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Uma História Muito Curta do Zen Budismo  

Buda viveu e ensinou na Índia durante o século 5 A.E.C. No segundo século da E.C., o Budismo 

se mudou da Índia sobre as montanhas do Himalaia para o Tibete e China. Lá, parte do ramo 

Mahayana do Budismo misturou-se com a filosofia chinesa do Taoísmo e veio a ser conhecido 

como Chan. O movimento Chan depois cruzou para o Japão no século 12, onde foi novamente 

influenciado pela profunda apreciação da antiga religião Shinto pela ordem natural e Chan ficou 

conhecido como Zen. Zen enfatiza a quietude da mente e meditação rigorosa como o método mais 

direto para parar as maquinações da mente insana, assim, trazendo-nos para a paz. 

 

Tolice  

Um Ministro Inglês do Evangelho estava realizando serviços religiosos em uma residência de um 

cidadão Sênior, quando, de repente, seu discurso foi interrompido por um dos moradores que 

gritava: “Eu digo! Temos que ouvir essa tolice?” O ministro, surpreso e confuso, olhou para o 

supervisor residente e disse: “Devo parar de falar?” O supervisor respondeu: “Continue como 

estava fazendo. Isso não acontecerá novamente. Esse homem tem apenas um momento lúcido a 

cada dois anos.” 

 

Na primeira vez em que vi aqueles dois aviões voando para o World Trade Center, duas frases do 

Curso passaram pela minha mente: 

 

Não subestimes a intensidade da compulsão do ego 

para se vingar do passado. 

T-16.VII.3:1 

 

& 

 

Esse é um mundo insano, e não subestimes a extensão da sua  

Insanidade. 

T-14.I.2:6 

 

De todas as grandes religiões do mundo, o budismo tem sido a mais pacífica. Tanto o Zen como 

o Curso reconhecem a insanidade deste mundo e chamam o nosso uso da razão para nos ajudar a 

chegar a uma mente em paz. Somos chamados a “desfazer” ou “desaprender” de acordo com o 

Zen e o Curso, 

 

A memória de Deus vem à mente quieta. 

Sentado em quietude, fazendo nada, a Primavera vem, 

E a grama cresce por si só. 

T-23.I.1:1 

De Zenrin-kushu, an Anthology of Zen Passages 

[Uma Antologia a Passagens Zen] 

 

Zen, como o Curso, procura trazer a sanidade ao mundo abandonando o julgamento. “Olhe sem 

quaisquer ideias”, diz o Zen. Olhe para o mundo sem preconceitos. Que não haja pressupostos – 

sem bom, sem ruim. Quando temos julgamento, temos problemas - temos separação, temos 

divisão, temos dualidade. Apenas olhe – sente-se em quietude - deixe as coisas serem o que são. 

 

Toda a vida está doente. Se eu fosse um médico e solicitado a dar conselhos, 

eu diria: “Crie Silêncio” 

Danish Theologian, Soren Kierkegaard (1813-1855) 



Uma mente quieta é uma mente sensata. Uma mente quieta é uma mente sã. Não teremos uma 

oportunidade real de ver até que possamos aquietar a mente, até que possamos parar o incessante 

falatório do ego. Há um ditado no Zen: “Sua própria mente - isso é Buda.” Do ponto de vista do 

Curso, poderíamos dizer: “Sua própria mente - isso é Cristo”. 

 

Essa ideia de passagem pode ser chamada de tempo, 

mas é uma ideia incorreta, 

pois ao vê-lo apenas como passagem, 

não se pode entender que isso permanece simplesmente onde está. 

Zen Master, Dogen (1200-1253) 

 

Nenhum Tempo além do Agora 

Assim como o Curso, o Zen fala da insubstancialidade do ego individual e da natureza efêmera 

do tempo. O hinduísmo, o budismo e o Curso falam todos deste mundo como um mundo 

fenomenal, um mundo de sonho, Maya ou ilusão. Don Miguel Ruiz, em seu livro “Os Quatro 

Compromissos”, fala sobre o que ele chama de domesticação ou o sonho do planeta. Estamos 

atualmente vivendo no que poderia ser chamado de Sistema de Polimento do Século 21, ou seja, 

estamos experimentando o mundo como se ele estivesse sido feito no início do século 21, um 

mundo muito diferente do modo como o estava sendo feito há 100 anos, quando o mundo foi 

apanhado no meio da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Este é um mundo insano 

simplesmente porque é o mundo do ego. Sempre foi. 

 

A cada geração são ensinados os caminhos do mundo repetidamente até que aprendamos 

totalmente a maneira do mundo, ou seja, o ego. Como a música do South Pacific diz: “Você tem 

que ser cuidadosamente ensinado; você tem que ser ensinado a odiar e a temer; você tem que ser 

cuidadosamente ensinado.” Todo mundo nasce místico, então levamos a criança para a escola – 

estudamos história, aprendemos o certo e o errado e a conclusão é: você, sejam quem for, é 

diferente de mim. Você está errado. 

 

Faz-de-conta 

Em 1958, o cantor country Conway Twitty (1933-1993) teve uma música de sucesso chamada 

Make Believe (Faz-de-conta), na qual ele lamentou o fato de que todas as esperanças e sonhos que 

ele tinha sobre uma possível relação amorosa foram apenas faz-de-conta. "Minha única oração 

será... um dia você se importará comigo, mas é apenas...faz-de-conta". O Zen diz: “Esteja no 

mundo, mas não seja do mundo.” Não se deixe levar pelo faz-de-conta. Não há necessidade de 

renunciar ao mundo - apenas veja sua natureza ilusória e deixe-o ser. O que precisa ser corrigido 

não está no mundo – está na mente. Assim, Mahatma Gandhi pode dizer: “Seja a mudança que 

você quer ver.” 

 

O Reino dos Céus está do lado de dentro, onde Deus está. O Céu está na Mente. Não é um lugar. 

É uma consciência da Perfeita Unicidade. É simplesmente uma questão de escolha. O que eu 

desejo ver? Onde devo procurar sentido na minha visão? O mundo externo é um lugar de política, 

competições e batalhas onde os egos jogam jogos de intriga e estratégia, tudo para o propósito de 

se obter riqueza, poder e controle. 

 

Muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam 

 na sua realidade. E sofreram uma sensação de perda  

e consequentemente não se liberaram.  

Outros não escolheram nada além do mundo e sofreram com um sentimento de perda ainda 

mais profundo, que não entenderam. 

Entre esse dois rumos há ainda uma outra estrada que conduz para longe de qualquer tipo de 

perda, pois tanto o sacrifício quando a privação são rapidamente deixados para trás. Esse é o 

caminho designado para ti agora. 

L-p.I.155.4:2-4; 5:1-2 

 



A grande iluminação de Buda foi que tudo da vida é sobre desejo e por causa do desejo, vem o 

apego e por causa do apego, o sofrimento. O apego do ego a ídolos, coisas, status, poder e nossos 

muitos relacionamentos complicados nos mantém distraídos e nem sequer vemos a sanidade. 

 

Palavras Iniciam o Mundo 

A projeção faz a percepção. O mundo é como nós o tornamos, como o vemos, projetamos ou 

pretendemos. O ego tem uma porção de palavras projetivas, de xingamento em seu arsenal. 

Palavras como desprezível, patético, estúpido, insano, grotesco, ridículo, idiota e absurdo. Todas 

essas projeções simplesmente nos mantém cegos pelo nosso próprio julgamento. 

 

De acordo com o Curso, a lei mais básica que existe no universo é a lei de causa e efeito. Como 

damos, assim recebemos. À medida que perdoamos, nós também somos perdoados. Ao amar o 

que está diante de mim, o amor virá na minha direção. O ego reverte essa lei e, em vez de tornar 

a vida algo em que todos ganham, torna-a uma perda para todos. Ataque para ser atacado. Se eu 

tiver que perder, então você também terá. Este é o caminho da guerra. Ninguém ganha na guerra. 

A guerra é assassinato justificado. A guerra é o inferno e todos perdem. 

 

Não Conceba Palavras 

Depois da minha experiência de quase-morte em 1976, eu não conseguia falar porque percebi que 

qualquer coisa que eu dissesse seria uma construção, ou seja, uma tentativa de tentar colocar em 

palavras a descrição de uma experiência que não se encaixava em palavras. Bodhidharma, o 

lendário fundador do Zen, disse: “Não conceba palavras.” Este estado é chamado de “mo chao” -

quando não estamos projetando. “Mo” significa sereno ou silencioso e “chao” significa 

consciência. Isso é como um espelho – apenas reflete. Basta observar, diz o Zen, sem opinião ou 

comentário - sem apreciação, avaliação ou análise. As palavras são símbolos de símbolos - duas 

vezes afastadas da realidade (M-21.1:9-10). As palavras iniciam o mundo. No momento em que 

entramos no mundo das palavras, o mundo começa e logo há muitas palavras, argumentação e 

alienação. A frase favorita do Curso da minha esposa Dolores é: 

 

Permite que ele seja o que é, 

e não busque fazer do amor um inimigo (T-19.IV(D).13:8). 

 

A Realidade é Intrínseca 

Deus não pode ser teologizado, especulado ou discutido. Assim, Jesus nos diz: “O Reino dos Céus 

está dentro de você.” Não está em nossos corpos. Não está no mundo. Está na Mente - que é agora 

e sempre fora a Realidade Una e única. A verdade não está lá fora. A verdade está nesse momento 

- na minha experiência imediata; na minha mente. Quanto mais desperto eu estiver, quanto mais 

consciente eu estiver, maior será a apreciação e gratidão pelo que tem me sido dado. 

 

Não se Trata de Teologia 

Um teólogo Cristão estava participando de uma conferência sobre religiões do mundo em Tóquio. 

Ele foi até um mestre Shinto e disse: “Acho que não compreendi sua ideologia. Não entendo a 

sua teologia.” O mestre Shinto olhou para ele por um momento e disse: “Eu acho que não temos 

uma teologia. Eu acho que não temos uma ideologia. Nós dançamos.” 

 

Uma teologia universal é impossível, 

Mas uma experiência universal não é só possível como necessária. 

E-In.2:5 

 

Zen Não é uma Teologia. 

O Zen é simples, puro, absoluto, e uma religião imaculada. As palavras facilmente se tornam 

poluentes. Teologizar contamina e estraga a religião. A teologia é algo sobre o qual poderíamos 

debater. As pessoas têm discutido durante séculos por causa de “dogmas”, ideologias, 

geocentrismo, egocentrismo, nacionalismo, comunismo - qualquer “ismo” pode ser o motivo. O 



Zen é mais como o amor. Tente defini-lo. Você vai perdê-lo. Não podemos estar no Espírito e no 

ego ao mesmo tempo. Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer de pé. 

 

Não há nenhuma resposta, apenas uma experiência. 

Busca somente isso, e não deixes que a teologia te atrase. 

E-In.4:4-5 

 

O Misticismo Não Tem Teologia 

O misticismo é uma experiência direta. Místicos têm verdade. Eles têm luminosidade. Eles não 

têm doutrina. Eles não têm dogma. Não há nenhuma crença, nenhum cânon, nenhum conjunto de 

crenças. Não há nenhuma maneira certa para acreditar. Há simplesmente ver, o que transcende 

acordo e desacordo. O Curso diz: “O ego analisa, o Espírito Santo aceita” (T-11.V.13: 1). O Zen 

diz para não dissecar e não analisar. Analisar é separar, fragmentar, dissociar, mas Deus não pode 

ser dividido. Deus é o todo e não a parte. Deus pode ser encontrado apenas em uma visão de 

Unidade. 

 

O Zen é uma experiência. O Curso é uma experiência. Quanto mais você pratica o Zen e quanto 

mais você estuda o Curso, mais profunda é a experiência. Mais em paz você se torna. Tal como 

acontece com o Curso, o Zen é essencialmente uma forma de auto estudo. Apenas é necessário 

dar um passo para trás e deixar que a verdade venha naturalmente à visão. O Zen é um estudo e 

uma maneira de ver na qual vislumbres do Céu começam a vir à visão. 

 

Eu nada tenho que não venha de Deus. 

A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. 

Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. 

T-1.II:3.11-12 

 

Como o Zen, o Curso é sutil. Tudo acontece dentro. Quanto mais você se mantiver dentro - mais 

silenciosa a mente se torna ainda que em meio ao frenesi. O Curso, como o Zen, é uma maneira 

de Ser. Ninguém é especial. Somos todos irmãos e irmãs iguais. Podemos ver o que Jesus fez. 

Podemos fazer o que Jesus fez. Ao olhar para o mundo com olhos amorosos, até mesmo a menor 

folha torna-se algo maravilhoso - uma folha de grama é um sinal da perfeição de Deus. Tudo é 

Divino e cada momento delicado é precioso, mas isso só pode ser visto através dos olhos do não-

julgamento. 

Esteja presente no momento, 

onde não há culpa do passado, 

e nada a temer no futuro. 

 

O Pretérito Imperfeito 

O pretérito imperfeito é uma forma verbal que combina o tempo passado com um tempo 

imperfeito, referenciando um evento contínuo ou repetido no passado - sendo descrito no presente 

como “Eu costumava andar.” O Curso, assim como o Zen, ensina imediatismo, imersão, 

envolvimento, momento a momento. O Zen diz que a mente está no passado. A culpa só existe 

no presente se eu me agarrar a ela. A Lição 7 do Livro de Exercícios diz: 

 

Eu vejo só o passado. 

O Céu está aqui. Não há nada mais. 

O Céu é agora. Não existe outro tempo. 

M-24.6:4-7 

 

A salvação está disponível imediatamente. Não precisamos esperar por um segundo sequer para 

vivenciá-la. Jesus diz nos Evangelhos: “O Céu está ao alcance.” Está tão disponível 

imediatamente para mim como a minha mão. Quando totalmente viva - não há tempo para o 

tempo. 
 



O Caminho do Paradoxo 

O Curso diz: “Todos os presentes que dou aos meus irmãos são para mim mesmo.” O Zen diz: 

relaxe. Não procure, não busque, não exija. Aqui vai um segredo. Buscar é desnecessário. Por que 

procurar por algo que já é seu? Se você relaxar, ele vem. Ele não vem ao exigir que venha. Não 

vem através da arrogância e nunca pode vir tornando os outros errados. Escrevi o seguinte 

parágrafo em uma noite há alguns invernos: 

 

É uma noite de inverno e estou sentado com minha esposa, Dolores, e nossa filha, Sarah, na 

nossa sala de família. Estamos todos lendo. A lareira está brilhantemente em chamas. Está muito 

confortável, muito parecido com um lar - porque é um lar. Paro de ler e permito que o momento 

seja o que é. Aqui nós estamos fazendo essa coisa essencial de família. 

 

O momento é suficiente por si só. 

Nada é necessário. 

Este momento é perfeito - exatamente como é. 

Agora lendo estas palavras, o momento é perfeito - exatamente como é. 

E esta manhã quando eu estava em um acidente pequeno de carro  

- foi perfeito também. 

 

Sendo Sem Rédeas  

Ao não entregarmos as rédeas ao ego, se torna fácil viver livremente no momento. Os monges 

budistas podem rir porque eles são livres. Quando eu era criança em uma fazenda no Missouri, 

tínhamos um touro que, mesmo eu sendo uma criança pequena, conseguia conduzi-lo com uma 

corda. Em uma extremidade da corda, havia um dispositivo de metal com uma mola que apertava 

em torno da parte interna e macia do nariz do touro entre as duas narinas. Se o touro puxasse a 

corda, o fecho de metal apertava a parte interna e macia do nariz do touro. Um passo à frente 

aliviava a pressão. Assim, se eu puxasse a corda, o touro iria, da forma mais dócil, seguir-me. É 

o mesmo com o ego. O ego é uma rédea, uma corda, uma corrente. Ele nos conduz através de 

nossos narizes. Ao que você está amarrado, a um pensamento, uma ideia, uma falta de perdão, a 

um sentimento de mágoa? 

 

Se pode ser ferido por qualquer coisa, 

vês um retrato dos teus desejos secretos. 

Nada mais do que isso. 

T-31.V.15.8-9 

 

Egos são frágeis e facilmente magoados. Você já disse alguma vez que você está “chateado”, 

“decepcionado”, “repugnado”, ou “ofendido” por causa de alguma coisa que alguém disse? Se 

sim, você está comprando uma ilusão. Quem é o “você” que pode ser ferido por um insulto? Se 

posso ser ferido por palavras, ainda não tenho consciência do Ser. Claro que o corpo pode ser 

ferido - mas estamos falando sobre a mente - apenas um ego pode ser ferido e 

 

VOCÊ NÃO É UM EGO! 

 

A terra pode refletir o Céu ou o inferno; Deus ou o ego. 

T-14.IX.5:4 

 

O Ego é o Inferno. Não há outro Inferno.  

A crença no inferno é inescapável para aqueles que se identificam com o ego (T-15.I.4:1). O Zen 

diz que não há ego. O Curso diz que não há ego. Não existe também, portanto, inferno e demônio 

e nada a temer. Não pode haver um oposto ao que tudo abrange. Não pode haver um oposto ao 

Eterno. Zen é apenas Ser. O Curso é apenas Ser. E não há diferença entre Ter e Ser (T-4.VI.5:7). 

 

A ênfase do ego é no fazer. 

A ênfase do Espírito é em ser. 



 

Eu tive uma experiência Zen maravilhosa em 2007, como resultado de ter contraído Encefalite 

Viral de uma picada de mosquito que me deixou em coma por vários dias. Depois que acordei, 

eu não estava realmente de volta. Fui tão longe para o vazio negro que parei de pensar. Depois 

que acordei, demorou um longo tempo antes que eu conseguisse falar ou até mesmo começar a 

fazer qualquer coisa que chamamos de atividade normal. Foi uma experiência incrível de paz, 

pois eu não tinha nenhum dos problemas que afligem a consciência normal. Lentamente, muito 

lentamente, ao longo de muitos dias, comecei a recuperar o controle sobre meus braços e pernas 

e, eventualmente, sobre minha língua. O que eventualmente me trouxe de volta foi o pensamento: 

“Você tem contas para pagar.” Era quase como se eu dissesse: “Droga, de volta ao mundo 

novamente.” 

 

Gosto imensamente de comparar os conhecimentos do Curso com as descobertas dos muitos 

místicos que experimentaram Instantes Santos - aqueles maravilhosos vislumbres da verdade que 

facilitam o nosso despertar. Muitas vezes, essas experiências vêm quando não estamos fazendo 

nada de espetacular, quando simplesmente relaxamos ou, talvez se tivermos sorte, realmente 

paramos de pensar. Assim, me despeço com a escrita de Douglas Harding (1909-2007), um 

filósofo inglês, professor de mística e espiritualidade que escreveu um livro maravilhoso 

chamado, On Having No Head—Zen and the Rediscovery of the Obvious [Sobre não ter Cabeça 

– Zen e a Redescoberta do Óbvio]. Para mais informações, visite www.headless.org. 

 
 

 
 

 

O que realmente aconteceu foi algo absurdamente 

simples e espetacular: Eu parei de pensar. 

Um silêncio peculiar, uma estranha maneira de fragilidade  

ou dormência alerta, caiu sobre mim. 

Razão, imaginação e todo o falatório mental desapareceram. 

Subitamente, as palavras realmente me faltaram. 

Passado e futuro desapareceram. 

Esqueci quem e o que eu era, 

meu nome, masculinidade, animalidade, 

tudo o que poderia ser chamado de meu. 

Era como se eu tivesse nascido naquele instante, novo em folha, 

sem mente, inocente de todas as memórias. 

Havia apenas o Agora, aquele momento presente 

e o que foi claramente dado nele. 

http://www.headless.org/


Olhar era suficiente. 

E o que eu encontrei foi pernas de calças cáqui caindo sobre um par de sapatos marrons, 

mangas cáqui caindo sobre um par de mãos rosadas e uma camisa cáqui  

cuja extremidade superior terminava em 

- absolutamente nada seja o que for! 

Certamente não em uma cabeça. 

 

 
Traduzido por Débora Corrêa e Juliana Kurokawa 


