
Budismo. Inauguração do Templo Zen das Alterosas será feita pelo abade Dosho Saikawa Sokan, no dia 20

LocalizadonaSerra,
regiãoCentro-Sul,
espaçooferece
práticaserituais

Harmonia. Semana da mãe divina é considerada um momento auspicioso para quem procura equilíbrio

¬ ANA ELIZABETH DINIZ

ESPECIAL PARA O TEMPO

¬O nome e o local escolhi-
dos não poderiam ser mais
apropriados para o primei-
ro templo zen budista de
Belo Horizonte que funcio-
na desde 2012, lá no alto
da Serra, na região Centro-
Sul, oferecendo práticas e
cerimônias para leigos,
simpatizantes e aqueles
que desejam trilhar o cami-
nho dos monges.

O Templo Zen das Alte-
rosas reflete as montanhas
e o perfil da capital minei-
ra e do Estado das Minas
Gerais e em japonês rece-
be o nome de Tenmoku-
zan Kogakuzenji que signi-
fica “Montanha do Silên-
cio Templo Zen das Monta-
nhas Altas”. 

O templo, que será inau-
gurado no dia 20, é resulta-
do da persistência, dedica-
ção e do sonho de José Cos-
ta,61, –que foi ordenadoco-
mo monge Mokugen Sensei
– juntamente com o esforço
e a perseverança dos mon-
ges, praticantes e amigos.

Após 22 anos de esme-
rado treinamento e prepa-
ração no Japão, Mokugen
retornou ao Brasil como
missionário da escola Soto
Zen, com a missão de trans-
mitir aos brasileiros o au-
têntico espírito do zen bu-
dismo. A escola Soto Zen
foi fundada no século XIII
e é mundialmente reconhe-
cida como autêntica escola
de transmissão dos ensina-
mentos do zen budismo.

A inauguração contará
com uma cerimônia ofi-
cial, que será dirigida por
Dosho Saikawa Sokan,
abade do Templo Hosen-ji
em Yamagata-ken, Japão,
e do Templo Busshinji em

São Paulo.
“Esse é um momento

muito auspicioso para todos
nós, porque é o primeiro pas-
so para a filiação do Templo
Zen das Alterosas à escola
Soto Zen e seu reconheci-
mento oficial”, comenta o
abade Mokugen.

FUTURO. Em meio aos prepa-
rativos que envolvem a ceri-
mônia, ele considera que o
Templo Zen das Alterosas
vai se perpetuar para as ge-
rações posteriores e passa a
fazer parte do zen no Brasil,
trazendo benefícios e felici-
dade para todos os seres.
“Que o darma puro, uno e
correto do mestre Dogen
(fundador da Escola Soto
Zen do Japão) seja o ensina-
mento central desse templo.
Que todos possam retornar
ao estado de não nascido e a
cada instante viver a eterni-
dade aqui e agora”, deseja.

Mokugen diz que “a luz
do darma e a sabedoria bu-
dista são como o sol radian-
te que ilumina todos os cora-
ções humanos e todos os re-
cantos do universo”. “O ensi-
namento é como um barco
no rio que transporta todos
os seres da margem da ilu-
são para a margem da ilumi-
nação”, aponta.

O abade Mokugen dedi-
ca a todos os seres os méri-
tos dessa data: “Que haja
prosperidade e que todos
dentro do darma avancem
no treinamento do caminho
com os olhos da grande com-
paixão tão ampla como o
oceano. Rogamos pela infi-
nita felicidade e vida longa
para todos os seres”.

AGENDA: A cerimônia de
inauguração será no próximo
dia 20, a partir das 10h, na rua
Itaparica, 245, Serra. Para
participar, é preciso fazer
inscrição prévia e contribuir
com R$ 100. Informações: (31)
3227-1334 e (31) 8716-2244.
Para a programação, acesse
www.zen.org.br

Meditação. O Templo Zen das Alterosas oferece regularmente diversas práticas como meditação, cerimônias especiais e ginástica

Dias para receber paz e bênçãos
PONTO DE EQUILÍBRIO/DIVULGAÇÃO

Imagem da mãe divina, deidade universal cultuada em todo o mundo

ANA ELIZABETH DINIZ

Mokugen Sensei, abade do templo, dedica a todos o mérito da data

BIA GONZAGA/DIVULGAÇÃO

O abade Dosho Saikawa Sokan vai dirigir a cerimônia de inauguração

¬Um evento que aconte-
ce mundialmente repete ri-
tuais milenares. A festa
das mil luzes, também co-
nhecida como a Semana
da Mãe Divina – de 22 a 28
de setembro –, é quando se
acende uma vela a fim de
criar uma rede de energia
e luz que emana vibrações
de saúde, harmonia, felici-
dade, abundância e prospe-
ridade.

Em Belo Horizonte, a io-
gueterapeuta Maria José
Marinho vem oferecendo es-
sa vivência há alguns anos

(ver agenda).
“Os rituais da semana da

Mãe Divina trazem em si a
transmutação de energias,
fazendo renascer a esperan-
ça e uma vida melhor. Os
grandes mestres que percor-
reram a jornada da elevação
espiritual tornaram-se devo-
tos da Mãe Divina. Esse é
um tempo auspicioso para
receber muitas bênçãos e al-
cançar graças”, explica a
professora.

Segundo ela, o ritual pro-
porciona a solução de pro-
blemas nas áreas pessoal, fa-

miliar, sentimental, profis-
sional, financeira, dissolve
traumas, mágoas e ressenti-
mentos que dificultam a vi-
da, desenvolve a intuição,
percepção extrassensorial,
ampliando o campo de cons-
ciência e propiciando maior
desenvolvimento espiritual.
    “A Mãe Divina é a forma
feminina da divindade, é a
força criadora do universo e
atua na destruição de ma-
les, doenças e ignorância,
na construção ou renovação
de uma nova vida e na sedi-
mentação com o equilíbrio

do mundo material com o es-
piritual”, explica Maria Jo-
sé.  Ela é conhecida por dife-
rentes nomes como mãe Ma-
ria e todas as Nossas Senho-
ras, Iemanjá, Kwan Yin, Ka-
li, Lakshmi, Saraswati, to-
das representando o amor
incondicional.   

AGENDA: A Semana da Mãe
Divina acontece de 22 a 28
próximos, às 7h, 12h30 ou 19h.
Avenida do Contorno, 4.614,
10º andar, Funcionários.
Inscrições e informações: (31)
3223-8340 e 3225-4222.
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