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Queridos amigos,
 
Gostaria de compartilhar com vocês algumas novidades.
 
Quando um grande mestre como Lama Gangchen Rinpoche deixa Seu corpo, há muitas
coisas que nós, como discípulos, devemos fazer como sinal de gratidão e para criar as causas
e condições corretas para Seu rápido retorno entre nós.
 



Primeiramente e acima de tudo, nós devemos seguir o conselho precioso do Rinpoche:
praticar bem o Dharma e manter uma forte união e amizade entre nós.
 
Nós devemos continuar as atividades do Dharma que Rinpoche iniciou, como os Centros de
Dharma, Fundações, publicações e o Help in Action.
 
Há algumas coisas específicas que nós podemos fazer e algumas delas já começamos.

Stupa
Como muitos de vocês sabem, seguindo o conselho do Rinpoche, Seu corpo sagrado será
mantido por pelo menos um ano antes da cremação. No presente, nós estamos trabalhando
nas permissões legais para construir uma stupa em Albagnano e trazer Seu corpo sagrado
para ser mantido em Albagnano até o momento da cremação.
 
O local para a stupa foi escolhido e preparado e o projeto foi apresentado ao governo local.
 
A stupa será feita de uma pedra branca local chamada mármore palissandro, com
ornamentos da parte frontal e do topo feitos no Nepal. Os ornamentos de ouro estão sendo
enviados do Nepal esta semana.
 
O custo estimado da stupa é de 71.651,57 euros.
 
Nós podemos começar a construir a stupa em novembro.



Vista frontal do projeto

Renderização 3D do projeto



Local onde será posicionada a stupa

O local da stupa, visto de cima



�ོ་�ིམ། go khyim “porta da frente” da stupa, feita no Nepal 
ཆོས་འཁོར་༡༣ cho khor 13 - “13 Dharma Chakras” (ornamento do topo da stupa)

Com o objetivo de obter as permissões para trazer o corpo sagrado do Rinpoche para
Albagnano, nós demos início ao processo burocrático envolvendo quatro níveis diferentes do
governo. O mais provável é que receberemos a permissão por volta do meio de novembro.
 
Até o momento, nós fizemos um belo monumento na forma da Stupa de Borobudur, que foi
colocado no cemitério de Biganzolo, que fica próximo de Albagnano.



Monumento da  Stupa Mandala de Borobudur no cemitério de Biganzolo

Ajuda ao Hospital de Verbania
Cardiotocógrafo
 
No dia 30 de junho, nós oferecemos formalmente, em memória de Lama Gangchen
Rinpoche, um cardiotocógrafo ao Hospital Castelli de Verbania. Essa máquina ajudará as
mulheres grávidas durante a gestação e na hora do parto, tanto no hospital quanto em suas
casas. Muito obrigada pelo seu apoio, que tornou essa oferenda possível.





https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/25912-associazione-lama-gangchen-dona-
cardiotocofrago-al-castelli

Quartos de Hospital
Seguindo os desejos do Rinpoche, nós estamos oferecendo ao Hospital de Verbania dois
quartos com pressão variável. Estes devem ser os primeiros quartos desse tipo no hospital.
Eles são vitais para o tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas ou paciente
imunodeprimidos.
 
No link a seguir você pode ver alguns detalhes do projeto:
 
https://www.dropbox.com/sh/kalqqhlvi27udv3/AADlWUraOeZLc2WKUCLkfZ1pa?dl=0
 
O custo total está estimado em 125.000,00 euros.
Nós vamos começar a realizar esse projeto no final de setembro.

http://customer21288.musvc2.net/e/t?q=6%3dMS9aS%26D%3d9%26G%3dMUGa%260%3dT0XT%26M%3doMEHz_KluW_Vv_JXvk_Tm_KluW_U1O4P.G5v4KR2KC31O.4L_ytnr_999G1BKAl_KluW_U15yH93j4_CsZs_M89XT4v3hS9-4DKv6437B0Fl-EvEh-0vFn637u-70Fh-6vJkB0Lv608y42G-hE-x3zMzDsB%26y%3dE2LG59.GzL%26pL%3dMSGTO
http://customer21288.musvc2.net/e/t?q=4%3dESOYK%26D%3dO%26E%3dEUWY%262%3dTPVL%26M%3d5K7HF_Idum_Tn_Jntc_T3_Idum_SsOJN.qJBGoGK.42E_Erfr_O760_Erfr_O7x39H409MvTTLqNP_Idum_SscXey2n3xyrInq21Y5OxXwZmx8wR33_Erfr_P7qD_Erfr_P5M%266%3d0L6NzS.17G%2606%3dTNaDV


Planta do projeto

Projetos para o Futuro Próximo, Dedicados ao Rápido Retorno do Nosso
Amado Guru
 

Pujas e Oferendas
No momento mais apropriado, nós devemos pedir para todos os monastérios da nossa
linhagem fazerem pujas para o rápido retorno do Rinpoche, em um novo corpo, com todas as
condições perfeitas para espalhar do Dharma para o benefício dos seres sencientes.
Há muitos monastérios no Tibete, Índia e Nepal.
Quando pedimos um puja, oferecemos o chá, a comida e damos uma pequena oferenda para
cada monge.
Ao mesmo tempo, devemos começar a fazer oferendas aos monastérios como uma forma de
acumular méritos que serão dedicados ao rápido retorno do Rinpoche.
Nós devemos iniciar esses pujas e oferendas em 2021 e informaremos a todos sobre seu
desenvolvimento.
 

Peregrinações
Seguindo a tradição, nós, como discípulos, devemos fazer peregrinações a lugares sagrados e
monastérios conectados à nossa linhagem como uma forma de criar as causas e condições
para o rápido retorno de nosso amado Mestre.
Devido à pandemia do covid-19, no momento presente está difícil organizar qualquer
viagem, especialmente uma viagem em grupo para a Índia e a China. Então, no momento,
estamos aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Nós podemos tentar ir ao Tibete no
verão de 2021, se não for possível, precisaremos adiar essa viagem até 2022.
 

Estátuas
Estamos trabalhando na confecção de uma linda estátua do Rinpoche em 3D, de forma que
ela possa ser replicada em diferentes tamanhos para os monastérios, Centros de Dharma e
discípulos em todo o mundo.
 



NgalSo Gyatso Sungrab
A Obra Completa de Drubwang Gangchen Rinpoche
Como é feito tradicionalmente, todos os ensinamentos escritos de um Mestre são colocados
juntos em uma grande publicação. Lama Caroline está supervisionando esse trabalho de
revisão dos livros, sadhanas, manuscritos e uma longa biografia do Rinpoche.
 

Karuna Action
Ação de Compaixão
Karuna Action - Ação de Compaixão foi o último projeto idealizado por nosso amado
Guru, Drubwang Gangchen Rinpoche. Antes de sua passagem, ele expressou o desejo de
criar um espaço em nosso Centro de Dharma para cuidar dos doentes e dos que estão
próximos da morte.
Um lugar para oferecer apoio físico, emocional e espiritual para que os doentes recuperem a
saúde e para que os que estão prestes a morrer se preparem para deixar o corpo da maneira
mais pacífica e digna.
Karuna Action é uma oportunidade de escolher uma internação domiciliar na estrutura do
nosso Centro, que também permite à pessoa e sua família receber auxílio espiritual e
psicológico, participar de perto de todas as atividades do Centro e receber o apoio da sangha
com serviço de limpeza  e alimentação durante esse período desafiador.
 
 

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 nesses 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- FILIALE 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.

http://customer21288.musvc2.net/e/t?q=3%3dEVHXK%26G%3dH%26D%3dEXPX%262%3dWIUL%26P%3dx1n6qJ7K_8qfu_I1_5vip_EA_8qfu_H6oD0.BB_Mgsc_WvI0DvJ500K5I%26t%3dC8NB3E.IuJ%26vN%3dHQMVJ


 
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
no e-mail: lamamichel@kunpen.it
 
 
Muito obrigado.
 
Com amor,
 
No Dharma,

Lama Michel Rinpoche

mailto:lamamichel@kunpen.it

