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Projeto socioeducativo desenvolvido dentro dos princípios 
da arte e da educação, que possibilitem o desenvolvimento 
das potencialidades de crianças e adolescentes, promovendo 

a inclusão social.

Desde sua inauguração, em 19 de janeiro de 2007, as 
atividades da Fundação são desenvolvidas no Centro de 
Educação Luminar. Localizado no bairro Jardim Santa Ângela, na 
cidade de Cotia - SP, em espaço cedido pela Prefeitura Municipal. 
O Centro de Educação Luminar está localizado próximo das 
residências das crianças e jovens assistidos, nas imediações de 
uma creche, uma escola de ensino fundamental, um posto de 
saúde e uma área esportiva para a comunidade.

O Centro abriga seis salas de aula, dentre elas, sala de música 
e biblioteca, além de espaço de leitura, salão para eventos e 
refeições, sala de projeção de vídeos, horta e jardim.

Crianças e jovens entre 7 e 17 anos, de segunda a sábado, 
têm aulas de : Meditação, Inglês, Mandarin, Reforço Escolar, 
Canto, Instrumentos Musicais, Judô e Futebol.

As contribuições podem ser 
feitas diretamente na conta 

corrente da Fundação, ou 
pessoalmente em um dos 

endereços abaixo.

Proporcionar o autoconhecimento por meio da prática de meditação.
Representar um caminho através de uma conduta ética e moral.
Despertar a sabedoria, beneficiando a inteligência e a curiosidade.M
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FUNDAÇÃO FILHOS DE BUDA
CENTRO DE EDUCAÇÃO LUMINAR

Sua doação será destinada à 
provisão:

Transporte: deslocamento 
para atividades esportivas e 
extracurriculares em outros locais.

Alimentação e cestas básicas

Vestimentas: uniformes, calçados e 
agasalhos.

Vencimentos: embora haja o apoio 
de voluntários, há necessidade 
de contratação de técnicos e 
profissionais especializados.

Materiais Esportivos: fornecidos 
para a rotina de treinamentos e 
eventuais competições.

Materiais diversos: material 
escolar e de primeiros socorros.

Fundação Filhos de Buda
CNPJ 10.740.848/0001-00
Banco Itaú
Ag.: 3218 - C/C.: 32441-0 
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Contamos com a sua contribuição 
para dar continuidade a este 
valioso projeto socieducativo.
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Caros discípulos, voluntários e amigos do Templo Zulai.
Pela primeira vez, a revista Budismo Humanista foi lançada 

exclusivamente no formato digital – uma vez que o Templo está 
temporariamente fechado.

Ao longo de seus dez anos de axistência nossa revista já atingiu a 
marca de 100 mil exemplares, sempre com a missão de divulgar o Budismo 
Humanista, praticado pelo Monastério Fo Guang Shan através do Templo 
Zu Lai.

No dia 26 de fevereiro, decidimos reduzir nossas atividades, 
especialmente as que promoviam a aglomeração de pessoas. No entanto, 
diante do agravamento da situação, no dia 06 de março tivemos de optar 
pelo fechamento total do Templo, medida que dias depois fora adotada por 
todos os templos religiosos, mediante determinação do governo estadual.

Diante deste cenário, optamos por manter os leitores de nossa revista 
informados, disponibilizando todo seu material no formato digital. 
Aproveitamos também as causas e condições favoráveis e ampliamos o 
número de páginas.

Temos certeza de que em breve, a situação de nosso país voltará a 
normalidade para reabrirmos as portas de nosso templo. Até lá, vamos 
continuar cuidando de nossos corpos e também de nossas mentes, 
colocando em prática os ensinamentos que nos foram deixados pelo Buda.

Omituofo.

Mestra Miao You
Abadessa do Templo Zu Lai

APRESENTAÇÃO: EDIÇÃO ESPECIAL
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Prece ao Bodisatva Avalokiteśvara 
Devido ao surto do novo coronavírus (COVID-19)
 - Autoria do Venerável Mestre Hsing Yün

4

Devido a pandemia do SARS- Cov-2 (Covid-19), o Monastério Fo Guang Shan tem incentivado seus 
discípulos ao redor do planeta a cultivarem uma mente de sabedoria e compaixão, aceitando as causas e 
condições impostas pelo momento e transformando-as em aprendizado.  Abaixo, reproduzimos a Prece 
ao Bodisatva Avalokitesvara, composta pelo Venerável Mestre Hsing Yin, especialmente para a pandemia. 
Recomenda-se sua leitura ao menos uma vez ao dia.

Que purifique a sociedade e nos 
mantenha distantes do surto;
Que todos estejam auspiciosos 
e em paz.
Ó grande e compassivo 
Bodisatva Avalokiteśvara! 
Por favor, aceita minha mais 
sincera prece!
Ó grande e compassivo 
Bodisatva Avalokiteśvara! 
Por favor, aceita minha mais 
sincera prece!

Buscando Refúgio durante a pandemia:

Ó grande e compassivo Bodisatva Avalokiteśvara!
A epidemia do novo coronavírus, a COVID -19, que atingiu o globo
Deixou muita gente amedrontada e aterrorizada pelo sofrimento.
Oramos pela sua compassiva atenção!
Ofereça-nos coragem e sabedoria
Para enfrentarmos a epidemia sem medo,
Para enfrentarmos a calamidade com tranquilidade.

Ó grande e compassivo Bodisatva Avalokiteśvara!
Algumas cidades estão fechadas, 
alguns eventos foram cancelados,
Agora, precisamos nos inspirar ainda mais em seu espírito de salvação 
para cuidarmos uns dos outros e evitar o pânico, 
para torcermos uns pelos outros e ter confiança e destemor. 
Este isolamento temporário, aproveitemos para autorreflexão.
Durante esta temporária inconveniência,
podemos recitar o nome do Buda e aperfeiçoar a nossa prática.
 
Ó grande e compassivo Bodisatva Avalokiteśvara!
Neste momento, precisamos estar mais unidos,
Acreditando que o governo vai resolver a crise o mais rápido possível,
Agradecendo a equipe médica que está tratando os enfermos com toda a sua disposição
E, não importa o quão difícil o mundo esteja,
Encarando tudo com compaixão e sabedoria.
Exercendo as Três Boas Atitudes 
- Fazer boas ações, dizer boas palavras e ter boas intenções
- E cuidando do meio ambiente e dos animais,
Transformaremos a crise em paz.

Ó grande e compassivo Bodisatva Avalokiteśvara!
Neste momento, honramos o seu nome,
“Namo Bodisatva Avalokiteśvara!”
Que, aprendendo com sua compaixão e sabedoria,
Transformemos os fenômenos preocupantes do mundo exterior. 
Vamos nos afastar de raciocínios discursivos e ilusórios 
Contemplando com imparcialidade a essência dos seres humanos.
Vamos nos afastar das discriminações e especulações 
Contemplando com imparcialidade a essência dos fenômenos.
Vamos nos afastar dos apegos e das complicações
Contemplando com imparcialidade a essência dos acontecimentos.
Ó grande e compassivo Bodisatva Avalokiteśvara!   
Oramos para Ti
Pela rápida recuperação dos enfermos,
Que os desafortunados que se foram sejam recebidos pelo Buda 
E tenham partido em paz;
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AVISOS IMPORTANTES

Tudo aquilo que fazemos de bom em nossa vida gera 
méritos. E se temos condição de realizar boas coisas, 
é porque temos muitos méritos!

Quando valorizamos os méritos que possuímos, eles 
se multiplicam, abrindo então uma grande e especial 
oportunidade: compartilhar esses méritos com todos 
os seres. 

Ao recitar a dedicação de méritos é como se a luz de 
uma vela que se acendeu tocasse outras velas ao redor, 
acendendo-as também.

Sua chama não diminui por isso, ao contrário, ilumina 
cada vez mais o mundo!

Dedicação de Méritos
Que a generosidade, a compaixão, a alegria e a equanimidade permeiem todo o Universo.

Que todos os seres sencientes valorizem os méritos, criem vínculos e beneficiem os Céus e a Terra.

Pratiquemos o Chan e o Terra Pura, sigamos os preceitos, aceitemos tudo com equidade e tolerância.

Façamos os Grandes Votos com espírito de arrependimento e gratidão.

A CONFECÇÃO DE TABULETAS 
VOTIVAS NÃO FOI SUSPENSA

O Templo Zu Lai oferece ao público geral a 
oportunidade de manter os nomes de seus entes 
queridos, falecidos ou não, nas salas cerimôniais por 
um determinado período de tempo.

Como são feitas?

Os nomes (ou endereços) 
são impressos nas tabuletas 
e deixados por um período 
de 7 dias no altar principal do 
Templo ou na sala do Bodisatva 
Ksitigarbha, também conhecida 
como Sala dos Antepassados. 
O período de 7 dias pode ser 
renovado por quantas vezes 

o solicitante quiser. Maiores informações  através 
dos e-mails, zulai@templozulai.org.br – imprensa@
templozulai.org.br ou pelo telefone (11) 3500-3600.

TRANSMISSÃO AO VIVO
DAS CERIMÔNIAS

As cerimônias dominicais, das 10h, que antes eram 
abertas ao público, estão sendo transmitidas, ao vivo. 
Basta acessar nosso site, nosso canal na plataforma 
YouTube ou o Facebook oficial do Templo.

FUNCIONAMENTO
DO TEMPLO 

Quando Templo reabrir ao público divulgaremos uma 
nota através de nossos canais oficiais de comunicação.

!
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EM BUSCA DO CAMINHO 

Os antigos chineses usam a expressão “Dao” 
(ideograma 道) quando querem referir-se 
ao caminho para se obter determinados 

resultados. Podemos contextualizá-lo em “Grande” 
e “Pequeno Caminho”. O primeiro pode ser 
entendido como a forma que a natureza se manifesta 
– o Caminho do surgimento e desaparecimento 
dos fenômenos.  Quanto ao segundo, relaciona-se 
com a ideia de que cada pessoa tem um caminho 
próprio para sua realização individual, ciclo de 
renascimento. Dependendo da direção que essa 
pessoa tomar na vida, ela poderá atrofiar-se ou 
realizar-se. No Budismo, essa realização começa 
com os votos de Bodhicitta (aportuguesado como 
Bodicita- os votos para despertar a mente), segue 
pelas práticas do Bodhisattva (Bodisatva - busca 
da sabedoria para o despertamento e exercício de 
compaixão e generosidade para consolidar-se no 
Caminho) até  a meta, o Nirvana (extinção das 
aflições e da ignorância). É dito no Budismo que 
mesmo que não tenhamos alcançado a iluminação 
nesta vida, podemos reunir méritos suficientes para 
obtermos outro renascimento na forma humana, em 
condições familiares, mentais, físicas  e existenciais 
extremamente favoráveis, ou seja, cada conhecimento 
obtido e  boa ação praticada não são perdidos.  

Esse caminho é pessoal, ninguém pode 
fazer o nosso trabalho e nos entregar seus frutos, 
infelizmente, podemos “bater a cabeça” nessa vida 

(ou noutras) até achá-lo. Apesar de acreditarmos 
que a morte leva o corpo a extinção e não a mente, 
há uma urgência: o tempo não recua, mas avança 
solenemente e as condições que nos favorecem hoje, 
podem mudar amanhã. Apesar das particularidades 
em cada um de nós, há duas coisas comuns a todos os 
seres humanos – na verdade, inerente a todos os seres 
sensoriais: a aversão à morte e ao sofrimento. E as 
regras para se manter vivo e sem grandes sofrimentos 
são básicas: não ignorar o que pode danificar ou 
comprometer totalmente a mente e o corpo; e 
colocar a Plena Atenção de prontidão, como uma 
guardiã da integridade e saúde do corpo. 

Um dos grandes desafios do ser humano é 
descobrir seu próprio caminho, que o leve a plenitude 
de sua humanidade e, depois, para além dela. No 
Reino Animal não há esse dilema: o caminho para 
sobrevivência de peixes, aves, felinos, répteis e outros 
mamíferos, apesar da diversidade, é bem simples: 
entre as noites e os dias, eles nascem, crescem e 
morrem, lutam pela sobrevivência caçando ou sendo 
caçados, procriam e dormem.  

Os que nadam não tentam subir nos galhos 
das árvores, não se frustram por não conhecerem o 
topo das montanhas. Os que rastejam não invejam 
os que têm asas, não se sentem inferiores por não 
voarem; vivem eficientemente, rastejando entre 
galhos e pedras. Os que voam, voam o mais alto e 
longe que puderem, mas não se deprimem por não 



Budismo Humanista

conhecerem o fundo dos rios e oceanos; No Reino 
Animal não há conflito existencial ou “dramas 
pessoais” culminando em frustração, tristeza, inveja, 
ganância, raiva, derrotismo e desistência. É resumido 
assim: nascem e morrem, entre a origem e a cessação, 
eles são o que são. Na natureza, o único ser vivo que 
tem dificuldade em “achar seu caminho” é o ser 
humano.   Os animais nascem e vivem plenamente a 
natureza animal, já nós, seres humanos, precisaremos 
ser ensinados a achar  e cultivar a nossa humanidade 
ao longo da vida.

O ser humano sente-se angustiado, confuso, 
deprimido, sem rumo e, com isso, adoece a mente 
e o corpo. Milhões definham até a morte, isso se 
acidentes e doenças graves não os consumirem antes. 
O conceito de Budismo Humanista existe pela 
necessidade de auxiliar a humanidade a lidar com 
tudo isso.

O CAMINHO DAS COISAS E DAS PESSOAS

Na natureza, tudo tem seu modo peculiar de 
funcionar: o fogo não molha, as águas não produzem 
labaredas. Cada coisa tem seu arranjo próprio. Esse é 
o “Caminho das coisas, que se mostra invariável no 
tempo e no espaço, isto é, são as diretrizes do universo 
para produção de quaisquer fenômenos, que serão 
as mesmas nos Três Tempos e nas Dez Direções do 
espaço*.  Por exemplo: uma vez produzido, o fogo 
sempre produz luz, calor e queima, essa é uma regra 
imutável. Como se obter fogo também tem suas 
regras. Isso não depende de opiniões. Os fenômenos 
do universo não ocorrem ao acaso, por fé, sorte 
ou azar, ou fora de suas causas específicas ou das 
condições próprias. Pertencem ao domínio universal. 
Vale para uma pessoa e povo, vale para todos os povos, 
em todas as épocas e lugares. 

Todos temos capacidades e limites individuais, 
alguma vocação e propósitos na vida. Esse Caminho 
individual é percorrido do parto ao óbito. O 
Caminho da realização individual será viável se ele 
estiver em harmonia com o universo: todos querem 
felicidade, paz, saúde e prosperidade, mas observe se 
o que pensam, comem, bebem, falam, escolhem, leva 
a esse resultado... 

Muitas vezes, escolhas contraditórias são feitas 
e grandes expectativas são criadas, é como alguém 
que se joga no fogo esperando que as chamas então 
o molhem. Fazer uma correta leitura da vida é o 
Caminho ou Dao para evitar a autodestruição.  
Agora, quantos querem fazer sua parte ativamente, 
além de pedir e esperar? Quem guarda consigo um 
caroço de manga, se o cultivar, verá uma árvore 
crescendo e, ao crescer, não colherá laranjas. Apesar 
dessa lei ser óbvia em algumas coisas, na maioria dos 
acontecimentos ela é desprezada, contudo, ela é a 
regente de tudo. 

O CAMINHO DA REALIZAÇÃO 
 E AS CAUSAS E CONDIÇÕES

Há quem aspira por felicidade, paz, saúde e 
longevidade e, entre nós discípulos do Buda, pela 
iluminação, contudo, criando diariamente pelos 
pensamentos, fala, escolhas e atitudes situações que 
nos colocam no oposto disso. Ao lidarmos com a 
vida confiantes no aleatório, acreditando na sorte e 
no azar, e não na Causa e Efeito, o resultado é o que 
temos:  multidões sem rumo e desesperadas, tragédias 
diárias. Em geral, somos bem-intencionados, mas 
lutamos pela felicidade plantando infortúnios, como 
quem semeia mangas esperando colher laranjas. Não 
se assuste, praticamente toda população do planeta 
ainda está fazendo isso – talvez até você ainda o faça 
em alguma área de sua vida. Mas, não podemos “jogar 
a toalha”, somos os únicos seres sensoriais dotados 
de uma mente capaz de nos levar ao infinito. Quem 
limita nossa aprendizagem? Não há limites, quando 
se quer aprender (Vide nesta edição o artigo “Nobre 
Caminho Óctuplo”). 

Dentre todos os seres do mundo, o único que 
pode nos impedir de achar nosso caminho somos nós 
mesmos, e ele começa ao sentir o poder destas simples 
Três Boas Atitudes: fazer o Bem, falar o Bem, ter 
boas intenções. Além disto, resta-nos o treinamento 
até que estas práticas aflorem espontaneamente como 
raízes de um novo ser humano, plantadas na força dos 
bons hábitos. 

7   
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EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL

PRINCE SIDDHARTHA
A VIDA DO BUDA

The Musical

O Monastério Fo Guang Shan, através do 
Templo Zu Lai  e a Blia Brasil, realizaram na noite do 
dia 19 de fevereiro um grandioso evento, sucesso 
de crítica e bilheteria, intitulado “Prince Siddhartha 
– A Vida do Buda”. Mesmo com as fortes chuvas 
que caíram  na cidade de São Paulo, o Teatro 
Renault acolheu um grande e diversificado público 
(foram vendidos 1.354 ingressos), que não poupou 
elogios a esta produção. Trata-se do maior musical 
no mundo a respeito da vida do Buda Shakyamuni, 
sendo ambientado no norte da Índia de 2.500 anos 
atrás.

O espetáculo é baseado na obra “Biography 
of Sakyamuni Buddha”, de autoria do Venerável 
Mestre Hsing Yün, cujo original redigido em 
mandarim foi traduzido no Brasil com o nome de 
“Buda Shakyamuni – a Vida do Iluminado” disponível 
na livraria do Templo e em algumas lojas virtuais.

Inédito no Brasil, este é um musical encenado 
por um elenco de artistas premiados no exterior. A 
performance contou com um elenco de 22 jovens, 
porém, experientes artistas, oriundos da Academia 
de Artes do Monastério Fo Guang Shan nas Filipinas 
(Instituto de Artes Cênicas de Cebu, da Universidade 
Guang Ming), que já percorreram países de 
diferentes continentes levando este maravilhoso 

espetáculo. Foi a primeira oportunidade (e única 
apresentação no teatro) dos brasileiros assistirem 
uma produção budista de grande envergadura no 
Brasil. 

O musical supriu e superou as expectativas,  
reunindo elementos clássicos da cultura oriental, 
sendo ambientado com figurinos baseados na antiga 
e exótica cultura indiana, que somados a uma trilha 
sonora comovente e às vozes afinadas e poderosas 
dos artistas, propiciou, de fato, um universo de 
cores e sons que ilustraram os episódios mais 
impactantes vividos pelo Príncipe Siddharta, com 
passagens pelo seu nascimento e infância, morte de 
sua genitora, juventude, casamento, paternidade, 
iluminação, convívio com os primeiros discípulos, 
morte de seu pai e sua histórica missão, até seus 
instantes finais, antes de deixar o mundo.

Embora os textos do musical tenham sido 
cantados em inglês (idioma que tem sido utilizado 
nas apresentações pelo mundo), a tradução para 
o português estava disponível, através de uma tela 
posicionada acima do alco. Sem quaisquer falhas na 
iluminação e sonorização, podemos afirmar que a 
peça foi impecável do começo ao fim.  



9   Budismo Humanista



10 Budismo Humanista



11   Budismo Humanista

Darma, um legado para todos os povos, em todas as épocas

PERGUNTA DE LEITOR: COMO UM DISCÍPULO 
BUDISTA DEVERIA LIDAR  COM O ISOLAMENTO 

SOCIAL ?

Todo praticante de Budismo deveria tratar seu lar como sua “ árvore Bodhi” e 
nele repousar como o príncipe Sidarta protegido por esta árvore.

Deveria tratar “ isolamento social” como Sidarta: prática de recolhimento solitário 
e silencioso afastado de tudo e todos.

Deveria tratar seus medos, ansiedade e numerosas preocupações como Sidarta 
diante do aparecimento de seus demônios interiores e, assim, lidar com suas infestações 
mentais com dignidade, não se permitindo ser vencido intimamente.

São tempos em que esse episódio da vida de Sidarta ensina o Caminho para vencer 
as aflições e a ignorância: usar o recolhimento e o silêncio em seu próprio benefício.

Seu lar não é diferente da árvore Bodhi, seus pensamentos neste momento não 
são diferentes do exército de demônios diante do príncipe recolhido. A diferença 
entre ele e nós pode estar apenas no que faremos com essa oportunidade.

Durante esta prática não devemos esquecer dos demais: orientando, aliviando e 
encorajando os desorientados, aflitos e aterrorizados. Afinal, quem é capaz de fazer 
essa pergunta inicial já tem algum entendimento de que o que separava Sidarta da 
iluminação é o mesmo que dela ainda nos separa: a Prática!
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CURIOSIDADES SOBRE O BUDISMO E O TEMPLO ZU LAI

Portal da Montanha e  
o Caminho para a Iluminação

FO GUANG SHAN: O primeiro 
grupo de ideogramas é o nome do 
monastério central, sediado na ilha 
de Taiwan, o qual mantém o Templo 
Zu Lai e outras trezentas instituições 
no mundo. Estes dizeres significam 
“Montanha (Shan) da Luz (Guang) 
de Buda (Fo)”. 

O monastério foi inaugurado em 
1967 pelo Venerável Mestre Hsing 
Yün, 48º Patriarca da Escola Lin Ji de 
tradição Chan,  que completará este 
ano 93 anos de idade. As montanhas 
são inumeráveis neste mundo, 
porém, ao adotar este nome para 
o Monastério, o Venerável Mestre 
destaca essa montanha como um 
santuário para a preservação e 

a difusão do Darma no mundo 
moderno.

ZU LAI: Trata-se de um dos epítetos 
(espécie de cognome) do Buda 
Shakyamuni – o Buda histórico – e 
que foi adotado como o nome do 
Templo.  

Está embutida nesta expressão a 
ideia de que Buda foi (zu) além 
deste mundo de ilusões e retorna 
(lai) ao convívio dos seres humanos, 
na intenção de expor o Caminho da 
Iluminação em benefício de todos os 
seres. Zu Lai é a versão chinesa para 
o termo sânscrito Tathāgata. 

O trajeto, desde a rotatória- passando pelo Portal da Montanha, 
seguindo pelo pátio central (Campo dos Méritos) e escadaria- até chegar ao 
altar na Sala do Grande Herói, é chamado de Caminho para a Iluminação.

O portal, após as escadarias, é poeticamente chamado de Portal 
da Montanha, em chinês. É uma referência a tradicional localização dos 
monastérios nas montanhas ou colinas, representando, metaforicamente, a 
entrada no Caminho da Iluminação. Há inscrições em chinês em ambos os 
lados deste portal. 

A construção de edificações tradicionais ocorre historicamente 
em terrenos elevados, exigindo do “buscador do Darma” esforço 
e persistência para vencer este percurso e subir, representando 
a convicção de uma pessoa na busca da iluminação.

No lado externo, 

diante do lance 

de escadas, 

 lê-se os nomes  

Fo Guang Shan  

e  Templo Zu Lai

No lado interno, após 

adentrar o pátio, estão 

quatro ideogramas que 

significam: Portal de 
Entrada para a Terra Pura 

do Tesouro de Lótus, 
trata-se de um convite para 

trilharmos o caminho de 

méritos, superando todos 

os obstáculos  em busca a 

iluminação e seus   frutos. 
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À esquerda, os ideogramas dizem: 
QUE A ÁGUA DO DHARMA

PERMEIE OS CINCO CONTINENTES

Esta segunda frase contém a metáfora da água. Os 
Sutras associam as recorrentes aflições a um fogo 
ardente e descontrolado, já o Dharma (ensinamentos 
orais ou redigidos) é associado à água, aludindo sua 
capacidade de aplacar as chamas dessas aflições. 
Os dizeres em mandarim mostram a esperança de 
que o Buddhadharma – conjunto de ensinamentos 
ofertados pelo Buda Shakyamuni há mais de 2,5 mil 
anos – esteja entre todos os povos de nosso mundo.

TERRA PURA: pode ser entendido literalmente 
como ingressar em  um outro mundo após  a 
atual existência - “O Paraíso do Buda Amitaba”- 
onde a vida é longa e isenta de aflições. No 
sentido metafórico, como a purificação do 
mundo íntimo de cada um - a iluminação neste 
mesmo planeta, nesta ou noutras vidas; Tesouro 
do Lótus são os méritos advindos da superação 
- a flor de lótus eclode do fundo do lodaçal 
bela e perfumada, superando as adversidades 
deste ambiente inóspito, além disto, suas folhas 
e pétalas são impermeáveis, representado o 
esforço e as conquistas definitivas dos discípulos 
que se agarrarem firmemente aos ensinamentos 
do Buda.

Acima da porta de acesso à Sala do Grande Herói 
está, literalmente, a identificação da sala.

À direita: 
QUE A LUZ DO BUDA

ILUMINE TODO O COSMO

Esta frase é o reconhecimento de que há 
seres sensoriais renascendo e morrendo 
ciclicamente em todas as direções do 
espaço, em todos os tempos. O Budismo 
reconhece a existência de Budas no 
passado, no presente, no futuro e em 
todas as direções, não se restringindo 
ao Buda Shakyamuni e a este mundo. 
Então, esta exclamação retrata o desejo 
que os seres dos numerosos e diferentes 
mundos encontrem os ensinamentos 
que os beneficiem ao ponto de terem 
a chance de atingirem a iluminação. 
Nesse sentido, há a expectativa de que 
todos sejam guiados por um Buda pelo 
Caminho da Iluminação e se libertem do 
ciclo de nascimento e morte.

Na Sala do Grande Herói, os 
discípulos e visitantes devem usar as 
portas laterais para entrar- mulheres 
pelo lado esquerda e homens pelo 
lado direito - a passagem central é 
reservada aos mestres e mestras.

Lembre-se: é proibido tirar 
fotos dentro das salas; Ao entrar, 
desligue seu celular ( ou deixe em 
modo silencioso); Não tocar nos 
instrumentos e noutros objetos 
que ficam próximo ao altar. Em 
caso de dúvidas, converse com 
os voluntários em frente à Sala 
orientando os visitantes.



Budismo Humanista14

A XícArA Está chEiA
(trAnsbordAndo ilusõEs) 

Nan In (1868-1912) era um mestre budista que morava 
em uma montanha quase inacessível. Um erudito inglês 
resolveu procurá-lo para entender profundas e diversificadas 
questões filosóficas.

Chegando até o mosteiro onde residia o velho mestre, o 
homem começou a tagarelar. Estava mais preocupado em 
demonstrar seu “vasto conhecimento” do que ouvir o que o 
velho monge teria a dizer.  A certa altura, o monge convidou 
o ilustre visitante para um chá, ambos se assentaram ao redor 
de uma mesa e, enquanto o anfitrião preparava o chá, o tal 
homem não parava de falar. 

Ao servi-lo silenciosamente, o velho mestre, com o bule 
cheio, começou a colocar chá na xícara do visitante até 
preenchê-la totalmente, mas não se deteve aí: a xícara passou 
a transbordar e derramar o chá pela mesa e pelo chão. Mesmo 
vendo o que acontecia, o velho mestre continuou colocando 
mais chá.

Espantado como a suposta desatenção do anfitrião, o 
professor bradou:

 - Não vê que encheu e está transbordando?
Nan In então respondeu: 
- Assim está sua mente! Não cabe mais nada, está 

transbordando. 

Comentário

O quão difícil é esvaziar nossas mentes, cheias de 
falsas ou “meias verdades”, medos, raiva, tristeza, 
ganância e sofrimentos!

O portal do esvaziamento de nossas ilusões e aflições 
no Budismo é, inicialmente, a tomada de consciência de 
que devemos deter nossas mentes, como quem cessa 
de colocar mais chá em uma xícara que transborda.  

Esta conscientização já cria a condição indispensável 
para simplificarmos as coisas, sejam pensamentos, atos 
ou questões do dia a dia. O esforço pela simplificação 
do funcionamento da mente e do estilo de vida, 
aliado à prática de meditação formal (sentada ou em 
movimento) é um valioso modo de se reaprender a 
viver.

A partir da conscientização de que estamos no 
limite – ou já passamos dele – será preciso cultivar 
mentalmente a sinceridade e a simplicidade na rotina 
de vida, pois uma vez estudando e aprendendo 
valiosas lições, ainda há o risco de enchermos a xícara 
novamente, desta vez com presunção de superioridade 
diante de outras pessoas por causa do mero acúmulo 
de conhecimento. 

Mensagens de Darma 
(comentadas)

CONTO BUDISTA

“O Buda é moldado a partir de um ser humano” 

Venerável Mestre Hsing Yün  

na obra “Budismo Significados Profundos”

“Não se aferre aos seus pensamentos,
pois pensamentos são o Rio da Vida e da Morte

e fluem apenas rumo aos vastos mares dos Seis Reinos.
A única forma de se libertar dessa corrente

é não se apegar às próprias opiniões”

Venerável Mestre Hsing Yün  
na obra “Budismo Significados Profundos”

Não subestime o bem pensando: ‘Ele não irá me beneficiar’.  
Pois tal como gota a gota se enche um pote, também o sábio 

 se preenche com o bem pouco a pouco acumulado.”

 (Dhp, verso 122)

O Venerável Mestre declara na mesma obra que “nuvens 
escuras ocultam o brilho da lua”, esta metáfora deixa claro 
que o potencial para iluminação existe em cada um de nós e 
apenas está obstruído pela massa de pensamentos iludidos.

A verdadeira prática budista visa a dispersão dessas 
“nuvens” para que o potencial se revele. Desta forma, 
“todos somos Buda”, independentemente de nossas ilusões 
e aflições. Porém, nem todos estão iluminados, da mesma 
forma que um céu totalmente encoberto: não destrói o sol, 
mas impede que sua luz brilhe.

Pessoas apegadas às próprias opiniões vivem como se 
fossem os únicos habitantes do mundo. Mesmo que cultivando 
a verdade, essa escolha é pessoal e não deve ser imposta 
a ninguém. Observe na história o que líderes religiosos ou 
políticos impuseram aos povos em nome de suas verdades. A 
diferença de pontos de vista cria a diversidade, já o desrespeito 
à diversidade cria antes, na mente, o conflito e, no mundo, 
o confronto. Ou dialogamos com respeito ou devemos nos 
abster de diálogos com potencial para confrontos. 

Por outra, a citação demarca que os pensamentos 
correm como os rios que desaguarão, inevitavelmente, 
no mar. Devemos observá-los e compreender que tipo de 
potencial carregam em si. Para onde estão nos levando, 
silenciosamente?

Temos o hábito de menosprezar aquilo que, por ser 
diminuto, aparenta ser insignificante, porém:

• Vastas colheitas nada mais são do que a soma de 
cada um dos grãos colhidos nos campos;
• Os pequenos pingos caindo das nuvens formam 
rápidas chuvas ou grandes temporais;
• Os segundos correndo, um após o outro, compõem 
o tempo, de um dia inteiro ao infinito;
•A soma de moedas cria grandes somas em dinheiro.

De idêntica maneira, o êxito na construção do novo ser 
humano que você pretende ser, será feito na soma de cada 
pequeno esforço diário.
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PERGUNTAS & RESPOSTAS?
“Como é a vida de um monge?”

R  Muitas pessoas têm curiosidade a respeito da rotina e estilo 
de vida monásticos, se perguntam a respeito dos segredos 
e tradições que envolvem as escolhas desse caminho de 
vida, por vezes vislumbram fazer os mesmos votos. Talvez 
influenciada pelo misticismo contido nos filmes e livros, ou 
ideias a respeito de poderes sobre-humanos vistos em heróis 
diversos, cria-se a impressão de que a vida monástica é 
preenchida de mistérios e conhecimentos secretos, práticas 
mirabolantes e atividades que desafiam a lógica. Na verdade, 
é uma vida bastante simples e de muito trabalho. Quando um 
monge renuncia a sua individualidade no mundo, ele o faz 
pensando em todos os seres. A palavra monge ou monástico 
vem da palavra mônada, que significa substância simples, 
unificada, incorruptível, indivisível. A vida de um monge é uma 
vida coletiva onde todos compartilham responsabilidades 
com um espírito de união. Todos trabalham para todos e 
pelo benefício de todos. Existe a divisão de tarefas levando 
em consideração habilidades e necessidades, mas a todo 
tempo se está disponível a contribuir com tudo e com todos 
da melhor maneira, de acordo com as causas e condições de 
cada situação. Esse é o verdadeiro poder do voto!

colaboração do discípulo Felipe H. Moreira

vegdays.org

R  As diferentes práticas oferecidas pelo templo têm todas a 
mesma finalidade: purificar a mente do praticante e amenizar 
o sofrimento de todos os seres. A forma como isso é proposto 
depende dos recursos disponíveis: nos retiros há tempo 
hábil para um aprofundamento mais intenso da prática, a 
possibilidade de interromper a rotina comum para praticar 
variadas propostas (às vezes os retiros são de meditação, 
às vezes de preceitos, às vezes são de práticas monásticas, 
etc.). Já nos cursos oferecidos pelo templo, o que muda é 
a abordagem didática dessa proposta: nas aulas de quinta-
feira, o professor trabalha a prática através do conhecimento 
intelectual e absorção dos ensinamentos disponíveis nos 
sutras e livros budistas, e a meditação é uma ferramenta a 
mais para que isso seja feito de forma adequada; enquanto 
que os ensinamentos oferecidos na classe de sábado são 
direcionados especificamente à parte prática dos diversos 
métodos de meditação, como sentar, como respirar, como 
observar a mente, e assim por diante... os ensinamentos 
budistas são um acréscimo para o aprofundamento individual 
do aluno. Todos são teoria e prática, todos demandam nobre 
silêncio e plena atenção, todos são recomendados àqueles 
que tenham condições de deles participar.

“Qual a diferença entre retiro, 
curso de meditação da quinta-feira 
e curso de meditação do sábado?”

10.8

72kg

+38mil
liTROS

Atitude que faz a diferança

ECONOMIA
DE ÁGUA

GÁS CARBÔNICO
DEIXA DE

SER EMITIDO

ÁRVORES
PRESERVADAS 23.4

156kg

+83mil
liTROS

54.9

366kg

+196mil
liTROS

DOIS DIAS
AO MÊS

UM DIA
POR SEMANA

UMA REFEIÇÃO
TODOS OS DIAS

Você pode fazer parte desta campanha 
acesse vegdays.org e escolha uma opção.

OPTANTO POR FAZER
REFEIÇÕES VEGETARIANAS

VOCÊ AJUDA COM
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PALAVRAS DO VENERÁVEL MESTRE

HSING YÜN

48º Patriarca do Budismo Chinês da Escola   
Chan (Zen) e fundador da Ordem do Fo Guang 
Shan, a qual o Templo Zu Lai faz parte.

Ouvindo o Darma

Quando Ananda viu o Buda,
sentiu um remorso imemorial
e  um imensurável anseio por ouvir o Darma
pois sabia que sua compreensão
ainda era incompleta.

— Do Sutra Śūraṃgama

Não podemos aprender o Darma em toda 
sua profundeza se não o escutarmos, 

lermos a seu respeito e o estudarmos com 
bastante frequência. Até mesmo Ananda, a 
pessoa que mais ouviu discursos do Buda, 
ansiava pelo Darma. Seu desejo de aprender 
era tão ardente que o levava às lágrimas ao ver 
seu Mestre.

Se o próprio Ananda se sentia assim, como 
nós, que nos autodenominamos budistas 
no mundo de hoje, deveríamos nos sentir a 
respeito do Darma? Será que não deveríamos 
reconhecer diariamente o tesouro que nos 
foi legado? E será que não deveríamos nos 
voltar a ele diariamente, a fim de aprendê-lo? 
Por um momento, imagine o mundo sem o 
Darma.

Todos os budistas praticantes deveriam 
dedicar algum tempo, todos os dias, para ler 
textos ou ouvir discursos sobre o Darma. 
Os níveis de significado do Darma são 
verdadeiramente maravilhosos, e é impossível 
ansiava pelo Darma. Seu desejo de aprender 
era tão ardente que o levava às lágrimas ao ver 
seu Mestre.

Se o próprio Ananda se sentia assim, como 

nós, que nos autodenominamos budistas 
no mundo de hoje, deveríamos nos sentir a 
respeito do Darma? Será que não deveríamos 
reconhecer diariamente o tesouro que nos 
foi legado? E será que não deveríamos nos 
voltar a ele diariamente, a fim de aprendê-lo? 
Por um momento, imagine o mundo sem o 
Darma.

Todos os budistas praticantes deveriam 
dedicar algum tempo, todos os dias, para ler 
textos ou ouvir discursos sobre o Darma. 
Os níveis de significado do Darma são 
verdadeiramente maravilhosos, e é impossível

“Assim eu ouvi”
A frase “Assim eu ouvi” abre todos os 

sutras budistas. A prática chamada de “ouvir 
o Darma” remonta aos primeiros dias do 
budismo, quando os ensinamentos do Buda 
eram transmitidos oralmente. Naquele 
tempo, a única forma de aprender o Darma 
era ouvindo alguém que falasse sobre ele de 
memória. Quando hoje utilizamos a expressão 
“ouvir o Darma”, devemos ampliar seu 
significado e nele incluir ler, assistir a filmes 
sobre o budismo ou nos dedicar a atividades 
que promovam uma compreensão maior do 
Darma.

Uma planta necessita de água e luz solar 
para crescer. Da mesma forma, o praticante 
budista precisa de uma exposição regular ao 
Darma para progredir. É impossível avançar 
no budismo se deixarmos de ouvir o Darma e 
de tentar encontrar nele significados cada vez 
mais profundos. Mesmo os mais grandiosos 
bodisatvas ouvem o Darma constantemente.

Trecho extraído do capítulo 12 da obra Cultivando o Bem, escrito pelo Venerável Mestre Hsing Yün.


