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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, benefi ciando a inteligência e a curiosidade.M

is
sã

o

FUNDAÇÃO FILHOS DE BUDA
CENTRO DE EDUCAÇÃO LUMINAR

Fundação Filhos de Buda
CNPJ 10.740.848/0001-00
Banco Itaú
Ag.: 3218 - C/C.: 32441-0 

Contamos com a sua contribuição 
para dar continuidade a este 
valioso projeto socieducativo.

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 
profi ssionais especializados.

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

Materiais diversos: material 
escolar e de primeiros socorros.
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Atendendo a numerosos pedidos de discípulos e simpatizantes do Templo, oferecemos 
aqui a lista de reprodução de todas as Lives públicas reproduzidas em nossas páginas, 
conduzidas até 31 de agosto pelas mestras Miao You e Zhi Cheng e mestre Hui Li, 
com suporte das áreas de TI e comunicação do Templo Zu Lai. É preciso abrir em 
tablets ou computadores. Através destas listas, todas as aulas poderão ser resgatadas.

LISTA DE TODAS AS LIVES
DO TEMPLO ZU LAI

COMO ASSISTIR?

1º Facebook: Abra este boletim em um tablet, notebook ou computador de mesa e clique 
no Play. Você será levado automaticamente a lista de vídeos. Lá estão todas as transmissões, 
da mais recente para as mais antigas. Você poderá assistir no mesmo aparelho no qual 
estava lendo o Boletim. 

2º Instagram: Abra este boletim em um tablet, notebook ou computador de mesa e use o 
leitor de QR CODE de seu celular. Nos modelos mais novos a própria câmera faz a leitura, 
nos mais antigos é preciso baixar um aplicativo. Você assistirá pelo celular.

Play

https://web.facebook.com/templozulai/videos_by
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O FUTURO 
DO BUDISMO 
ESTÁ EM 
MINHAS 
MÃOS

Documentário sobre a vida e o legado do Venerável Mestre Hsing Yün 
ganha “Menção Honrosa para Documentário de Longa Metragem” 

do Heritales, International Heritage Film Festival 2020, em Portugal,
prestigiado festival internacional de cinema.

ONDE ESTÁ O BUDA SAKYAMUNI? 

Vivendo em seu coração, mas se 
você sente inveja, ódio e ganância em 
seu coração, como o Buda poderia 
estar tranquilamente ali?

O documentário “O Futuro 
do Budismo está em Minhas Mãos” 
mostra o Venerável Mestre Hsing Yün, 
fundador da Ordem Fo Guang Shan, 
enfatizando que “eu sou meu próprio 
deus, eu sou meu próprio escultor”. 
Este ensinamento é profundo, contudo, 
é uma pena que algumas pessoas não 
trabalhem sobre si mesmas, revelando a 
beleza interior, esculpindo o seu melhor. 
De acordo com o Venerável Mestre, 
“não são os deuses que nos abençoam, 
devemos ser o nosso próprio deus”. 
A vida do mestre é celebrada em seus 
votos de continuar renascendo como 

monge para levar adiante seus votos de 
propagação do budismo. 

Este fi lme foi planejado pelo Dr. 
Charles H.C. Kao, fundador do Global 
Views-Commonwealth Publishing 
Group, e pela editora, sra. Wang Li 
Xing que, juntos, levaram para as telas 
parte da biografi a do Venerável Mestre 
Hsing Yün.

Depois da boa notícia (de ter 
sido indicado para dois festivais 
internacionais de cinema, em meados 
de setembro), logo em seguida veio 
uma notícia ainda melhor: ganharam a 
“Menção Honrosa para Documentário 
de Longa Metragem do International 
Heritage Film Festival”. O Professor 
Kao enfatizou que o prêmio solidifi ca 
ainda mais a integração da civilização 
ocidental com a religião oriental.
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QUATRO ANOS DE FILMAGEM 

EM OITO PAÍSES 

Este é considerado o documentário 
mais completo sobre o trabalho de 
divulgação do budismo pelo Ven. Mestre 
Hsing Yün. Produzido por Global Creative 
Lab, a duração do filme é de 78 minutos 
e levou 4 anos de filmagem, em diversas 
locações, em 8 países. O filme começa 
com a entrevista do Professor Kao e da 
editora Wang com o Ven. Mestre Hsing 
Yün e com outros mestres da Ordem, 
estes diálogos serviram como base do 
roteiro de “O Futuro do Budismo está 
em Minhas Mãos”. 

O curioso, é que o Ven. Mestre Hsing 
Yün não permitiu que o setor de mídia do 
Monastério Fo Guang Shan, composto por 
seus discípulos, filmasse a sua biografia, no 
entanto, permitiu que admiradores, fora 
da ordem, o fizessem. O professor Kao 
revela que não é budista: na família de 12 
integrantes, 11 são cristãos, inclusive o 
filho dele é pastor. 

A corporação Global Creative Lab teve 
a oportunidade inédita, com exclusividade, 
devido afinidade dele com o Ven. Mestre 
Hsing Yün. Ele se apresenta como um 
“intelectual” e diz que é conhecido do 
Ven. Hsing Yün há 30 anos, o vínculo e 
as boas causas e condições para este 
trabalho foram enraizados ao longo desse 
tempo, graças aos livros do fundador do 
Templo Zu Lai- que ele lia com afinco- e 
os diálogos sobre o budismo. Por conta 
disso, quando eles apresentaram a 
proposta de fazer o documentário, o Ven. 
Mestre Hsing Yün “aceitou na hora”. 

APRESENTANDO O ESPÍRITO DA 
“COMPAIXÃO SEM O EU” DO 
VENERÁVEL MESTRE

O prefeito da cidade de New Taipei, 
Hou Yu-ih, agradeceu à equipe de Global 
Creative Lab  e ao Prof. Kao por apresentar 
a história da vida do Ven. Mestre 
Hsing Yün na forma de documentário, 
compartilhando detalhes do seu trabalho 
de propagação de Darma e, com tudo 
isso, formando um ciclo de bondade na 
sociedade. Todos ficaram maravilhados 
pela indicação do longa metragem para 
dois festivais internacionais.  Contudo, 
o enredo, com uma comovente história, 
a técnica da filmagem requintada, as 
comoventes lições de compaixão, 
bondade e união para a sociedade, 
possivelmente, foram as razões para que 
este documentário fosse celebrado por 
profissionais do audiovisual.

A ven. mestra Man Chien disse, na 
ocasião, que tem promovido o Darma 
no exterior por mais de dez anos e que 
o Ven. Mestre Hsing Yün definiu que o 
“Budismo Humanista é o que Buda ensina 
o que as pessoas precisam”. O espírito 
do Venerável Mestre é apresentado 
por vários ângulos, o que é mais 
surpreendente. Nesse filme, o Budismo 
Humanista é visto mudando o destino 
de incontáveis pessoas com compaixão 
e altruísmo, sem diferenciar religião ou 
raça.

A ven. mestra 
Chueh Pei disse que viu 
outras duas versões do 
documentário e que 
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esta nova versão enfatiza a essência 
do Budismo Humanista, realçando 
“As Três boas Atitudes”, ela destaca 
a importância de se promover a 
igualdade no século 21: “a premissa 
da paz é o sentimento de igualdade, o 
hegemonismo do forte contra o fraco 
não pode trazer a paz a ninguém”.  

Já Yang Chao- hsiang disse que o 
filme “O Futuro do Budismo está em 
Minhas Mãos” mostra resumidamente 
os 82 anos de propagação do budismo 
em Taiwan, declarando que o nosso 
patriarca tem feito muitas coisas 
pelo budismo, não apenas usando 
diretamente o DARMA para liberar 
aos seres, mas também através do 
esporte e da educação (fundou cinco 
universidades). Estar sempre atentos 
na propagação do budismo.

Extraído do Jornal Merit Times
Tradução do mandarim: Jenny Lin
Revisão e adaptação: Aristides dos Santos-Ari

PRIMEIRA EXIBIÇÃO PARA 
PÚBLICO SELETO

Em 12 de outubro, cerca de 200 
talentos sociais foram convidados 
pelo Prof. Kao Xi Jun para assistir ao 
filme, no intuito de levar coragem e 
destemor para todos, nestes tempos 
de a pandemia do novo coronavirus e, 
ao mesmo tempo, inserir estes jovens 
nesta era de mudanças na ciência e na 
tecnologia. 

Já dentre os convidados de honra, 
para esta exibição de gala, foram 
convidados a presidente ultramarina do 
Conselho Executivo da FGS (President 
of FGS Overseas Executive Council), a 
ven. mestra Man Chien; a Secretária-
Geral da Associação Internacional Luz 
de Buda (BLIA), ven. mestra Chueh Pei; 
o prefeito da cidade de New Taipei, 
Hou Yu-ih, o ex-prefeito da cidade 
Taipei, Hau Lung-pin; o Presidente da 
Universidade Fo Guang, Yang Chao-
hsiang; o  escritor Liu Yong e seu filho 
Liu Shiuan, dentre outros convidados 
especiais.
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BLIA F.C
NAN HUA UNIVERSITY TAIWAN

FUTEBOL E INCLUSÃO SOCIAL

O FIM DE UM CICLO E INÍCIO DE UM NOVO

Segundo consta nos dicionários, 
um ciclo é “uma série de fenômenos 
que se sucedem numa ordem 
determinada”, e para quatro jovens 
(Wellington, Diogo, Ronald e Luiz) é o 
fi m de uma jornada e começo de uma 
nova etapa em suas vidas.

Durante pouco mais de 10 meses, 
e no período mais crítico da pandemia, 
eles renunciaram ao conforto de 
seus lares, distrações e o convívio 
com seus familiares e amigos, a fi m 
de se dedicarem aos estudos para a 
realização de um sonho: ingressar na 
conceituada Nan Hua University, em 
Taiwan. 

Até o dia 23 de outubro de 2020, 
o foco no aprendizado dos idiomas 
inglês e mandarim, a preparação 
física, técnica e tática do futebol, 
conhecimento do budismo e uma 
nova cultura, fi zeram parte do 
caminho que leva à realização deste 
sonho – que na verdade são sonhos da 
maioria dos brasileiros, jogar futebol e 
poder estudar em uma universidade 
Internacional. Para eles, e para as 
turmas anteriores deste projeto, tudo 

isso tornou-se possível apenas com a 
graça e a generosidade do Venerável 
Mestre Hsing Yün, das mestras e 
mestre do Templo Zu Lai, em Cotia-SP 
e um grupo de benfeitores taiwaneses 
e brasileiros.

Na data de 23 de outubro, às 19h, 
fi ndou-se um ciclo preparatório com a 
assinatura do contrato, em cerimonial 
que contou com as presenças de seus 
familiares, administração do projeto, 
alguns benfeitores e convidados 
especiais. 

Não havendo contratempos, o 28 
de outubro sinaliza o primeiro passo 
de novos desafi os para esses garotos, 
eles partiram rumo a NAN HUA 
UNIVERSITY, em Taiwan, instituição 
de ensino mantida pelo Monastério Fo 
Guang Shan. Para o Venerável Mestre 
Hsing Yün, fundador da universidade 
e do Monastério, “o cultivo adequado 
exige que desenvolvamos todo o 
potencial de nosso caráter através da 
elevação da natureza moral, em cada 
oportunidade”. Essa oportunidade 
também foi dada a vários outros 
jovens que, por conta da pandemia, 
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tiveram a liberdade de escolher 
viverem o isolamento social com seus 
familiares. Sendo assim, apenas esses 
quatro jovens cultivaram as causas e 
condições dessa oportunidade, que 
para eles se abriu ainda este ano.

Foram avaliados não apenas nas 
disciplinas citadas anteriormente, 
mas também a conduta ética e moral. 
Eles tiveram um comportamento 
exemplar e, para nós, foi motivo de 
orgulho prepará-los para o futuro. 
Seus familiares também devem se 
orgulhar deles, são meninos de ouro 
que, em breve, colecionarão muitas 
realizações.

(Da redação da Revista Budismo 
Humanista, com colaboração do 

educador Mário Guerra).

Trata-se de um projeto 
idealizado pelo Venerável 

Mestre Hsing Yün e mantido 
pelo Monastério Fo Guang Shan, 

o BLIA F.C tem a fi nalidade 
de utilizar o futebol como 

ferramenta para proporcionar a 
formação humana e universitária 

de jovens em algum nível de 
vulnerabilidade social das 

comunidades de Cotia e da 
Grande São Paulo.
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CONHEÇA O PROJETO

Atletas entre 17 e 22 anos, pós-ensino médio, prati-
cantes de futebol podem ingressar no programa “BLIA 
F.C”, concorrendo a bolsa de estudos na universidade 
Nan Hua, em Taiwan. Apesar da prática esportiva, o foco 
é a formação humana, tendo o futebol como ferramenta. 
Os participantes são mantidos por benfeitores budistas – 
os participantes não são obrigados a aderir ao budismo.

Visão geral 

Trata-se de um projeto idealizado pelo Venerável Mes-
tre Hsing Yün e mantido pelo Monastério Fo Guang Shan, 
o BLIA F.C tem a fi nalidade de utilizar o futebol como fer-
ramenta para proporcionar a formação humana e univer-
sitária de jovens em algum nível de vulnerabilidade social 
das comunidades de Cotia e da Grande São Paulo.

O ingresso se dá pelas famosas “peneiras” – jargão fa-
moso no meio futebolístico – que seleciona jovens e que, 
após a aprovação, permanecerão por cerca de 10 meses 
em sistema de semi-internato no Templo Zu Lai, em Co-
tia-SP. 

Os jovens recebem uniformes de treinamento, aloja-
mento e alimentação, no edifício destinado a eles há salas 
de aulas, onde são ministradas aulas de Inglês, Mandarim, 
Meditação, parte técnica, tática e física do futebol, além 
de uma pequena academia, tudo isso orientando por mes-
tres e colaboradores do Templo. A parte física e desporti-
va é liderada pelo experiente treinador Mário Guerra, que 
atuou profi ssionalmente em clubes de São Paulo e equipes 
olímpicas brasileiras na década de 80, a parte disciplinar é 
conduzida pelo mestre Hui Li, a supervisão dos projetos é 
da Mestra Miao You, abadessa do Templo Zu Lai.

O programa conta com professores altamente qualifi -
cados que disponibilizam seu tempo e conhecimentos em 
benefício desses jovens que sonharam, um dia, alcançar a 
realização pessoal através do futebol, e que terão garanti-
dos uma formação acadêmica superior em Administração 
em Turismo além da fl uência em dois dos idiomas estran-
geiros mais importantes da atualidade. 

Em Taiwan, o curso terá duração total de 4 (quatro) 
anos, sendo totalmente gratuito para os jovens que foram 
selecionados, contando ainda com uma ajuda de custo du-
rante todo o período em que permanecerem estudando e 
jogando pela NAN HUA UNIVERSITY TAIWAN.
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A terceira edição do livro mais vendido do 
Mestre Hsing Yün no Brasil, “Cultivando o 
Bem”, recebeu uma boa adaptação ao portu-
guês e um glossário estendido, tornando a lei-
tura mais gostosa para o leitor e facilitando a 
compreensão dos conceitos e da prática bu-
dista no dia a dia.

Nesse livro, o Mestre teve a sensibilidade de 
mesclar trechos do discurso do Buda com 
uma explicação de aplicação prática para 
nossa vida, considerando os temas que nos 
rodeiam: amizade, doença, tristeza, felicida-
de, prosperidade, dentre outros. São ao todo 
33 ensaios que nos ajudam a viver e conviver 
melhor. 

Já os dois livros menores (em tamanho, mas 
não em importância) que chegaram jun-
to com o “Cultivando o Bem”: “Falando de 
Amor e Afeição” e “A Essência do Chan”, são 
transcrições de palestras do Venerável Mestre 
Hsing Yün. Imagine poder se sentar com um 

grande mestre budista e ouvir diretamente 
dele a explicação sobre o Chan (Zen japonês); 
a história dessa escola budista; como praticar, 
quais os benefícios; e muito mais. 

Já em “Falando de Amor e Afeição”, as pala-
vras do Mestre nos mostram a força que esse 
sentimento pode nutrir dentro de nós, e todos 
os diversos tipos de amor que experimenta-
mos na vida: pelos pais, por nossos sonhos, 
pelo cônjuge. E como é característico do Ve-
nerável Mestre Hsing Yün, em todos os livros 
encontramos histórias reais e inspiradoras de 
grandes mestres, discípulos e pessoas comuns 
que encontraram o Darma e transformaram 
suas vidas.

Para saber como adquirir:
traducao@templozulai.org.br 

Vanessa C. de Oliveira
Centro de Tradução Templo Zu Lai

CENTRO DE TRADUÇÃO FO GUANG SHAN

TEMPLO ZU LAI LANÇA NOVO LIVRO
E NOVAS EDIÇÕES DE OBRAS CONSAGRADAS 



12 Budismo Humanista

Veg A Plan (Plano A Vegetariano) 
Participe da Campanha e descubra o 

quanto estará contribuindo com o planeta!

O que é?

Uma campanha internacional 
concebida pelo Monastério Fo Guang 
Shan (sediado em Taiwan), visando 
estimular o vegetarianismo no 
mundo. Para tanto, foi desenvolvida 
uma ferramenta na qual o adepto 
da campanha consegue verifi car 
quantos benefícios traz para o 
planeta. A ferramenta também 
tem o propósito de conscientizar 
o restante da população, ainda que 
por simples curiosidade, sobre o 
impacto ambiental da prática do 
vegetarianismo, ainda que com uma 
simples refeição, por uma temporada 
ou toda uma vida. Mesmo que o 
engajamento seja temporário, ele é 
valorizado.

Como funciona?

Para aderir, basta responder a 6 
perguntas. Já no primeiro campo é 
possível fazer a simulação de hábitos, 
que pode ser de um simples café da 
manhã, um ano de engajamento, 

ou uma vida inteira dedicada ao 
vegetarianismo, dentre outras opções. 

O participante pode usar o leitor 
do QR CODE de seu celular, aplicando 
no código disponibilizado nesta página 
(caso não possua, poderá baixa-lo na 
“Play Store”) ou acessar diretamente 
o site da campanha www.vegdays.org. 

Ao acessar, o participante da 
“Campanha Veg A Plan”, deve acionar 
o botão MENU, aplicando o idioma 
desejado (português disponível). 
Em seguida, vai fazer a assinatura da 
adesão no botão ASSINE JÁ (é um 
cadastramento gratuito). A mesma 
pessoa pode se cadastrar mais 
de uma vez, caso queira renovar 
o compromisso ou mudar seu 
engajamento. Por exemplo, a pessoa 
A, ainda não vegetariana, decide fazer 
uma experiência de dois dias ou uma 
semana (ou outra opção), ela volta 
ao aplicativo/site para continuar, seja 
repetindo a escolha ou mudando a 
opção. 
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Atitude que faz a diferença

ECONOMIA
DE ÁGUA

GÁS CARBÔNICO
DEIXA DE

SER EMITIDO

ÁRVORES
PRESERVADAS 10.8

72KG

+38MIL
LITROS

23.4

156KG

+83MIL
LITROS

54.9

366KG

+196MIL
LITROS

DOIS DIAS
AO MÊS

UM DIA
POR SEMANA

UMA REFEIÇÃO
TODOS OS DIAS

Clique no botão abaixo 
e faça parte da campanha!

OPTANTO POR FAZER

REFEIÇÕES VEGETARIANAS

VOCÊ AJUDA COM

O esforço é representado no Brasil pelo Templo Zu Lai, 
que é um dos 200 templos budistas do Monastério Fo Guang 
Shan, que para expressar gratidão aos participantes, oferecerá 
um presente simbólico a todos os brasileiros engajados. 

Para retirar o brinde, basta tirar um print da tela (ou 
salvar o relatório) que descreve o impacto positivo da sua 
adesão, enviando com nome e endereço completos para o 
e-mail zulai@templozulai.org.br.

vegdays.orgvegdays.org

https://vegdays.org/index.php?lang=pt
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Nota da redação: A Abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You, continua 
compartilhando refl exões às segundas, baseadas no conceito de Budismo Humanista – 
preconizado pelo Venerável Mestre Hsing Yün.  

Trata-se do “Café com Darma”, uma gravação com duração aproximada de 5 a 7 
minutos, com valiosos ensinamentos. Nesta edição selecionamos um deles a seguir. 

Caso queira ouvir a gravação, ela está disponível no Facebook e no Instagram ofi ciais do 
Templo Zu Lai. Use o botão abaixo para abrir e ouvir nesta tela (via Facebook), ou o QR 
CODE (via Instagram) para ouvir pelo celular.

Darma
café

com

ACESSAR

Às segundas-feiras

/templo_zu_lai/templo_zu_lai

ACESSARACESSAR

https://web.facebook.com/templozulai/videos/3333390756729070/
https://www.instagram.com/tv/CGyhAi-nJS8/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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Mestra 
Miao You

Abadessa do 
Templo Zu Lai

Espelho é um objeto que reflete 
a imagem, e lentes detalham as 
imagens. Quando olhamos para o 
espelho ou através das lentes, não 

importa se somos gordos ou magros, se 
nos achamos bonitos ou feios, ele mostra 
exatamente o que está na sua frente. 
Estamos acostumados com espelho material 
para arrumar nossa aparência, mas a mente 
também é capaz de refletir a vida ou sobre 
a vida. O Venerável Mestre Hsing Yün 
disse: “Na busca pela Verdade no budismo, 
comparamos a mente como um tipo de lente 
ou espelho, que consegue enxergar e refletir 
as aflições, as falhas e a bondade que residem 
em nós mesmos.”

Não importa que tipo de espelho ou 
lente, mais importante sabermos usá-los 
para ajudar em nosso dia a dia. Como isso 
seria?

Primeiro: A lente da lupa amplia as 
coisas, devemos usar nossa mente como 
esse tipo de lente enxergando o melhor nos 
outros, suas qualidades humanas. Imagina 
se todos souberem apreciar o lado positivo 
dos demais! Por exemplo: fulano é muito 
honesto, sicrano é tão sábio, beltrano é tão 
prestativo, etc. Você está circulando por 
pessoas boas. Infelizmente, muita gente só 
enxerga falhas nos outros, claro que sua vida 
está uma miséria. 

Segundo: Usar a mente como uma lente 
de endoscopia para ver os próprios problemas 
em detalhes. Têm indivíduos que tem um 
egoísmo tão grande e um perfeccionismo 
enorme que não se permitem enxergar seus 
próprios erros. Temos que ser cautelosos 
quando formos examinar nossas ações. 
Será que não somos egoístas demais, temos 
ciúme, apego, desejo e raiva excessivos?

Você precisa entender que enxergar 
nossas falhas e diminuí-las nos leva a uma vida 

de felicidade. Ao enxergar isso, podemos 
descartar o que nos prejudica e adotar o 
que aprimora nossa prática. Como já disse 
o grande filósofo Zhuang Zi: “Que adianta 
a vida quando há miséria interna e beleza 
externa? ”

Terceiro: usar a lente de visão panorâmica 
capaz de captar um panorama bem amplo da 
sociedade, para enxergar a beleza que nos 
escapa. É inegável que há muitas armadilhas 
na sociedade, mas nela não falta o lado 
amável e bondoso. 

Pessoal, há muita gente oferecendo 
ajuda, há muitas ONGs que cuidam das 
necessidades de povos, pessoas, animais 
e até do meio ambiente. Pense no bem, 
ajuste a sua mente no bem e perceba as 
pessoas, empresas e ONGs trazendo boas 
energias para a nossa sociedade.  Lembre-se: 
é preferível acender uma vela do que ficar 
amaldiçoando a escuridão! 

Quarto: usar a mente como lente de 
telescópio para ter uma visão de longa 
distância ou longo prazo para mapear as 
possibilidades e planejar o futuro e, assim, 
evitar o máximo possível problemas a 
longo prazo. Há um ditado chinês muito 
popular que diz: “Quem não pensa a longo 
prazo, terá preocupação em curto prazo”. 
Entenderam?  Esse ditado diz que quem não 
pensa no futuro, não tarda a ter problemas.

Eu citei no começo que a mente funciona 
como uma lente ou espelho. A lente enxerga o 
que está na frente, o espelho reflete tudo que 
está a sua volta, a mente é capaz de reflexão. 
Então, vamos refletir esse ensinamento. 
Saberemos descobrir as diferentes funções 
deles e utilizá-los para melhorar a nossa vida?

Você já se olhou no espelho ou lente hoje? 

Desejo uma ótima semana para todos. 
Até a próxima segunda! Omituofo.

LENTES & ESPELHO
Café com Darma



HISTÓRIAS CHAN

Quando o Buda estava no Pico do Abutre, ele mostrou uma pé-
rola mani para os Quatro Reis Celestiais e perguntou: “De que 
cor é esta pérola mani?”

Em resposta, cada um usou diferentes cores para descrevê-la.

O Buda jogou fora a pérola e perguntou novamente: “Agora, de que cor 
é esta pérola mani em minha mão? ”

Os quatro Reis Celestiais não entenderam o que o Buda queria dizer e 
replicaram: “Buda, não há nada em sua mão”.

O Buda então disse: “Eu mostrei a vocês uma pérola comum, e todos 
vocês puderam dizer a sua cor. Agora eu estou mostrando uma pérola le-
gítima e, no entanto, vocês não a podem ver! Como vocês são confusos!”

A pérola mani é a mente verdadeira que está em cada pessoa. 
Os povos do mundo estão obcecados à procura de riqueza e 
glória, mas poucos compreendem que todos os tesouros do 
mundo são ilusórios. Se procurássemos o tesouro que está 
dentro de cada um de nós, com o mesmo a� nco e energia que 
gastamos com empreendimentos mundanos, alcançaríamos 
ilimitada riqueza.

Página 110 da obra “Histórias Ch’an 
comentadas pelo Venerável Mestre Hsing Yün”

Nota da redação: 
Nada é mais valioso que a 

mente, é dela que brotam os 
pensamentos, as palavras, as 

ações e escolhas de cada um, 
contudo, ela será insuperável 

quando iluminada, pois a 
ignorância e as afl ições terão 

sido extintas. 

Estátua de Buda Shakyamuni, 
localizada no Templo Zu 
Lai, trazendo consigo a 
representação deste conto. 

A Pérola Mani

A pérola mani é a mente verdadeira que está em cada pessoa. 

16 Budismo Humanista
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PERGUNTAS & RESPOSTAS?
TRABALHOS ACADÊMICOS: COMO O TEMPLO ZU LAI SE ADAPTOU À PANDEMIA?

R O que temos feito: O Templo adotou as primeiras 
medidas de enfrentamento da pandemia ainda em mar-
ço, desde abril até esta data, estamos com os portões 
fechados para visitação e todas as nossas atividades pú-
blicas foram canceladas. A partir do momento que o 
Templo, antecipando as medidas políticojurídicas, fi cou 
fechado, a solução foi “tirar da gaveta” um antigo pro-
jeto da área de comunicação, que era o uso mais osten-
sivo da internet, notadamente as redes sociais.

Então, no fi nal de março decidimos incrementar nosso 
site com um boletim online e, mesmo suspendendo as 
impressões da Revista Budismo Humanista, que era dis-
tribuída no Templo, resolvemos também mantê-la onli-
ne. Já o site começou a ter um novo tipo de conteúdo: 
o podcast. 

Em relação às redes sociais, utilizamos o YouTube para 
gerar a transmissão das nossas cerimônias dominicais 
(às 10h), com links sendo enviados previamente para 
discípulos – o público em geral pode assistir no site. 
Utilizamos o Facebook às quintas (14h30) e aos sába-
dos (10h) para Lives com aulas de, no máximo, 1h de 

duração. A gravação dessas Lives é inserida no Insta-
gram e em ambas plataformas os resultados são satisfa-
tórios, com milhares de visualizações.

Quanto às difi culdades: devido à instabilidade da inter-
net no Brasil, notamos muita oscilação no tráfego de 
dados e eventual ausência inesperada de sinal. Perce-
bemos que queixas quanto a isso é muito frequente no 
país. Nossos monges precisaram se tornar “hi-tech” su-
bitamente e isso foi um desafi o superado por eles.  A 
equipe de comunicação e TI foi muito importante para 
isso, pois notamos a familiaridade deles com as novas 
tecnologias à serviço da comunicação. Outro desafi o 
fi cou em parte com os discípulos. Para os mais jovens 
ou, independentemente da idade, mais afeitos à tecno-
logia, usar a internet e o celular ou as redes sociais não 
era problema, mas para outros discípulos, os netos e 
fi lhos foram importantes para criar contas nessas redes 
para eles e ensiná-los a usá-las. O Templo não tem equi-
pamentos profi ssionais para Lives, então tudo é mui-
to simples e “caseiro”, contudo, a qualidade de som e 
imagem tem sido satisfatória, até o momento. 

Alguns estudantes estão contactando o Templo Zu Lai para trabalhos escolares. Notamos que a 
comunidade escolar se interessou pela adaptação de instituições religiosas à pandemia, que alterou 
drasticamente o funcionamento de templos, igrejas, sinagogas, mesquitas e outras casas de oração. Se 

você também quer saber sobre o assunto, compartilhamos algumas dessas perguntas.

1. Como tem sido organizar e colocar em prática as atividades online? E quais são 
as maiores difi culdades? 

R O nosso “funcionamento normal” dependerá da 
conclusão da vacinação em massa, no mínimo na região 
metropolitana de São Paulo. Nesse caso, viveremos 
uma realidade diferente da atual, com risco de contágio 
neutralizado. Em um eventual funcionamento parcial, 

seguiremos rigorosamente os protocolos do Ministério 
da Saúde e as decisões das autoridades públicas de 
nosso estado e município (os que estiverem em vigência 
na data). 

3. Que tipo de cuidados vocês vão tomar quando as coisas voltarem ao normal?

R Na verdade, não haveria outra opção, com as insti-
tuições religiosas fechadas, para evitar aglomerações, a 
única forma de manter contato e entregar algum tipo 
de conteúdo relacionado à doutrina, bem como manter 
a conexão da comunidade monástica com o público, foi 
mesmo as redes sociais, e sabemos que no dia a dia Fa-
cebook e Instagram – temos comunidades de seguido-

res fi éis que se relacionam conosco diariamente – são 
as mais populares no Brasil, já o YouTube, utilizamos 
eventualmente e distribuímos links para assistirem as 
cerimônias. Como boa parte dos televisores no mer-
cado já são entregues com aplicativos do YouTube, isso 
ajudou muitas pessoas a assistirem as cerimônias pelas 
suas SMART TV. 

2. Você acha que isso foi uma boa alternativa diante do cenário da pandemia? 

/templozulai /templozulai/templo_zu_lai www.templozulai.org.br

https://www.facebook.com/templozulaioficial/
http://www.instagram.com/templo_zu_lai
https://www.youtube.com/channel/UCpSWs4yfOq3vqhYocTHDVrA/featured
https://templozulai.org.br/


18 Budismo Humanista

R Para nós, “funcionamento normal” somente após 
a vacinação em massa, pois somente assim podemos 
retornar à rotina de festividades, cursos, retiros, pales-
tras, aulas e práticas religiosas coletivas. Esses eventos 
implicam na formação de aglomerações de 50 a 5 mil 
pessoas, conforme caso. Uma possível abertura parcial 
controlada é cogitada, porém, apenas para passeio e, 
nesse caso, a mudança estaria, nesta ordem: a aplica-
ção de protocolos do Ministério da Saúde, adequação 
à legislação do estado de São Paulo e da cidade de Co-
tia e, logicamente, como instituição privada, criaríamos 
nossas próprias regras internas ainda mais rigorosas, 
para casos que julgarmos que as regras de convivência 
e visitação instituídas sejam insuficientes para a nossa 
realidade. 

4. Como você acha que vai ser quando 
as coisas voltarem ao normal? O que 
pode mudar? 

R O Templo, como respondido na primeira pergunta, 
segue fechado por tempo indeterminado.  

5. Vocês têm alguma previsão de 
retorno para atividades presenciais? 

R Não notamos nenhuma grande variação no volume 
de seguidores de nossas redes sociais. No Facebook, 
aproximadamente 28 mil seguidores (soma de duas pá-
ginas, comum e corporativa) e 30 mil no Instagram. Era 
pouco menos que isso em ambas, antes da pandemia. 
Como não fazíamos Lives antes da pandemia, não dá 
para comparar tipo “aulas online antes da pandemia X e 

7. Notou que o número de seguidores 
aumentou ou diminuiu?

R  O Templo foi montado e é mantido graças à genero-
sidade dos benfeitores, que continuam colaborando 
com doações espontâneas, o que é considerado 
uma prática espiritual no budismo. Porém, com o 
fechamento do restaurante, cafeteria, lojinha, cance-
lamento de cursos e retiros que continham contribuição 
destinada à manutenção do Templo, certamente 
houve uma redução drástica nos valores destinados 
à manutenção do Templo e às obras sociais, porém, 
também houve redução de despesas. No que diz 
respeito ao funcionamento, o Templo depende da soma 
de esforços de voluntários e colaboradores. Mesmo 
fechado, optamos por não dispensar os colaboradores, 
preservando postos de trabalho. Boa parte foi colocada 
de férias ou no programa emergencial de proteção 
ao emprego, funcionamos com o mínimo possível de 
pessoas em atividades indispensáveis, como expediente 
administrativo, limpeza e transmissão das Lives.

8. O Templo Zu Lai depende de 
alguma contribuição dos fiéis? Como 
mantiveram a arrecadação durante o 
período da pandemia? 

R Na Sala do Grande Herói, onde ocorrem as ceri-
mônias, temos 104 assentos e a capacidade máxima 
é cerca de 150 pessoas, por incrível que pareça, as 
transmissões de cerimônia têm sido assistidas pela 
mesma média de discípulos e simpatizantes, aos do-
mingos, 10h. Quanto às aulas, temos um auditório 
com capacidade média de 150 pessoas e uma sala de 
aula capaz de acomodar o dobro dessa quantidade, a 
transmissão de ensinamentos online multiplicou esse 
público, tomo por exemplo as transmissões de agosto. 
Temos o “Café com Darma” (duração de 5 a 8 minu-
tos), nas segundas, por duas vezes naquele mês, supe-
rou as 4 mil visualizações. As aulas de quinta e sábado 
sempre ficam acima das mil visualizações, tendo uma 
variação de mil e duzentas a mil e quinhentas. Para 
nós, nos três casos, isso é um êxito. 

6. Você percebeu uma mudança na 
quantidade de fiéis presentes nas 
atividades à distância? 

visualizações após a pandemia Y”, as postagens comuns 
(gravuras) têm a mesma média de Likes.  No YouTube 
não temos comunidade formada, apenas exibições in-
corporadas no site e entrega de links de transmissão 
aos interessados. Isso também não era feito anterior-
mente, então, não há uma resposta para essa pergunta.

R Todos que atuam no Templo – e são discípulos – 
são de alguma forma, voluntários. Mesmo parte dos 
colaboradores que, fora de hora ou de suas atribui-
ções, se desdobram para que o Templo cumpra com 
sua missão. 

No caso específico das Lives públicas, temos eu (mon-
ja Miao You, a primeira a dar instruções online ao 
público, em março), mestra Zhi Cheng (às quintas) e 
mestre Hui Li (aos sábados). As nossas aulas se torna-
ram possíveis graças ao trabalho de um discípulo cola-
borador-voluntário da área de TI que cuida de nossos 
computadores, internet e servidores, e também ge-
rencia as atividades no YouTube aos domingos.

Há um outro, da área de comunicação, que gerencia 
as postagens no Facebook e no Instagram, além dos 
conteúdos online, para a internet, revista e boletim. 
Nós, monjas e monge, nossa parte é a oferta de ensi-
namentos remotamente, e a missão deles é nos ajudar 
nisso.  Uma equipe pequena, com recursos simples, 
contudo, motivada.

9. As atividades remotas (online) 
contaram com a ajuda de voluntários?
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O Escotismo no 
desenvolvimento 
infantil e na formação 
de valores humanistas

O Movimento Escoteiro sempre ofereceu oportunidades para 
crianças, adolescentes e jovens exercerem liderança, autonomia, 
senso crítico, e cuidados para consigo, com o próximo e com a 
natureza.

Baseado em um sistema de valores que os inspira a se tornarem 
agentes de transformação em suas comunidades, prestando serviços 
comunitários e exercendo a cidadania, pensando sempre no 
próximo, aproxima o método escoteiro dos valores humanistas. 
Tudo o que se faz ali é pensado em ajudar o próximo, preservar a 
natureza e os animais, criar causas e condições para que seus atos 
sejam benéficos, não só para si, mas também à comunidade.

No Escotismo, liderança significa ter a capacidade de contribuir 
na promoção de melhorias na comunidade. A cada ano, os 
Escoteiros do Brasil escolhem um Tema. Neste ano de 2020, o tema 
é “Escoteiros: os líderes do futuro”. Pensar que estamos oferecendo 
aos jovens ferramentas e valores para seu desenvolvimento como um 
cidadão melhor para o futuro é algo que conforta nossos corações.

Essas características do Método Escoteiro são muito próximas 
dos conceitos do Budismo Humanista, onde a prática passa pela 
constante prestação de serviços à humanidade, prestando atenção 
às questões do mundo e não se fechando em si próprio.

O desenvolvimento da criança e do jovem 
passa por algumas etapas, e conforme adquire 
novos conhecimentos, a criança ou jovem sobe 
num sistema de progressão. Para o Ramo Lobinho, 
o ponto máximo é o  Distintivo Cruzeiro do Sul. 
Já no Ramo Escoteiro é o Distintivo Lis de Ouro. 

Abaixo, depoimentos de alguns de nossos jovens 
que já conquistaram esses distintivos.
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“Fiquei muito feliz e emocionada quando soube que conquistei 
o Cruzeiro do Sul, pois ainda tinham várias atividades para fazer 
e o tempo estava acabando, mas me empenhei e consegui 
completá-las. Aprendi muito com todas as atividades e sou muito 
grata por toda ajuda dos chefes e família, que me apoiaram e 
ajudaram muito. Tenho muito orgulho de ter conquistado o 
Cruzeiro do Sul. ” Leticia Mei

Tanigawa de Souza
(Escoteira)

“Feliz e emocionada! Cheio de coisas novas e 
desafi adoras, porém prazerosas a cada conquista 
e muita ansiedade em concluir.”

Sophia Sartori
Nogueira
(Lobinha)

“Eu estava passando por período difícil quando o Chefe Michel 
(meu primeiro chefe) me apresentou a Lis de Ouro e me 
incentivou a conquistá-la. Depois disso, comecei a me animar 
e me dedicar mais ao movimento escoteiro, confesso que essa 
batalha não foi fácil, passei por muitas difi culdades e imprevistos, 
mas com o apoio da minha família, meus colegas de patrulha e 
meus chefes (Paulo e Alex principalmente) tive mais um sonho 
realizado, não tenho outra palavra para me resumir nesse 
momento sem ser realização.”

Júlia Pereira 
Silva
(Guia) 

“Eu me sinto bem feliz por ter alcançado a meta 
mais alta dos Lobinhos!” Rafael Leite

Silva Maia 
(Lobinho)

“Bom, na hora que eu vi que eu conquistei eu 
fi quei muito feliz, eu até chorei, mas uma coisa 
eu sei: que isso foi um mérito meu.”

Vitória Monteiro
de Souza 
(Escoteira)

20   Budismo Humanista
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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.

O Poder da Paciência

Apaciência a que nos referimos é capaz 
de tolerar difi culdades, desonra, 
calamidade e infortúnios. Esse tipo 

de paciência pode triunfar sobre qualquer 
coisa. Lembre-se: tudo é transitório, nada dura 
para sempre.  Quando nos aproximamos das 
difi culdades com uma atitude de compreensão 
e paciência, já percorremos um longo caminho 
para melhorar nossa situação. 

Aquilo a que resistimos persiste. A 
paciência deve ser nossa resposta instintiva. 
Permitindo nos guiar pela paciência e pela 
humildade, jamais erraremos.

O Sutra da Paciência de Rahula afi rma:

A paciência é clara e brilhante como a luz 
do Sol ou da Lua. O dragão e o elefante são 
muito fortes, mas nem mesmo juntos têm 
um milésimo da força de quem é paciente. 
As pessoas comuns acreditam que joias e 
tesouros são o que de melhor há, pois não 
veem as calamidades e a dor que esses 
objetos causam.  De fato, a paciência é o 
verdadeiro tesouro, pois sempre garante 
a paz, a todos trata bem e gera a maior 
recompensa.

O Dhammapada diz que: “a melhor 
maneira de se livrar da raiva é pela paciência”.

A importância da paciência 

Este capítulo enfoca especifi camente a 
“paciência com os insultos” ou a “paciência 
com a desonra”, porque insulto e desonra 
são os ataques que costumamos ter maior 

difi culdade para enfrentar. Por sermos todos 
seres sociais, sentimos que nada nos fere mais 
do que o ferrão da desonra ou a bofetada 
do insulto. A maioria das pessoas, em geral, 
suporta fome, fadiga, trabalho duro, até 
doenças e perdas com mais facilidade do que a 
ridicularização, a desonra e o insulto.

O Buda era muito sábio e por isso foi 
direto ao âmago da questão em seus discursos 
sobre a paciência. Ser paciente é comparável 
a aceitar um fardo, a reconhecer a verdade, 
a administrar alguma coisa, a sacrifi car algo, a 
tomar uma decisão, a mostrar coragem, a ser 
destemido ou a ser sábio.

Cada um de nós interpreta a paciência 
à sua a maneira. Isso é assim porque, na 
verdade, nenhum de nós precisa realmente ser 
paciente, exceto em situações em que a falsa 
noção de individualidade é forçada a tolerar 
algo de que não gosta. Os santos não precisam 
de paciência. Os praticantes avançados se 
aproveitam dos insultos porque veem neles 
excelentes oportunidades de aprender e se 
aperfeiçoarem. 

Há pessoas que, quando insultadas, 
querem brigar. Outras sentem vontade de 
chorar. Outras, ainda, tentam se justifi car. 
As reações variam, mas a causa é uma só: 
a individualidade ilusória foi incitada a se 
defender contra um ataque certeiro. A cura 
está em compreender que não há nada para 
ser atacado e que não há ataque nenhum. 
Ambos são, em essência, vazios.

Só quem vive na ilusão se sente insultado. 
Toda raiva é ilusão. Compreendendo esse fato, 
entendemos a mais sublime forma de paciência. 
Em seu nível mais elevado, a paciência é 
simplesmente sinônimo de sabedoria.
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O Sutra Upasakashila diz:

Existem dois tipos de paciência: a 
que pertence a este mundo e a que 
o transcende. 
Com a paciência deste mundo, 
aprendemos a tolerar a fome, a sede, 
o calor, o frio, o sofrimento e a alegria.
Com a paciência que transcende 
este mundo aprendemos a ter fé 
inabalável, sabedoria, generosidade, 
compaixão e mente aberta. 
Aprendermos a ser fi rmes em nossa 
lealdade ao Buda, ao Darma e à Sanga; 
a tolerar insultos, agressões físicas, 
escárnio, conspirações maléfi cas, 
cobiça, raiva, ignorância e todos os 
outros elementos vis e humilhantes 
deste mundo. Aprendemos a tolerar 
o intolerável e a realizar o impossível. 
Assim é a paciência que transcende 
este mundo.

Existem quatro formas básicas de fazer 
face a situações que exijam paciência:

Trecho do capítulo 21 da 
obra “Cultivando o Bem”

22

Quando for insultado, 
não reaja. O silêncio é a 
melhor resposta.1

2 Se for agredido fi sicamente, mantenha 
a paz de espírito. Uma mente pacífi ca 
pode suportar qualquer coisa e 
sempre prevalecerá no fi nal.

3 Quando você receber o ódio 
invejoso de alguém, retribua com 
compaixão.  Afi nal, uma só gota 
de compaixão é capaz de dissolver 
todo o ódio do mundo.

4 Quando caluniado ou insultado, 
contemple a virtude e a 
misericórdia. O ferrão do insulto 
faz crescer a virtude, enquanto o 
absurdo da calúnia mostra à mente 
a importância da misericórdia.

“Em seu nível mais elevado, a paciência é 
simplesmente sinônimo de sabedoria”

Venerável Mestre Hsing Yün




