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Queridos amigos,
 
Gostaria de compartilhar algumas notícias dos últimos dois meses.
 
Antes de tudo, muito obrigado por todo o apoio que tem sido dado ao Fundo para o Rápido
Retorno. Ele só é possível com a participação de toda a Sangha.

Stupa
Iniciamos a construção da stupa. As partes de mármore estão sendo feitas com uma pedra
local chamada mármore de palissandro. Juntamente com Drubchen Rinpoche, Geshe
Lobsang Phuntsog, Geshe Jangchub Gyaltsen, venerável Tenzin e venerável Thubten, eu
estive recentemente abençoando as pedras e concedendo uma bênção especial para os
artistas que vão trabalhar nela, como é feito tradicionalmente quando se faz uma stupa ou
estátua.



Vaso da stupa, esculpido em uma peça de mármore única

Degraus dos quatro lados da stupa



Cerimônia de bênçãos com Lama Michel Rinpoche e (da direita para a esquerda): 
Drubchen Rinpoche, ven. Tenzin, Geshe Jangchub Gyaltsen, Geshe Lobsang Phuntsog  

e ven. Thubten

Sempre que se constrói em um terreno novo é muito importante fazer certas preces e
cerimônias para criar harmonia com os seres da natureza que vivem naquele terreno,
chamados Nagas e SaDag (Senhores da Terra). Isso é especialmente importante quando se
constrói um templo ou uma stupa. No dia 16 de outubro, nós conduzimos com sucesso a
cerimônia SaDag DoThig, dessa forma, pedimos permissão para usar a terra e criar
harmonia com as forças da natureza.

Preparações para a cerimônia SaDag DoThig



Preparações para a cerimônia SaDag DoThig

Para completar a cerimônia mencionada, nós fizemos 20 vasos de tesouros, chamados ས་བ�ས་
�མ་པ།, sachu bumpa, para oferecer aos Nagas e SaDag. Esses vasos foram preenchidos com
muitas substâncias, tais como remédios, pedras, terra e água de lugares sagrados de todo o
mundo, objetos preciosos e mantras especiais. Após três dias de meditação para abençoar os
vasos, eles foram colocados na terra, completando, dessa forma, a cerimônia.

Meditação de três dias para abençoar os vasos de tesouros



Oferendas dos vasos de tesouros (sachu bumpa)

Drubchen Rinpoche durante a cerimônia de bênçãos  
para os vasos de tesouros (sachu bumpa)



Colocação dos vasos de tesouros no solo

Colocação dos vasos de tesouros no solo

No dia 22 de outubro, recebemos, da prefeitura de Bee, a autorização para construir a stupa.
 
No dia 4 de novembro, recebemos do Escritório Regional de Saúde e Sanitização (Direzione
Sanità ASL Regionale), a permissão definitiva para trazer o corpo sagrado do Rinpoche para
ser colocado na stupa em Albagnano. Neste mesmo dia começou o trabalho para a
construção do alicerce da stupa.
 
A intenção é completar a stupa até o início de dezembro.



Escavação para o alicerce da stupa

A base para o alicerce da stupa

Ajuda ao hospital local de Verbania
Quartos de hospital
 
No dia 14 de outubro começamos a construção de dois quartos com pressão de ar variável no
Hospital Castelli, de Verbania. A unidade principal de tratamento de ar foi colocada; os
canos para água fria e quente e parte dos dutos de ar também foram feitos.
 
Estamos trabalhando duro para terminar os quartos rapidamente, a fim de ajudar o hospital
nesse momento difícil da pandemia de Covid-19. Os quartos devem ser finalizados no dia 23
de novembro.
 



União Budista Europeia (European Buddhist Union – EBU)
 
Um dos últimos pedidos de Lama Gangchen Rinpoche foi para que nossa Sangha estivesse
representada na União Budista Europeia (European Buddhist Union – EBU). No dia 26 de
setembro, o Kunpen Lama Gangchen  entrou oficialmente para a EBU, representando nossa
Sangha e nossa linhagem, assim como Rinpoche desejava. http://europeanbuddhism.org/
 

http://customer21288.musvc2.net/e/t?q=5%3dCTAZI%26E%3dA%26F%3dCVDT%26z%3dTFTE%26N%3dq3l4jL5I_1sds_B3_3tbr_C9_1sds_A8pN1G18jFmNm6sB2E.zKp_JbvY_Tq%267%3dvM4OlT.y83%26A4%3dUAVJX


Mural do artista 2501 para o Rápido Retorno
 
O amigo de longa data do Rinpoche, discípulo e patrocinador Franco Ceccarelli, juntamente
com seu filho, Jacopo Ceccarelli, fizeram um tributo especial para o Rinpoche. Na Via Marco
Polo, Milão, onde Lama Gangchen Rinpoche viveu por muitos anos e onde fica o Kunpen
Lama Gangchen, o artista de rua Jacopo, codinome 2501, criou uma bela pintura do nó
infinito do amor e interdependência, dedicada ao rápido retorno do Rinpoche.
https://rb.gy/8aygpc
 

Nó gigante do amor e interdependência, por 2501

http://customer21288.musvc2.net/e/t?q=A%3dFR0fL%26C%3d0%26L%3dFTCZ%263%3dREZH%26L%3dp9o2iR8G1_PetX_ao_IY1d_Sn_PetX_ZtIj.EC_IY1d_SnfoPoNq%265%3duS7MkZ.262%26G7%3dS0bMV


Jacopo também fez um lindo mural em Albagnano representando a Stupa Mandala de
Borobudur.
 

Representação de Borobudur em Albagnano, por 2501

Representação de Borobudur em Albagnano, por 2501

Fundo para o Rápido Retorno
A única forma de fazer com que esses projetos se tornem realidade é com o apoio de toda a
Sangha. É nossa responsabilidade, como discípulos do Rinpoche, criar as corretas causas e
condições para Seu rápido retorno.
 
Por esse motivo, nós criamos o Fundo para o Rápido Retorno, que será usado
exclusivamente para financiar esses projetos.
 



Como Rinpoche frequentemente nos lembrou: “Juntos, podemos.”
 
Para participar, por favor, doe:

Por transferência bancária:
Nome: Kunpen Lama Gangchen
IBAN: IT62V0306909606100000161078
Swift: BCITITMM
Banco: Banca Intesa San Paolo, Ag. 55000- FILIALA ACCENTRATA TER S
Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano
ABI: 03069
CAB: 09606
 
Motivo da transferência: swift return

Por cartão de crédito:
 
Clique no seguinte link:
 
http://bit.ly/swiftreturn

Você pode especificar um projeto em particular ou fazer uma doação geral para os Projetos
de Rápido Retorno.
 
Eu sou muito grato por todo o apoio de cada um de vocês da Sangha. É realmente muito
bonito ver nossa união e esforço conjunto.
 
Se você tiver perguntas ou sugestões, por favor, sinta-se livre para entrar em contato comigo
nos e-mails: lama@gangchen.it ou lamamichel@kunpen.it
 
Muito obrigado a todos.
 
Com amor,
 
No Dharma,

Lama Michel Rinpoche
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