
4 gerais Belém, terça-feira, 11 de dezemBro de 2018

Na noite de ontem, a 
monja Coen deu iní-
cio à agenda na capital 

paraense, que ela visita pela 
primeira vez no auge dos 
seus 71 anos. Com a palestra 
“A Felicidade do Desapego”, 
a líder zen budista envolveu 
os participantes na progra-
mação, que contou com um 
momento inicial de per-
cepção da respiração, sons, 
cheiros e até texturas, que foi 
seguido de agradecimentos 
singelos e reflexões sobre a 
dinâmica atual do cotidiano 
em sociedade. 

“Nós percebemos mo-
mentos que são cheios de 
instantes, mas nossa mente 
não percebe os instantes, 
porque são muito rápidos, 
passam depressa (...). Mes-
mo quando eu digo a pala-
vra ‘presente’, o presente já 
passou, se foi naquele ins-
tante. Essa é a base de todo 
ensinamento. Não há nada 

em nossas vidas que seja 
fixo ou permanente”, falou 
aos ouvintes, com a voz ca-
racterística de quem trans-
mite calma. 

Nesta terça-feira (11), a 
monja participa de uma pro-
gramação com oito horas de 
duração dividida em três 
períodos - das 10 às 12h, das 
14 às 18 horas e das 19 às 21 
horas. A programação mais 
longa e profunda envolverá 
os temas empatia, compai-
xão, altruísmo e meditação, 
e será realizada no Centro 
de Convenções da Assem-
bleia Paraense. 

Já na quarta-feira (12), a 
programação da monja Coen 
envolve um passeio de barco 
até a ilha do Combu, onde se-
rão realizadas rodas de con-
versa, meditação no rio e al-
moço na Casa Combu, das 12 
às 15 horas, com temas sobre 
a natureza Buda.

Natural de São Paulo, mon-

ja Coen é missionária oficial 
da tradição Soto Shu no Bra-
sil, com sede no Japão. A líder 
budista serviu à comunida-
de do Templo Busshinji, em 
São Paulo, de 1995 até 2001, 

quando fundou a Comunida-
de Zen Budista com sede em 
Pacaembu. Atualmente ela 
preside o Conselho Religioso 
da Comunidade Zen Budista 
Zendo Brasil. 

serviço
Monja Coen em Belém
Dias: 11 e 12/12
Ingressos: variam de R$ 200 a 
R$ 850, à venda no www.sym-
pla.com.br

Monja aborda o desapego
Líder zen budista ainda tem compromissos no combu e no centro de convenções da assembLeia paraense

Em BElém

  “Não há nada em nossas vidas que seja fixo ou permanente”, disse a monja Coen na palestra de ontem à noite
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