir sem a mente? Pense nisso. 

O eu não é nem uno nem completamente separado do corpo. Também não é uno nem 
completamente separado da mente. Então, como é? Como o eu existe? 

O surgimento do eu como algo completamente independente da mente e do corpo é 
completa ilusão. Trata-se de uma aparência totalmente falsa, e essa aparência faz surgir todas 
as aflições mentais e todas as ilusões e ações cármicas resultantes. Essa falsa aparência é a 
raiz de samsara e do nosso sofrimento. É absolutamente enganadora. O eu que parece existir 
desse modo falso NÃO EXISTE. Portanto, o eu muito sutil que existe convencionalmente 
é COMPLETAMENTE VAZIO DESSE MODO FALSO DE EXISTÊNCIA. O eu é 
completamente vazio de existência inerente, independente. O eu é uma mera imputação de 
um mero rótulo que depende do corpo e da mente como base. Vamos agora refletir sobre 
isso. Quando chegamos a essa conclusão, permitimos que todos os processos de pensamento 
parem e nos concentramos apenas nesse entendimento para que esse mesmo entendimento 
possa penetrar os níveis mais profundos da mente. 

 

Dedicação 

Em função do mérito e da energia positiva de termos meditado para entender a 
vacuidade do eu, que possam todos os seres e também eu, que somos meramente imputados 
pela mente, gerar agora mesmo todas as qualidades positivas de amor e compaixão, 
meramente imputadas pela mente, e eliminar as negatividades e os obscurecimentos do 
egoísmo, que são meramente imputados pela mente. Que a sabedoria da vacuidade remova 
todas as minhas visões errôneas e corte por completo a raiz do samsara em minha mente e 
na mente de todos os seres. Que eu possa despertar de pronto para o estado da iluminação 
suprema, que é meramente imputado pela mente, levando todos os seres que são meramente 
imputados pela mente ao mesmo estado iluminado. 


