
Programação de Cursos 
 no Brasil 2007 

Informações sobre os cursos de Meditação Vipassana 
no Brasil podem ser obtidas no site 
www.portuguese.dhamma.org/ ,  pelo telefone/fax 
(21) 2557-0173,  pelo e-mail info@santi.dhamma.org, 
e pelo correio: Vipassana Brasil , c/o Rua Almirante 
Alexandrino, 3051,  Santa Teresa, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20241-262 (apenas para correspondência). 

Os cursos são realizados em Dhamma Santi, em 
Miguel  Pereira, RJ, exceto quando indicado 

Cursos de 10 dias 

27 dez-07 jan 2007 
10 jan-21 jan  
24 jan-04 fev  
07 fev-18 fev  
20 fev-03 mar 
05 mar-16 mar (Brasília) 
28 mar-08 abr  
20 jun-01 jul      
04 jul-15 jul 
18 jul-29 jul 
01ago-12 ago 
03 out-14 out 
12 dez-23 dez 
27 dez-07 jan 2008 
Curso Satipatthana Sutta 

17 mar-25 mar 2007 (termina às 17h) 

Curso de 20 dias 

30 set-21 out  2006 
08 set-29 set   2007 

O Curso de Satipatthana segue os mesmos horários e a 
mesma disciplina dos cursos de 10 dias. A diferença é que, 
nas palestras noturnas, Goenkaji examina o Sutta Mahasati-
patthana, o sutra da consciência. Nesse texto, o Buda expli-
ca de forma detalhada a técnica de Vipassana. O curso é 
dirigido a alunos que tenham completado pelo menos três 
cursos de 10 dias; estejam praticando a técnica há pelo 
menos 1 ano sem interrupção; não tenham praticado qual-
quer outra técnica de meditação desde o último curso; e 
estejam tentando manter a observância dos cinco preceitos 
em sua vida. 

O Curso de 20 dias é voltado para alunos que completa-
ram um mínimo de cinco cursos de 10 dias e um de Satipa-
tthana Sutta, e que estejam praticando a técnica regular-
mente há pelo menos dois anos, e, por um ano, os Cinco 
Preceitos. São necessários formulários especiais de inscri-
ção. Contatar info@santi.dhamma.org para informações 
adicionais e formulários.  

Curso para Crianças e Adolescentes. A programação do 
curso de um dia varia com a faixa etária (8 a 12 e 12 a 16). 
Inclui o aprendizado de Anapana por períodos curtos, e 
requer o preenchimento de formulários especiais pelos res-
ponsáveis. Pais são bem-vindos. ♦ 

Cursos na América Latina 2007 
A lista completa e atualizada de cursos em todo o 
mundo está disponível em www.dhamma.org  

Cursos em centros 

México  
Centro Dhamma Makaranda 
info@mx.dhamma.org 
26 dez-6 jan         10 dias 
07 jan-28 jan        20 dias 
30 mar-10 abr      10 dias 
11abr-22 abr        10 dias 
06 jun-17 jun       10 dias 
20 jun-01 jul        10 dias 
04 jul-15 jul         10 dias 
18 jul-29 jul         10 dias 
15 ago-24 ago Satipatthana 
29 ago-09 set       10 dias 
12 set-23 set        10 dias 
21 nov-02 dez     10 dias 
11 dez-22 dez     10 dias 
26 dez-06 jan, 2008 10 
dias 
08 jan-29 jan,      20 dias 

   
   Venezuela  
   Centro Dhamma Venuvana 
   info@venuvana.dhamma.org 
   27 dez-07 jan 2007    10 dias 
   10 jan-21 jan              10 dias   
  Cubiro, Estado Lara 
   27 dez-07 jan 2007   10 dias 
   26 dez-06 jan 2008   10 dias 
   

 

Cursos a definir 
Informações 

Cuba 
info@cu.dhamma.org 
Guatemala 
info@gt.dhamma.org  

Paraguai  
info@py.dhamma.org  
República Dominicana 
info@do.dhamma.org 
Uruguai 
info@uy.dhamma.org 
    

Cursos fora de centro 

Argentina 
Buenos Aires, 
info@ar.dhamma.org,  
07 mar-18 mar        10 dias 
21 mar-01 abr         10 dias 
10 out-21 out          10 dias 
24 out-04 nov         10 dias 
Mendonza 
info@mendoza.ar.dhamma.org 
21 fev-04 mar         10 dias 

Bolívia  
info@bo.dhamma.org  
24 jan-07 fev          10 dias 
29 ago-09 set          10 dias 

Chile 
info@cl.dhamma.org  
07 fev-18 fev         10 dias 

   18 jul-29 jul          10 dias 

Colômbia   
info@co.dhamma.org 
20 jun-01 jul  10 dias-Medellín 
04 jul-15 jul   10 dias-Bogotá 
30 nov-11dez 10 dias-Medellín 
12 dez-23 dez 10 dias-Bogotá 

Costa Rica 
info@cr.dhamma.org  
04 jul-15 jul        10 dias 

El Salvador 
info@sv.dhamma.org 
28 mar-08 abr     10 dias 
 
Equador 
info@ec.dhamma.org 
18 jul-29 jul        10 dias  

Nicarágua 
info@ni.dhamma.org  

   27 dez-07 jan      10 dias 

Panamá 
14 fev-25 fev   10 dias 

Peru  
Lima, info@pe.dhamma.org 
27 dez-07 jan       10 dias 
01 ago-12 ago      10 dias 
14 nov-25 nov     10 dias 
Cusco, 
info@cusco.dhamma.org  
10 jan-21 jan        10 dias  
15 ago-26 ago       10 dias 
28 nov-09 dez       10 dias 
Porto Rico 
info@pr.dhamma.org 

    23 mai-03 jun      10 dias 
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