
O CULTIVO DA VIDA PLENA NÍVEL 2 
INTRODUÇÃO AO BUDISMO COM MEDITAÇÃO 
(Encontro – Prática – Consciência – Realização) 

OBJETIVOS 

Aprofundar a compreensão dos ensinamentos budistas, ampliar a percepção da realidade sob a 
ótica do Budismo da Terra Pura e estimular os participantes a se libertarem das amarras dos 
condicionamentos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª aula Introdução

Apresentação do Curso

Apresentação dos participantes e dos professores

2ª aula A experiência de saber ouvir

Tema: A dinâmica da transitoriedade

3ª aula As circunstâncias da vida

Tema: Os condicionamentos da existência

4ª aula Ver e conhecer

Tema: O significado da consciência no Budismo

5ª aula O despertar na vida cotidiana

Tema: Libertando-se do sofrimento

6ª aula Encerramento

Avaliação e comentários
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PERIODICIDADE 

Seis encontros semanais de 1h30min. 

NÚMERO DE ALUNOS 

Máximo de 20 em cada turma. 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 

Ao longo do curso, os temas de cada aula serão explorados por meio de narrativas com textos 
ilustrativos, questões, explanações conceituais e dinâmicas participativas. As narrativas 
possibilitam uma aproximação lúdica e sensível aos ensinamentos. As questões suscitam temas 
geradores de autorreflexão. As explanações conceituais sintetizam de forma objetiva e 
entrelaçam o caso narrado, tanto à experiência pessoal quanto à dinâmica/fluxo da vida. As 
dinâmicas participativas incentivam a troca de experiências e o compartilhamento de ideias.  

Esta estratégia possibilitará ao aluno percorrer quatro estágios:  

❖ Encontro (ouvir e ouvir-se); 

❖ Prática (refletir e meditar); 

❖ Consciência (introspecção e despertar); 

❖ Realização (agir). 

METODOLOGIA 

Shinran Shonin (1173-1263), o fundador do Shin-Budismo da Terra Pura, fez uma releitura da 
tradição budista para a melhor difusão dos ensinamentos a seres que vivem no sofrimento e na 
incerteza, dirigido a todas as classes sociais, baseado na sustentação da experiência individual e 
social de vida. 

Modernamente, pedagogos como Vygotsky e Piaget desenvolveram esse método para crianças. 
Mas foi o nosso Paulo Freire que aplicou para adultos, com resultados surpreendentes de 
reconhecimento individual e consciência social. 
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Esse método é aplicado neste curso, tomando como base nossa experiência pedagógica de vários 
anos na difusão não dogmática de budismo. 
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