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Inaugurado em outubro de 2010, o Centro 
de Meditação Kadampa Brasil é o maior 
Templo pela Paz Mundial do Projeto In-
ternacional de Templos da Nova Tradição 
Kadampa. Um incomensurável presente 
para os brasileiros, vindo diretamente do 
bom coração de nosso guia espiritual - o 
Venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpo-
che, ou Geshe-la, como é carinhosamente 
chamado por seus alunos.

Localizado no distrito do Jacaré, em 
Cabreúva, o Templo Kadampa Brasil fica 
a cerca de 80 km da capital paulista e re-
pousa em meio à belíssima Serra do Japi, 
reserva ambiental remanescente da Mata 
Atlântica - um espaço da natureza em que 
cada elemento propicia e inspira pura paz 
mental.

Aos visitantes, o Templo pela Paz Mun-
dial oferece, além da vasta programação 
de estudos sobre budismo e meditação, 
um aconchegante café, em que contem-
plamos uma inspiradora vista da Serra, 
enquanto desfrutamos de deliciosos 
quitutes e cafés quentinhos. Não deixe de 
conhecer também nossa loja, que dispõe 
de objetos de recordação, oferendas, CDs 
e Sadhanas de preces e livros de Dharma 
escritos por Geshe-la.
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VENERÁVEL GESHE KELSANG GYATSO

retiros de meditação por dezoito anos, re-
cebendo o título de Geshe, grau obtido em 
dez anos de estudos de budismo. Convi-
dado em 1977 por mestres tibetanos para 
ensinar budismo e preservar a tradição 
Mahayana no Ocidente, Geshe Kelsang 
Gyatso tornou-se professor residente do 
Centro de Meditação Kadampa Manjushri, 
na Inglaterra.

Desde então, com sua imensa bondade 
e um supremo bom coração, dedica-se 
incansavelmente para que todos os seres 
experienciem paz mental e felicidade ver-
dadeira em seus corações, ensinando a 
todos os seus discípulos, principalmente, 
com o poder de seu bom exemplo.

Geshe-la é o fundador e Guia Espiritual da 
Nova Tradição Kadampa, uma entidade 
beneficente que busca difundir os ensi-
namentos de Buda de forma democrática 
em todo o mundo, beneficiando incontá-
veis seres vivos com seus Programas de 
Estudo e Centros de Meditação.

Nascido no Tibete em 1931 e ordenado 
aos oito anos de idade, Geshe Kelsang 
Gyatso é hoje um mestre de meditação 
plenamente realizado e respeitado profes-
sor de budismo moderno, com inúmeros 
livros publicados e traduzidos em diver-
sos idiomas.

Orientado por seu Guia Espiritual, o Lama 
Gelug Kyabje Trijang Rinpoche, Kelsang 
Gyatso estudou em grandes universida-
des monásticas do Tibete e imergiu em 



DIRETORA ESPIRITUAL GERAL

GEN-LA DEKYONG

Aluna de Geshe-la há mais de trinta anos, 
Gen-la Dekyong é professora residente do 
Centro de Meditação Kadampa Manjushri, 
em Ulverston, Inglaterra, e Diretora Espi-
ritual Geral da Nova Tradição Kadampa. 
Gen-la, como é afetuosamente tratada 
pelos budistas Kadampa, ensina através 
de uma fala serena, compassiva e muito 
bem-humorada.

Todos os anos Gen-la Dekyong dá ensina-
mentos ao redor do mundo, durante fes-
tivais internacionais, nacionais e celebra-
ções de Dharma. Como discípula próxima 
de Geshe Kelsang Gyatso, transfere de 
maneira clara e sublime os ensinamentos 
de nosso Guia Espiritual, sendo um exem-
plo perfeito de professora Kadampa.



PROFESSOR RESIDENTE
GEN KELSANG TSULTRIM

Internacional de Templos, colaborando 
para a construção dos Templos Pela Paz 
Mundial do Brasil e de Portugal.

Após dar aulas em diversos centros de 
Dharma do país, Gen Tsultrim estabele-
ceu-se professor residente do Templo Ka-
dampa Brasil em 2012, onde transmite os 
ensinamentos de Buda de forma prática e 
assertiva desde então. Atualmente ocupa 
também a função de Diretor Espiritual 
Nacional da Nova Tradição Kadampa no 
país, levando aos praticantes Kadampa 
seu inspirador exemplo de um puro prati-
cante espiritual.

Para garantir que os ensinamentos de 
Dharma sejam passados de maneira 
qualificada a seus alunos, Geshe Kelsang 
Gyatso treina professores extensivamente 
para transmitir com seriedade a linhagem 
do Budismo Kadampa. Cada Centro Ka-
dampa possui um professor residente, e o 
Centro de Meditação Kadampa Brasil foi 
contemplado por Geshe-la com as aulas 
de Gen Tsultrim.

Gen Tsultrim é discípulo de Geshe-la há 
mais de vinte anos e, além de um profes-
sor Kadampa de clareza e firmeza ímpa-
res, também atuou ativamente no Projeto 





ATIVIDADES GRATUITAS

Preces com meditação

O CMK Brasil conta com atividades gratui-
tas, como preces e meditações abertas a 
todos que queiram participar! São mo-
mentos para relaxar a mente, deixando de 
lado o estresse e correria. Sentar, respirar 
e meditar por alguns instantes de seu dia 
pode ser tudo o que você precisa!

Meditação Expressa no almoço

Você sabia que apenas 30 minutos diários 
de meditação podem mudar sua vida? 
O CMK Brasil oferece uma maravilhosa 
oportunidade para que todos possam 
experimentar a meditação no intervalo do 
almoço e descobrir os benefícios que essa 
prática traz a curto, médio e longo prazo!

ATIVIDADES REGULARES



CURSOS FIM DE SEMANA

A cada fim de semana são oferecidos cur-
sos sobre meditação e Budismo Moderno 
a todos que queiram iniciar ou aprofundar 
seus conhecimentos. As aulas são minis-
tradas pelo professor residente e outros 
professores Kadampa do Brasil. Os cursos 
se baseiam nos ensinamentos dos sutras e 
do tantra proferidos por Buda Shakyamuni.

Normalmente, os cursos são divididos 
em três aulas, independentes ou avulsas, 
e nelas encontramos métodos práticos 
para combater o estresse e a agitação de 
nossas rotinas, além de valiosas dicas 
para nos relacionarmos de forma tranqui-
la e construtiva com pessoas, situações e 
nossas próprias delusões.

RETIROS

Momentos preciosos para relaxar e nutrir 
nossos corpos e mentes com meditações 
e ensinamentos de Budismo Moderno. Em 
contraste com o cotidiano das grandes ci-
dades, o CMK Brasil é permeado por men-
tes tranquilas, conversas significativas e 
uma área naturalmente calma e pacífica.

Desde 2017 o CMK Brasil conta com um 
Centro Internacional de Retiros da Nova 
Tradição Kadampa, que oferece retiros 
solitários ou em grupo, a maior parte 
deles abertos a todos, praticantes ou não 
de meditação. É possível inscrever-se 
para os retiros durante feriados ou para  
períodos mais longos.

PROGRAMA GERAL (PG)

Desenhado por Geshe-la, o PG do Budis-
mo Kadampa aborda temáticas introdu-
tórias sobre meditação e visões budistas 
(a importância de nossa preciosa vida 
humana, o estilo de vida budista, como 
entender a mente, como apreciar os 
outros e mais) e explica conceitos im-
portantes sobre carma, morte e ilumina-
ção. Todo mês, é apresentado um novo 
tema aplicável ao nosso dia-a-dia. Todos 
podem participar do curso todo ou de 
apenas uma aula!

Para todas estas atividades é aconselhável inscrição prévia pelo site.



FILIAIS
Todos os seres podem ser beneficiados com o bom uso do 
Dharma, os ensinamentos de Buda. Para isso, os gestores 
dos Centros de Meditação Kadampa aplicam esforços 
contínuos em suas filiais – salas de meditação em bairros 
ou cidades vizinhas com programas de ensino, preces e 
palestras.

Hoje, o CMK Brasil possui cinco filiais:

Sorocaba 
Itu 
Piracicaba 
Itatiba 
Vinhedo

Estas filiais contam com aulas e ensinamentos tão espe-
ciais como os do próprio Templo, nos quais todos são bem 
vindos! Para saber mais sobre as atividades e seus horá-
rios, consulte budismokadampa.org.br/filiais



PALESTRAS
O projeto Palestras Públicas: Todos podem meditar é um 
programa do CMK Brasil que leva preciosos ensinamentos 
de Dharma a todos. Ministradas por professores Kadampa, 
as palestras gratuitas possuem temas relacionados com o 
cotidiano e atendem a todos os públicos – não há idade para 
encontrar paz mental e felicidade!

Os Templos Pela Paz Mundial da Nova Tradição Kadampa 
são destinados a todos os seres humanos, bem como os va-
liosos ensinamentos de Buda. Em 8 anos de existência, mais 
de 85 cidades já foram visitadas, alcançando um público de 
mais de 12 mil pessoas.

Para levar uma palestra até sua cidade, você pode enviar um 
email para info@budismokadampa.org.br.

+85 
CIDADES

+12 MIL 
PESSOAS



INICIAÇÕES

“Sidarta prosseguiu com sua meditação 
até o alvorecer, quando alcançou a última 
mente de um ser limitado - a concentra-
ção-vajra. Com essa concentração, ele 
removeu os derradeiros véus da igno-
rância e, no instante seguinte, tornou-se 
um Buda, um ser plenamente iluminado.” 
Trecho do livro Introdução ao Budismo, de 
Geshe Kelsang Gyatso

Por meio de seguirmos o exemplo de 
Buda Shakyamuni nós também podere-
mos, com nossa prática de meditação, 
atingir um estado de paz e felicidade 
duradouras, o estado da Budeidade. Rece-
bendo as bênçãos especiais da iniciação 
de Buda Shakyamuni nos tornamos mais 
fortes e o caminho até esse estado fica 
mais simples e claro.

Uma iniciação é uma oportunidade espe-
cial em que podemos receber as bênçãos 
e nos conectarmos de maneira mais 
profunda com os seres iluminados. Tais 
bênçãos nos ajudam em nossas sessões 
de meditação e também em nossa vida 
diária. As cerimônias de iniciações funcio-
nam como longas meditações guiadas, 
em que estabelecemos um canal para 
receber inspirações dos Budas. As inicia-
ções são abertas a qualquer pessoa que 
tenha o simples desejo de participar!

BUDA 
SHAKYAMUNI
De 15 a 17 de junho



“Primeiro devemos saber quem é Buda 
Maitreya. Ele é a manifestação da realiza-
ção de amor bondoso de todos os Budas. 
Sua função é nos guiar ao longo das eta-
pas do caminho à iluminação. Quando ele 
apareceu como um dos principais discí-
pulos de Buda Shakyamuni, foi chamado 
de “Bodhisattva Maitreya”. Na verdade, 
Bodhisattva Maitreya e Buda Maitreya 
são diferentes aspectos de uma mesma 

pessoa. Confiando em Buda Maitreya 
com fé, receberemos os cuidados espe-
ciais desse Buda, e ele nos concederá as 
realizações do Lamrim Kadam, por meio 
das quais podemos solucionar nossos 
problemas e os problemas dos outros, 
além de satisfazer nossos desejos e os 
deles.”  
Trecho do livreto O Ioga de Buda Maitreya, 
de Geshe Kelsang Gyatso

BUDA 
MAITREYA

Quando recebemos as bênçãos especiais 
de Buda Maitreya, o buda da bondade 
amorosa, podemos juntamente com a 
prática dos ensinamentos de Buda desen-
volver rapidamente as nossas mentes de 
amor e compaixão, dessa maneira bene-
ficiando a todos os seres sem exceção. 
Assim tornamos nossa vida mais leve e 
conheceremos o amor mais poderoso 
que podemos desenvolver.

De 21 a 23 de setembro



"Tara Branca é um ser iluminado femi-
nino cuja função é conceder longa vida, 
sabedoria e boa fortuna. Se confiarmos 
nela com fé, ela nos protegerá de doen-
ças contagiosas, perigos de fogo e outras 
desventuras. Costuma-se dizer que os 
seres vivos recebem as bênçãos de Tara 
tão velozmente quanto o vento se move, 
pois ela é a manifestação do elemento 
vento de todos os Budas." 
Trecho do livreto O Ioga de Tara Branca, 
de Geshe Kelsang Gyatso.

O Carnaval é um feriado típico, come-
morado nos quatro cantos do Brasil – e 
no Templo pela Paz Mundial nós tam-
bém aproveitamos a data, mas no estilo 
Kadampa de ser: com mentes virtuosas, 
muita alegria e meditações! Convidamos 
você a experienciar um Carnaval diferen-
te, com a garantia de sorrisos e toda paz 
interior que permeia o Centro de Medi-
tação Kadampa Brasil, um pedacinho de 
natureza e calmaria ao lado de uma das 
principais metrópoles do país. Do Carna-

val, nos inspiramos na confraternização e 
alegria entre amigos, “pulando” o estresse 
e agitação de nossas rotinas mundanas 
– convidamos você a experimentar um 
feriado diferente!

Tara Branca é o Buda de longa vida, sabe-
doria e boa fortuna. Uma iniciação é uma 
longa meditação guiada por meio da qual 
nos conectamos de maneira profunda 
com este Buda e recebemos suas bên-
çãos de cura, proteção e felicidade.

CELEBRAÇÃO 
BRASILEIRA DE 
DHARMA
Com Gen Kelsang Tsultrim
De 9 a 13 de fevereiro



"Os benefícios de praticar o ioga de Ava-
lokiteshvara de mil braços são incomen-
suráveis. Receberemos continuamente 
as bênçãos especiais de Buda e, desse 
modo, teremos paz interior, uma mente 
apaziguada, o tempo todo. Por causa 
disso seremos felizes o tempo todo. Isso 
é o que realmente queremos. Faremos 
progressos em nossa prática de Dharma 
com facilidade e rapidez e, em particular, 
por estarmos recebendo continuamente 
as bênçãos de Buda, obteremos a habi-
lidade de controlar nossa raiva, apego 
e ignorância do agarramento ao em si. 
Controlando essas delusões, podemos 
solucionar todos os nossos problemas 
humanos." 
Trecho do livreto O Ioga de Avalokitesh-
vara de Mil Braços, de Geshe Kelsang 
Gyatso

A Celebração de Dharma do Sudeste é um 
evento anual em que budistas e não bu-
distas do país todo trocam experiências, 
contemplando ensinamentos, conver-
sando significativamente e se engajando 
em atividades virtuosas, como o trabalho 
voluntário.

Todos nos preocupamos com nossos 
entes queridos, mas muitas vezes nos sen-
timos limitados em nossa habilidade para 
ajudá-los. Que maravilhoso seria se todos 
pudessem ser acolhidos pela bondade da 
compaixão! Com as bênçãos especiais de 
Avalokiteshvara de Mil Braços, podemos 
despertar nosso puro potencial, atingindo a 
compaixão universal e o poder benéfico de 
um ser plenamente iluminado. Esta trans-
formação nos habilita a ajudar os outros 
das maneiras mais profundas possíveis.

CELEBRAÇÃO DE DHARMA 
DO SUDESTE
Com Gen Kelsang Tsultrim
De 27 de abril a 1o de maio



"Se confiarmos na Mãe Tara, com since-
ridade e forte fé, ela irá nos proteger de 
todos os obstáculos e satisfará todos os 
nossos desejos. Por ela ser um Buda de 
Sabedoria e a manifestação do elemento 
vento completamente purificado, Tara 
é capaz de nos ajudar velozmente. Se 
recitarmos as 21 estrofes de louvor, rece-
beremos benefícios inconcebíveis. Esses 
louvores são muito poderosos porque 
eles são o Sutra, as verdadeiras palavras 
de Buda. É recomendável recitá-los o 
mais frequente que pudermos." Trecho 
do livreto Libertação da Dor, de Geshe 
Kelsang Gyatso

O maior evento que acontece no CMK 
Brasil anualmente, o Festival Brasileiro 
de Dharma atrai praticantes kadampa do 
Brasil e do mundo. Ensinamentos profun-
dos, bênçãos poderosas e a riqueza da 
convivência com a comunidade Kadampa 
fazem do Festival Brasileiro de Dharma 
uma experiência transformadora. Uma 
pausa na agitação do dia-a-dia e uma 
imersão na prática espiritual. Tempo de 
meditar, refletir e desfrutar de profunda 

paz interior no ambiente inspirador do 
Templo pela Paz Mundial.

Durante este evento, receberemos as 
bênçãos especiais de Tara Verde durante 
uma meditação guiada que nos propor-
ciona contato direto com a mente ilumina-
da desse Buda. Recebendo sua poderosa 
inspiração podemos rapidamente realizar 
nosso próprio potencial para uma sabe-
doria profunda e mente compassiva.

FESTIVAL 
BRASILEIRO 
DE DHARMA
Com Gen-la Kelsang Dekyong
De 14 a 20 de novembro



Os membros da tradição Kadampa não pre-
cisam de motivos para celebrar! Além do 
Festival e Celebrações nacionais, também 
ocorrem, todos os anos, festivais sazonais 
internacionais, como os de Verão e Prima-
vera, em Ulverston, na Inglaterra. Anualmen-
te acontece também o Festival Internacio-
nal de Outono, em diferentes países a cada 
edição. Uma experiência imperdível para 
conhecermos amigos de todas as partes 
do mundo e praticarmos bondade!

SPRING FESTIVAL

Neste ano, o Festival de Primavera acon-
tece entre os dias 25 e 30 de maio, guiado 
por Gen-la Kelsang Thubten. Um dos mais 
inspiradores professores da Nova Tradi-

ção Kadampa, ele concederá as bênçãos 
da iniciação de Buda Prajnaparamita, o 
Buda da perfeição de sabedoria, bem 
como ensinamentos sobre o conceito 
budista da vacuidade e clareza mental. O 
evento terá como sede o Centro de Medi-
tação Kadampa Manjushri, localizado em 
Ulverston (Inglaterra).

SUMMER FESTIVAL

O Festival de Verão de 2018 ocorre entre 
27 de julho e 11 de agosto, também em 
Ulverston (Inglaterra), e, guiado por Gen-la 
Kelsang Dekyong e Gen-la Kelsang Jampa, 
transmitirá ensinamentos sobre como 
podemos seguir o caminho budista plena-
mente, e assim completar nossa jornada 

até a paz e felicidade supremas. Durante o 
evento serão concedidas as bênçãos espe-
ciais de Buda Heruka e Buda Vajrayogini, as 
bênçãos especiais de Tantra Ioga Supremo.

FALL FESTIVAL

Em 2018 o Festival de Outono será reali-
zado em Portugal, no Templo Kadampa 
em Sintra, fundado por Geshe Kelsang 
Gyatso em 2013. O evento acontecerá de 
5 a 11 de outubro e será guiado por Gen-
-la Kelsang Khyenrab, Diretor Espiritual 
da Nova Tradição Kadampa aposentado, 
que dará ensinamentos sobre o livro Novo 
Oito Passos para a Felicidade e concede-
rá a iniciação de Buda Amitayus, Buda de 
Longa Vida.

FESTIVAIS INTERNACIONAIS



“Quando praticamos o Dharma, devemos 
nos comportar como crianças brincando. 
Quando as crianças estão engajadas em 
suas brincadeiras, elas se sentem comple-
tamente contentes e nada pode distraí-las.”

Crianças têm, por natureza, facilidade de 
encontrar o que procuramos o tempo inteiro 
- uma felicidade duradoura! Dar aos peque-
nos a oportunidade de meditar e aprender, 
desde cedo, como desenvolver sabedoria 

e paz interior é, sem dúvidas, o melhor pre-
sente que podemos oferecer a eles.

Um domingo por mês e em vários feria-
dos por ano o CMK Brasil foca em ativi-
dades especiais, oficinas e brincadeiras 
permeadas pela harmonia e alegria que 
os ensinamentos de Buda nos trazem, 
transmitidos por um professor especial-
mente qualificado para conversar, de igual 
para igual, com crianças e adultos!

ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS



ANO NOVO
Que tal fugir da rotina em uma festa tranquila, 
pacífica e repleta de bênçãos? Todos os anos, o 
Templo Kadampa Brasil oferece, na noite do dia 
31, uma virada do ano especial repleta de preces, 
recitação de mantras e fortes bênçãos!

Neste ano, faremos preces para Buda Amitayus, 
Buda de longa vida. Compreendendo que nossa 
vida humana atual é rara e muito preciosa, pois 
somente com ela conseguiremos ingressar e com-
pletar um caminho espiritual, espontaneamente 
entenderemos por que precisamos das bênçãos 
de um Buda nessa data. Esta será uma oportu-
nidade única de celebrar de forma agradável o 
ano que começa: à meia noite, a comemoração é 
interior - com mantras, agradecimentos e pedidos 
especiais a Amitayus.



Visando beneficiar o maior número de 
pessoas possível, o Templo Kadampa 
Brasil investe esforços contínuos em 
suas filiais, oferecendo aulas de Budis-
mo e Meditação e palestras. Confira 
nosso calendário semanal e verifique 
sempre a programação de todas as 
unidades em nosso site!

CENTRO DE MEDITAÇÃO 
KADAMPA BRASIL

Conta com atividades gratuitas, 
aulas, palestras ou atividades para 
a família.

RESUMO



FILIAL ITATIBA

Aulas de Meditação e Budismo 
Moderno com Meditação Guiada 
todos os sábados

FILIAL ITU

Preces e meditações guiadas de 
domingo a domingo

Aulas de meditação e Budismo 
Moderno às terças, quartas, quin-
tas e domingos

Cursos mensais aos sábados.

FILIAL PIRACICABA

Aulas de Meditação e Budismo 
Moderno com Meditação Guiada

FILIAL SOROCABA

Preces cantadas e aulas do Pro-
grama Fundamental todas as 
terças-feiras

Sessões de meditação expressa 
e aulas de Budismo Moderno às 
quartas e quintas-feiras.

Meditação Guiada todos os domin-
gos e cursos mensais aos sábados.

FILIAL VINHEDO

Aulas de Meditação e Budismo 
Moderno com Meditação Guiada 
todas as segundas-feiras.

Dias de atividades nas filiais 
sujeitos a mudança no decorrer 
do ano. Para saber mais sobre as 
atividades e seus horários, consulte 
budismokadampa.org.br/filiais



O Venerável Geshe Kelsang Gyatso orga-
nizou três programas espirituais especiais 
para o estudo sistemático e a prática do 
Budismo Kadampa: o Programa Geral, o 
Programa Fundamental e o Programa de 
Formação de Professores. Esses progra-
mas são especialmente adequados para 
o mundo e a vida moderna! Todos são 
bem-vindos a conhecer melhor nossos 
programas de estudo.

PROGRAMAS DE ESTUDO



PG

O Programa Geral (PG) oferece uma 
introdução básica aos ensinamentos, à 
meditação e às práticas budistas, sen-
do ideal para iniciantes. Também inclui 
alguns ensinamentos e práticas mais 
avançadas de sutra e de tantra - todos 
os ensinamentos são baseados nos 
comentários do Venerável Geshe Kelsang 
Gyatso. O Programa Geral é ensinado em 
todos os Centros Kadampa do Brasil e é 
um ponto de partida ideal para aqueles in-
teressados em saber mais sobre Budismo 
e meditação. Esse programa consiste em 
aulas individuais (manhã, tarde ou noite), 
geralmente complementadas por ‘dia de 
curso’, ‘curso de final de semana’ e ‘retiros 
de meditação’. As aulas são abertas a 
todos, e aqui no CMK Brasil também 
oferecemos, mensalmente, ensinamentos 
para crianças.

PF

O propósito do Programa Fundamental 
(PF) é fornecer uma apresentação siste-
mática de temas particulares do Budismo 
Mahayana e capacitar os praticantes a 
aprofundar seu conhecimento e experiên-
cia do Budismo. O Programa é composto 
por cinco temas, baseados nos ensina-
mentos de Sutra de Buda Shakyamuni e 
seus comentários correspondentes pelo 
Venerável Geshe Kelsang Gyatso.

PFP

O propósito do Programa Formação de 
Professores (PFP) é fornecer uma exten-
sa apresentação de temas particulares do 
Budismo Mahayana, capacitando os prati-
cantes a aprofundar seu conhecimento e 
experiência do Budismo, num treinamento 
para se tornarem professores qualifica-
dos da Nova Tradição Kadampa.

Confira no site a disponibilidade 
desses três programas de estudo, 
abertos a qualquer pessoa que queira 
participar. Existem também opções 
de estudo a distância. Não se esque-
ça de checar os detalhes e efetuar 
sua inscrição on-line!



O Projeto Internacional de Templos (Inter-
national Temples Project – ITP) foi funda-
do pelo Venerável Geshe Kelsang Gyatso 
com o propósito de construir Templos Ka-
dampa dedicados à paz mundial, para que 
todos os seres vivos sejam beneficiados. 
Geshe Kelsang Gyatso diz que o Projeto 
Internacional de Templos é “um bonito 
presente para as gerações futuras”.

Todos podem ajudar o Projeto Internacio-
nal de Templos. Qualquer recurso obtido 
no Centro de Meditação Kadampa Brasil é 
voltado para o desenvolvimento de novos 
centros de Dharma; dessa forma, é possí-
vel colaborar com o projeto comparecen-
do aos festivais e celebrações da tradi-
ção, com doações financeiras e também 
pela doação de seu tempo, por meio do 
trabalho voluntário ou  comprando livros 
da Editora Tharpa.

PROJETO INTERNACIONAL DE TEMPLOS



EDITORA THARPA
A Editora Tharpa é a editora internacional da Nova 
Tradição Kadampa – União Budista Kadampa Interna-
cional, e publica as obras do Venerável Geshe Kelsang 
Gyatso, um mestre budista contemporâneo, renomado 
autor e professor de Dharma.

Você pode encontrar os produtos da Tharpa na loja 
do Templo Kadampa Brasil e em outros Centros de 
Meditação e Centros Budistas Kadampa, além da faci-
lidade de fazer seu pedido online - a editora envia para 
todo o Brasil! www.tharpa.com.br



As atividades oferecidas pelo Templo 
pela Paz são, em sua grande maioria, 
realizadas por voluntários que traba-
lham para beneficiar aos outros. A 
participação neste trabalho é aberta a 
todos, budistas e não-budistas!

Existem várias formas de oferecer 
seu precioso tempo ao CMK Brasil: o 
trabalho voluntário pode ser feito aos 
finais de semana, entre sessões de 
aula, em tempo integral ou durante 
toda uma semana, em que o volun-
tário desfruta de todas as atividades 
do Templo gratuitamente. Também é 
possível ajudar remotamente. En-
quanto você trabalha para o benefí-
cio de todos, nós cuidamos de sua 
alimentação e acomodação. Para se 
inscrever para uma visita de volunta-
riado no CMK Brasil, basta preencher 
e enviar o formulário encontrado em 
budismokadampa.org.br/voluntariado.

TRABALHO VOLUNTÁRIO



Todos são bem-vindos ao Centro de Medi-
tação Kadampa Brasil! Budistas e não-bu-
distas, todos os visitantes são convida-
dos a dar uma pausa no estresse da vida 
comum, enquanto recebem inspiração de 
amigos espirituais. Estamos abertos a 
visitação pública, gratuita, aos sábados, 
domingos e feriados!

VISITAÇÃO PÚBLICA
Visitas de grupos, escolas e associações 
também são bem-vindas. Para inscrever 
uma turma em visitações aos sábados, 
domingos ou mesmo durante a semana, 
escreva para 
info@budismokadampa.org.br

HORÁRIOS

Sábados, domingos e 
feriados

13h às 17h (entrada até 16h30)

14h Visita guiada no Templo

15h Prece e meditação

Somente aos domingos

Prece pela Paz Mundial 
(aula, meditação e prece)



Quarta capa

AV Cláudio Giannini

Escola

Cond. Portal
da Concórdia

Centro de
Meditação
Kadampa
Brasil

Haras MM

Posto
Tic Tac

Av. Vereador
José Donatto

Rod. Dom Gabriel Paulino
Bueno Couto

Rod. José Herm
ínio

de M
oraes

Supermercado
Sonda

Pedágio

Bandeirantes

Anhanguera

Como chegar :

Endereço
Av. Cláudio Giannini, 2035, Distrito do Jacaré, Cabreúva/SP

Site
www.budismokadampa.org.br

Redes Sociais
/CMKBrasil /CMKBrasil

/CMKBrasil /CMKBrasil

Telefone
CMK Brasil 19 99674 2508

Filiais
Sorocaba 15 99605 9690
Itu 11 98267 1962
Piracicaba 19 99674 2508
Itatiba 19 99674 2508
Vinhedo 19 99674 2508

O CMKBrasil é membro da Nova Tradição Kadampa - União Budista Kadampa Internacional.


