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Centro de Meditação Vipassana no Brasil - primeiro centro da América do Sul 

É com imensa alegria que informamos a aquisição do terreno para a construção de um Centro de meditação Vipassana em nosso 
país. Dhamma Santi é o nome dado por Goenkaji à terra de Dhamma no Brasil e significa, em pali: “a paz do Dhamma”.  

Breve Histórico 
Desde a realização do primeiro curso de Vipassana no Brasil, em 1994, muitos meditadores vêm trabalhando para dar continuidade 
aos cursos e estabelecer o Dhamma entre nós. Desde então, os cursos têm acontecido em sítios alugados, e há tempos sonhávamos 
com um local definitivo: um centro de meditação para a Morada do Dhamma. Em fevereiro deste ano, fundamos a Associação 
Vipassana do Brasil e ganhamos uma identidade jurídica de entidade civil sem fins lucrativos.  A atual diretoria eleita por um 
período de dois anos é composta por: presidente (Verônica Mannarino); vice-presidente administrativo (Leila Macedo); vice-
presidente financeiro (Gisa Carvalho); 1º suplente (Heitor Coutinho); 2º suplente (Silvia Escorel). 
Com o objetivo de arrecadar fundos para a compra da terra, implementamos no início de 2002 uma campanha entre os antigos 
alunos. Graças ao esforço e a participação de meditadores brasileiros e estrangeiros, conseguimos doações e empréstimos 
suficientes para realizar o sonho. 
Com a aprovação do professor responsável pela América Latina, Arthur Nichols, e de S. N. Goenka, compramos em nome da 
Associação Vipassana do Brasil uma terra com 34 hectares (338.800 m2) localizada no município de Miguel Pereira, RJ. Fica no 
eixo Rio - São Paulo - Minas, e o preço pago à vista foi de R$80.000. Para concretizar a compra do centro, recebemos dois 
empréstimos de antigos alunos estrangeiros. O primeiro deles, de 28.000 euros, deverá ser pago em dez anos, sem juros. O 
pagamento da primeira parcela, de 2.800 euros, será feito em abril de 2003. O segundo empréstimo, de 5.000 euros, deverá ser 
pago em cinco anos, sem juros. O pagamento da primeira parcela, de 1.000 euros, será feito em agosto de 2003. 
O nosso gasto anual com o aluguel dos sítios para a realização dos cursos é, atualmente, de R$15.000. A idéia é redirecionar essa 
quantia para o pagamento dos empréstimos. 
Temos um grande empreendimento pela frente: o de viabilizar o funcionamento do Centro. Uma arquiteta e um engenheiro, ambos 
antigos alunos, ofereceram a doação de seu trabalho, e estão elaborando um projeto básico de construção de um Centro para 50 
pessoas. Temos como estimativa inicial para a construção do projeto básico, um custo de R$300.000. Dessa quantia, faltam cerca 
de R$240.000.  
No terreno, há uma casa em bom estado e quatro casinhas em estado bastante precário. O projeto básico inclui a construção de sala 
de meditação, quatro blocos de dormitórios e banheiros para 12 pessoas cada, cozinha e dois refeitórios. Os cursos no Dhamma 
Santi se iniciarão em janeiro ou maio de 2003, dependendo do andamento da obra. Provavelmente serão utilizadas tendas nos 
primeiros cursos, caso não tenhamos dinheiro suficiente para concluir o planejado. 
Assim como os cursos de meditação se realizam graças à generosidade de antigos alunos que fazem doações para sua realização, 
também a construção de um Centro só será possível graças aos donativos de antigos alunos. 

 
Como você pode ajudar 

Financeiramente 
- Além da maneira tradicional (depósito na conta da Associação Vipassana), há a opção de fazer doações mensais, no valor que 
desejar. Para isso, você pode pedir ao seu banco para programar débitos automáticos ou DOC mensal em favor da conta da 
Associação. Ou fazer periodicamente um depósito no caixa eletrônico na data de sua preferência. Independente da forma da 
doação, informe à Gisa (21 3467-2897) ou  Mazé (maze@uol.com.br) para que se possa contabilizar sua doação e enviar seu 
recibo. 
Doando serviço 
- O Comitê de Obras aceita doação de serviço de marcenaria, eletricista, pedreiro etc, além de servidores para limpeza do terreno e 
demais necessidades que surgirem durante a obra. Para doar serviço para qualquer grupo de trabalho contacte o coordenador do 
Grupo de Trabalho listado abaixo (o primeiro nome da lista de cada grupo é o nome do coordenador). 
Outras doações 
- Para doar material ou equipamentos para o centro, por favor entre em contato com info@br.dhamma.org . 
 
Grupos de trabalho de Vipassana no Brasil 
• Organização Cursos: Sarah (sarahescorel@uol.com.br), 

Franciza, Mazé, Gisa, Nina e Adriana. 
• Divulgação,  Biblioteca e Videoteca: Lúcio Lambert 

(eurolac@ig.com.br), Heitor, David, Mazé, Gisa. 
• Tradução: Silvia Escorel (silesc@connection.com.br), 

Heitor, Kátia, Shannon, Mazé, Rita, Cristiana e Cristina. 
• Contato e Inscrições: Verônica (info@br.dhamma.org), 

Silvia e Sarah.  
• Boletim: Verônica, Nina e Shannon. 
• Finanças/Dana: Gisa (21 3467-2897), Mazé e Adriana. 
• Obras: Leila (leimacedo@ig.com.br), Marcos Marques,  

Verônica, Gisa, Adriana, Franciza, Shannon e Nina. 

 
Sobre os últimos cursos 

No total dos três últimos cursos, que aconteceram em Amparo e 
na Serra da Cantareira, tivemos 81 alunos sentados e 12 
servindo. 

Divulgação Regional 
Se algum antigo aluno tiver interesse em auxiliar na divulgação dos próximos cursos de Vipassana no Brasil, poderá entrar em 
contato com Lúcio Lambert (eurolac@ig.com.br), a fim de receber uma cópia, via e-mail, do cartaz e do folheto traduzidos para o 
português. Por orientação dos Professores Assistentes, somente este material aprovado pode ser utilizado na divulgação. 
 

Conta Bancária para doações: 
Associação Vipassana do Brasil 

Itaú  – agência nº 0380, conta corrente nº54080-7 
Não há necessidade de esperar por um curso para fazer sua 

doação. 


