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Wesak é um dia anual de meditação e oração em que pessoas de todos os credos 

e tradições se unem através da mente e do coração para participar de um acontecimento 

de supremo contato espiritual. 
Wesak ocorre quando o sol está no signo de Touro, o signo da iluminação e da 

visão, um signo estreitamente conectado ao Buda. Todo ano, ao longo dos séculos, os 

budistas têm celebrado Wesak na lua cheia de maio para honrar o nascimento, a 

iluminação e a morte do Buda, o Senhor da Luz. 

Mas Wesak também está ficando cada vez mais conhecido como o Festival do 

Buda Vivo. Ele retorna todo ano para a humanidade, com grande sacrifício, trazendo uma 

bênção e irradiando energias de iluminação. Juntando-se ao Cristo e aos Santos de todas 

as tradições, o Buda faz uma grande aproximação à humanidade. 
Através da oração e da meditação, podemos usar o poder da imaginação criativa 

para participar desse acontecimento e ajudar na distribuição da bênção. Quanto mais 

pessoas participarem desse evento com foco e concentração, maior será a liberação das 

energias iluminadas do Buda. 
Wesak oferece uma oportunidade vital para todos os que procuram servir a 

humanidade. A maneira mais importante de aproveitar essa oportunidade é preparando 

nossa consciência. Através de qualquer prática que seja central para nossa vida espiritual, 

podemos fazer um esforço especial neste período para mantermos clareza em nosso 

pensar e estarmos sensíveis às possibilidades superiores para a humanidade. 
Nos dois dias antes da lua cheia, no próprio dia da lua cheia e nos dois dias 

seguintes, ao amanhecer, ao meio-dia, às 5 da tarde, ao anoitecer e também na hora exata 

da lua cheia, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo usam a Grande Invocação. 

Esta é uma antiga oração de tremenda potência que ajuda a alinhar e focalizar a vontade 

humana para iluminar a consciência. 

Ao trabalharmos juntos, podemos liberar uma torrente de poder espiritual que 

conduzirá a definidas mudanças na consciência humana e nas condições do nosso mundo 

necessitado. Com nossa participação, podemos ajudar a deslocar o equilíbrio das forças 

em nosso planeta para o lado da luz. Por favor, junte-se a outras pessoas de boa vontade 

em todo o mundo neste serviço planetário. 

  

 
 

 


