Qual é a resposta cristã para o budismo?
Em Budismo – Uma Abordagem Cristã sobre o Pensamento Budista, David Burnett apresenta de
forma equilibrada esse tema complexo e cada vez mais necessário para os cristãos.
Meditação, mindfulness, yoga... A influência do budismo está mais próxima de nós do que nunca.
Com isso, surgem muitas dúvidas. Como os cristãos podem responder ao budismo? Os valores são
os mesmos do evangelho? Antes disso: o que é o budismo? Quem são os budistas?
Em torno de sua experiência descrita como “iluminação”, Buda criou uma filosofia simples,
elegante e que alcança novos patamares a cada dia. E quem quiser se tornar budista no Brasil tem
informações de sobra. A influência do budismo – inclusive sobre a teologia – está mais próxima de
nós do que nunca.
Budismo – Uma Abordagem Cristã sobre o Pensamento Budista chega ao Brasil como o primeiro
material de capacitação missionária sobre o assunto. Para David Burnett, somente quando os
cristãos compreenderem o fascínio dessa religião singular é que poderão se comunicar de maneira
significativa com os que seguem a tradição budista.
O livro apresenta a origem, a expansão e as diversas expressões do budismo ao redor do mundo.
Budismo – Uma Abordagem Cristã sobre o Pensamento Budista se tornou um clássico entre os
evangélicos europeus e preenche uma lacuna importante na bibliografia missionária brasileira.
--
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-Sobre o autor

David Burnett é reitor acadêmico no All Nations Christian College, na Inglaterra. É reconhecido
internacionalmente pelo seu domínio do budismo e ensinou em alguns dos principais seminários
teológicos do mundo. É autor de vários livros notáveis, incluindo Clash of Worlds [Colisão de
mundos], e membro do Royal Anthropological Institute.
-O que disseram:
A filosofia budista tem penetrado nossas mentes e até nossa teologia. Ao mesmo tempo, milhões
de budistas no Brasil e no mundo precisam escutar, de forma contextualizada, sobre a salvação
em Cristo Jesus. Budismo – uma abordagem cristã sobre o pensamento budista se tornou um
clássico entre os evangélicos europeus e preenche uma lacuna importante na bibliografia
missionária brasileira. David Burnett é reconhecido mundialmente pelo seu domínio do tema e
ensinou em alguns dos principais seminários teológicos do mundo.
– Marcos Amado
Escrito a partir do ponto de vista cristão, a obra de David Burnett é considerada um clássico sobre
a história e a geografia das diferentes vertentes do budismo.
– Timothy Halls
-O livro em frases
Tanto o cristianismo como o budismo são religiões fundadas por uma figura da história, mas o papel de
Buda para os budistas é muito diferente do papel de Jesus para os cristãos.
***
Na religião indiana, a divindade não é algo completamente transcendente, como em uma tradição
monoteísta tal como o cristianismo.
***
Uma característica central da meditação cristã é que a Bíblia é considerada a revelação especial de Deus
que criou todas as coisas.
***
A tradição budista aspira desapego do mundo de experiências, enquanto a tradição cristã procura apego a
Deus.
***
A existência de algo exige uma explicação. O cristianismo responderia que a explicação é Deus, mas o
budista não tem resposta.
***
O budismo e o cristianismo são crenças missionárias que estabeleceram grandes civilizações, mas estão
baseadas em princípios e soteriologias totalmente diferentes.

