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FUNDAÇÃO FILHOS DE BUDA
CENTRO DE EDUCAÇÃO LUMINAR
Projeto socioeducativo desenvolvido dentro dos princípios
da arte e da educação, que possibilitam 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,

Missão

Instrumentos Musicais, Judô e Futebol.

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.
As contribuições podem ser
feitas diretamente na conta
corrente da Fundação, ou
pessoalmente em um dos
endereços abaixo.

Sua doação será destinada à
provisão de:
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.
Contamos com a sua contribuição
para dar continuidade a este
valioso projeto socieducativo.

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

TEMPLOS FO GUANG SHAN NA AMÉRICA DO SUL
Templo Zu Lai
Estrada Fernando Nobre, 1461
06705-490. Cotia - SP - Brasil

Tel: (55 11) 3500-3600
zulai@templozulai.org.br
www.templozulai.org.br

IBPS Argentina
Tel: (54 11) 4786-9969
Av. Crámer, 1.733
fgsargentina@gmail.com
1426. Buenos Aires - Argentina

Centro de Meditação
Fo Guang Shan (Liberdade)
R. São Joaquim, 460, Cobertura
01508-000. São Paulo - SP - Brasil

Tel:(55 11) 3207-0662
brspfgy@gmail.com
www.templozulai.org.br

IBPS Chile
Santa Amélia Parcela, 8
Casilla 435
Talagante - Santiago - Chile

IBPS Rio de Janeiro
R. Itabaiana, 235. Grajaú
20561-050. Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Templo Fo Guang Shan Olinda
Av. Ministro Marcos Freire, 2095
Casa Caiada
53130-540. Olinda - PE - Brasil

Tel: (55 21) 2520-9058
buddhaslight.br@gmail.com
www.templozulai.org.br
Tel: (55 81) 3432-0023
templofgsolinda@gmail.com

Tel: (56 2) 2817-2024
templo.fgs@gmail.com
www.templobudista-fgs.cl

IBPS Asunción
Tel: (595 21) 903-821
Av. Perón, 3671
ibpsasupy@yahoo.com.tw
Lambaré - Asunción - Paraguay ibpsasupy@hotmail.com
IBPS Paraguay
Av. Adrian Jara, 626, piso 5
Centro Shopping Internacional
Ciudad del Este - Paraguay
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EDITORIAL

AS LIÇÕES DO OUTONO
Esta é a edição de outono da revista Budismo Humanista. Nossa revista é trimestral e sua
publicação coincide com as estações do ano. Entregamos a edição nº 34 no mês de fevereiro, na
metade do verão, e após a atual edição, a próxima estará pronta em pleno inverno.
O Venerável Mestre Hsing Yün, sempre enfatizou em suas palestras e textos que, “tudo e todos
são nossos professores”. Logo, cada ser vivo, acontecimento e época nos trazem preciosas
lições. Então, o que o “professor outono” pode nos ensinar?

Perder também é ganhar
Você pode ficar pesaroso ao olhar para uma
árvore sendo “despida”, ao longo do outono,
de seus galhos e folhas, mas há um significado
para isso. O outono libera as árvores do
peso dos galhos já frágeis ou sem vida e das
folhas secas. A natureza ajuda as árvores, pois
liberadas do “peso morto”, viverão e ficarão
belas e fortalecidas. Elas não precisarão gastar
energia para arcar com o que já não lhes serve.
Estes galhos e as folhas secas são podados
pela própria natureza, porque já não fazem
parte da vida da árvore e lhe causariam inúteis
esforços para conservá-los. Na primavera,
as árvores sempre estarão rejuvenescidas
exatamente por este motivo: não se agarram
desesperadas a estas folhas e galhos perdidos.
Elas se permitem ser transformadas, não se
revoltam contra o processo da perda, pois
a natureza é sábia, perda é poda e poda é
renovação.
As árvores ensinam: não devemos nos
rebelar contra as mudanças em nossa
existência! Quando nos recusamos a aceitar as
“perdas”, estaremos, na verdade, agarrados
a um “peso morto”, gastando energia
inutilmente. E esse dispêndio ocasionará o
desconforto da ansiedade, o enfraquecimento
proveniente dos grandes esforços vindos do
apego e doenças oportunistas já que, a essa
altura, o psicossomatismo desencadeado
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pelas tribulações mentais já poderão estar
perturbando o funcionamento e a harmonia
interna do corpo.
Perdas são fases naturais da existência e não
golpes do destino, perseguição demoníaca ou
crueldade divina. Diante das perdas, vamos
senti-las como “podas da vida”. Aceitando
com naturalidade os fatos, a serenidade e
a força interior serão conservadas, e até
ampliadas, pois a poda da vida vai liberar
sua força interior absorvida por sentimentos
pesarosos. O vento das mudanças pode levar
consigo empregos, amizades, relacionamentos
afetivos, convívio familiar e tantas outras
coisas, mas sempre será possível recomeçar.
No outono, algumas árvores parecem estar
mortas, mas se procurá-las na primavera,
verá folhas verdes, flores e frutos em seus
galhos rejuvenescidos.
O budismo ensina que toda perda traz
em si o potencial de algum ganho e que
todo ganho implica em algum tipo de perda,
assim, entre a euforia e o desespero, prefira
sempre a serenidade. Leia a obra “Budismo
Puro e Simples - Comentários sobre o Sutra
das Oito Percepções dos Grandes Seres”
- de autoria do Venerável Mestre Hsing
Yün, em sua abordagem fica claro que a
impermanência também é nossa aliada, pois,
sem ela, não haveria esperança para extinção
do sofrimento e da ignorância que todos nós
trazemos de tempos imemoriais.
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CELEBRAÇÃO
DO VESAK

E PRÁTICA MUNDIAL DE
TRANSCRIÇÃO DE SUTRA
Como a celebração ocorre em maio, a data é
utilizada pelo Templo Zu Lai para comemorar
o Dia da BLIA e o Mês das Mães
O Templo Zu Lai e Associação Internacional Luz de
Buda – BLIA realizaram, pelo segundo ano consecutivo, o Vesak online, este ano, o evento foi oferecido
ao público no dia 16 de maio, às 10h, através de transmissões pelo Facebook e YouTube. A exemplo do ano
passado, os discípulos e simpatizantes não puderam
comparecer às dependências do Templo Zu Lai, devido às restrições impostas pela pandemia, mas além
da transmissão da cerimônia, todos tiveram a oportunidade de manter a tradição através do “Banho Virtual no Buda” - uma animação criada por discípulos do
Monastério Fo Guang Shan, cujo link esteve disponível
no site e no Facebook oficiais do Templo, por vários
dias.
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O simbólico banho na imagem do Menino Buda
representa um gesto de reverência ao Buda
Shakyamuni e a seus ensinamentos – um legado deixado por ele à toda humanidade. Ao realizar o banho na imagem, mesmo de forma virtual, podemos
estimular a purificação da nossa própria mente.
No Vesak homenageamos o Buda Shakyamuni, pois
de acordo com a tradição, o nascimento, a iluminação e o parinirvana do Buda teriam ocorrido em luas
cheias do mês de maio. O significado da celebração do Vesak está além de uma mera comemoração histórica ou mero gesto ritual, é uma inspiração
para que cada um de nós vislumbre a possibilidade
e a necessidade da Iluminação.
Lembrando que o Vesak é um evento reconhecido
por lei estadual. Como o “Dia do Buda Shakyamuni”, data comemorativa instituída no estado de São
Paulo, a partir de projeto de lei apresentado pelo
então deputado Carlão Camargo (PFL), ex-prefeito
de Cotia, no ano de 2002. O projeto foi transformado em lei, quando sancionado pelo governador
Geraldo Alckmin em 28 de março de 2003, tornando-se a lei n° 11.368. O Templo Zu Lai, através
da abadessa Mestra Miao You, agradece discípulos
e simpatizantes que participaram da cerimônia e do
“Banho Virtual no Buda” e a da Prática Mundial de
Transcrição de Sutra, realizada no mesmo dia. Nesta prática, monges e discípulos fizeram a transcrição
do Sutra Coração, como ato litúrgico, no contexto
do Vesak.

Budismo Humanista
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ENTREVISTAS
PARA O PORTAL
MEU RETIRO
O portal Meu Retiro, sediado na cidade de
São Paulo, fez uma série de entrevistas com
a abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao
You, e com os monges brasileiros mestra Zhi
Cheng e mestre Hui Li.

CLIQUE PARA VER
A ENTREVISTA

CLIQUE PARA VER
A PLAY LIST COMPLETA

O portal visa organizar e oferecer à população brasileira o acesso a eventos, como
retiros, e informações sobre instituições
religiosas ou não religiosas que trabalhem a
temática autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. De acordo com Daniela Coelho,
uma das fundadoras do empreendimento,
“o portal está sendo desenvolvido para facilitar
essa busca, independente de crenças ou religiões, a missão é conectar lugares e mestres
inspiradores com aqueles que querem aprender, abrir caminhos e compartilhar novos horizontes”.
As gravações com os monges do Templo foram realizadas em dezembro do ano passado, e foram inseridas ao longo dos últimos
meses.
Use os links para acessar o portal:
Site: www.meuretiro.com.br
Revista Online:
www.revista.meuretiro.com.br
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TEMPLO ZU LAI: O PRIMEIRO TEMPLO
DO MONASTÉRIO FO GUANG SHAN NA
AMÉRICA LATINA COMEMORA 29 ANOS
Em abril deste ano o Zu Lai celebrou 29
anos de existência, em maio relembramos os
21 anos do início das obras.
Em abril de 1992, o Venerável Mestre
Hsing Yün foi convidado para presidir a cerimônia de inauguração do Templo Budista Kuan
Yin, em São Paulo. Acompanhava o Venerável
Mestre, a Reverenda Mestra Sinceridade - que
viria a ser a primeira abadessa do Templo Zu
Lai.
Naquela ocasião, estavam presentes na
cerimônia, o senhor e a senhora Chang, o casal de benfeitores ficou comovido com os ensinamentos do Venerável Mestre e doou sua
chácara e terras próximas, na estrada Fernando Nobre, em Cotia, São Paulo, para que o
Monastério Fo Guang Shan inaugurasse seu
primeiro Templo no Brasil.
Já em maio de 2000, foi lançada a pedra
fundamental da construção da nova sede, que
naquela época teria 10 mil m2 de área construída, em um total de 150.000 m2 de terreno.
O projeto foi inspirado no estilo arquitetônico
dos palácios da Dinastia Tang. O Templo Zu
Lai foi considerado, na época da inauguração,
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o maior templo budista da América Latina. A
obra foi inaugurada em 05 de outubro de 2003.
VOCÊ SABIA?
• Que o budismo foi introduzido na China
no ano 68 d.EC, cerca de 500 anos depois
de seu surgimento na Índia, de onde foi
levado para os povos do Oriente Médio e
Oriente Extremo?
• Que o budismo na China tem uma história próxima de 2 mil anos, e seu auge foi na
Dinastia Tang (602-644 d.EC)?
• Que o monastério Fo Guang Shan, legítimo representante das escolas Chan e Terra
Pura Chinês, surgiu em Taiwan, na década de 60, fundado pelo Venerável Mestre
Hsing Yün?
• E que ele fundou 200 templos no mundo
e o Templo Zu Lai, inaugurado no Brasil em
1992, ainda é o maior templo da América
Latina?
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UM TEMPLO ACESSÍVEL
COM ENSINAMENTOS ACESSÍVEIS
O mundo globalizado exige integração e interação entre povos e pessoas. Mesmo Estados,
empresas e ONGs procuram atuar além das fronteiras e limites geográficos ou de qualquer
natureza. Um dos grandes desafios do mundo moderno é a inclusão social; uma ferramenta
que dissolve fronteiras e limites impostos à povos e indivíduos por quaisquer razões.
Esse desafio resulta da contemplação da
diversidade humana, inclusive, as provenientes de
acidentes e doenças. A sociedade, somados Estados
e iniciativa privada, não podem colocar deficientes
físicos ou sensoriais à margem da vida; é preciso
compartilhar a riqueza material, o conhecimento
e a arte com todos.
O Zu Lai oferece acessibilidade aos visitantes e
discípulos desde a concepção original do Templo.
Engenheiros e arquitetos taiwaneses e brasileiros,
esboçaram o que seria o “segundo lar” para milhares
de pessoas, observando o que impõe a legislação
brasileira sobre a questão da acessibilidade, indo
além de seus dispositivos, criando soluções para
trânsito e estadia confortáveis para deficientes.
Neste mês de maio, quando comemoramos
os 19 anos da sede atual (em abril completou 29
anos de existência), o Templo avança no conceito
de acessibilidade. A administração, discípulos
e colaboradores estão conscientes que rampas,
elevadores, estacionamento e sanitários dedicados
a este público são apenas a metade da solução
deste dilema. O acesso ao Templo tem sido
garantido a todos, porém, é hora de virar a página
da inclusão física em edificações: os ensinamentos
budistas precisam estar acessíveis a um público
que, em geral, era esquecido ou negligenciado
pela indústria do entretenimento, prestadores de
serviços e produtores de conteúdo.
Para exemplificar nossos esforços, listamos:
1. Para os cegos foi criado o “ÁUDIO DARMA”,
uma galeria de arquivos de áudio disponibilizados
no site, contando com divulgação nas redes sociais
e em outras publicações do Templo.
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Os arquivos inicialmente trazem a leitura de
páginas das obras do Venerável Mestre Hsing Yün
e da revista Budismo Humanista.
Além desta coleção de ensinamentos, o site
conta com várias gravações de orações e palestras
(de autoria do Venerável Mestre Hsing Yün),
incluindo a “Prece ao Bodisatva Avalokiteśvara
devido ao surto do novo coronavírus (COVID 19)”.
Lembrando que estes itens também são oferecidos
para leitura, em outra sessão do site.
2. Ainda considerando a dificuldade visual,
mantemos um Boletim digital mensal, priorizando
fontes e fotos com tamanho maior, porém,
preservando a estética visual da publicação. A
dificuldade visual é mais comum em indivíduos
com idade mais avançada, público este pouco
familiar às mídias digitais. A revista Budismo
Humanista está temporariamente apenas na versão
digital. Ela foi concebida para ser um impresso
que o visitante e discípulo retira, após uma visita
ou um dia de estudo e práticas no Templo.
3. Para os surdos, está em andamento um
projeto em Libras (Linguagem Brasileira de
Sinais). A ideia é oferecer gravações de 15
minutos, com a inclusão de uma intérprete de
Libras, contudo, as gravações terão a voz do
mestre(a), falando lentamente e com movimentos
labiais acentuados, favorecendo a quem não é
surdo, mas tem dificuldade auditiva de gravidade
diversa. Está em construção um Piloto junto com
a intérprete de Libras Juliana Lara, discípula do
Templo Zu Lai.
4. Para cegos: A abadessa do Templo Zu Lai,
mestra Miao You, entusiasta da ideia de inclusão,
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assim que aprovou o projeto em Libras já informou
da sua vontade de produzir material em Braile aos
integrantes do projeto. Desde a sua fundação, em
abril de 1992, o Templo imprime textos litúrgicos e
obras literárias. Ao longo dos 29 anos de existência,
jornais, revistas e folhetos também se converteram
em ferramentas de propagação do Darma contudo,
nenhuma das publicações tem versão em Braile.
A abadessa pretende formar um grupo de trabalho
com a ideia de estudar quais as publicações mantidas
pelo Templo Zu Lai seriam as mais apropriadas para
este tipo de linguagem ou se seria mais conveniente
criar livros ou informes específicos para este público.
5. Para todos: paralelo a isto, a revista Budismo
Humanista (iniciada em 2008, ainda na versão
impressa) e o Boletim Templo Zu Lai, concebido
como mídia digital, em 2020, iniciaram no ano
passado um processo de transformação, para que
ficassem multimídia. Com isso, o acesso do público
em geral ao conteúdo do site, Facebook, Instagram

e YouTube foi imensamente facilitado com botões
“clique aqui e leia na íntegra”, “clique aqui e veja
(ou ouça), além de QRs Codes, fazendo com que nos
últimos meses o leitor destas publicações seja bem
mais que um leitor, mas uma pessoa imersa em todas
as linguagens e plataformas, a partir de um texto.
Desta forma, a inclusão de todos, ao máximo, ao
material oferecido pelo Templo inaugura uma maior
interação do público com as atividades virtuais
empreendidas pelo Templo Zu Lai.
Visando a maior interação do público conosco,
convidamos o leitor da revista Budismo Humanista
a visitar nosso site, redes sociais e publicações e nos
ajudar a aprimorar o conteúdo e diversificar os meios
e as ferramentas para uma comunicação global.
Juntos, somando nossos olhos, poderemos enxergar
o todo de maneira mais rica e detalhada. Com mais
mãos, poderemos fazer muito mais por aqueles que
vislumbram no budismo uma luz em seus caminhos
por este mundo.

www.templozulai.org.br

Budismo Humanista
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TEMA MAIS PROCURADO EM NOSSO SITE:

AS QUATRO
NOBRES VERDADES
“O sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que leva
à cessação do sofrimento são as Quatro Nobres Verdades. Se não as entenderem completamente, então a libertação não será possível. Entendem o Darma que eu disse?”
Com humildade, Ajñata-Kaundinya e os outros responderam honestamente:
— Agora sabemos que atingiste os Três Tipos de Iluminação, aperfeiçoaste todas as
virtudes e és um Buda. Buda, compreendemos o teu ensinamento.
(Página 142 da obra “Buda Shakyamuni – A vida do iluminado”)

Avaliando a interação dos internautas com
o site www.templozulai.org.br, nota-se que o
item mais acessado ao longo de um ano foi “AS
QUATRO NOBRES VERDADES”, com quase 42
mil acessos. Este ensinamento é a base de todo
budismo e corresponde ao “Primeiro Giro da
Roda do Darma”. O eixo dessa Roda é a questão
do sofrimento. Apesar do budismo possuir cerca
de “84 mil ensinamentos”, a questão essencial é
como escapar do sofrimento.
Houve um caminho em que um jovem
príncipe indiano trilhou até atingir a iluminação,
e o primeiro e mais decidido passo dado por
ele, foi a saída do palácio após uma descoberta
desconcertante; o sofrimento. Conforme reporta
a literatura budista, Sidarta desconhecia o
sofrimento. Ao sair escondido de seus familiares,
especialmente de seu pai, o rei Sudhodana, Sidarta
queria conhecer o mundo por si mesmo e não o
que lhe era apresentado pela família.
Acostumado ao luxo, ao poder, a juventude,
saúde, banquetes e proteção palacianas, as
chamadas “Quatro Visões” minaram suas
ilusões ao flagrar as agruras do envelhecimento,
adoecimento e morte. Além dessas três visões,
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viu um monge mendicante, que em sua vida
de renunciante parecia não se importar com
a pobreza de suas vestes, a ausência de seus
familiares, a falta de reputação e o risco da fome.
Seu olhar era de paz interior.
A partir desta visão, as ilusões materiais
do príncipe foram fulminadas, e sua brusca
renúncia ao palácio, para as matas e montanhas
da antiga Índia, em busca de respostas, o levou a
se desiludir das ciências, filosofia e religiosidade
até então existentes. Também percebeu que esse
extremo poderia, como no caso do renunciante
visto anteriormente, trazer alívio das ocupações
e preocupações de uma vida social, família e
profissional, mas esse tipo de paz não era a que ele
procurava. Sidarta queria mais do que uma fuga
dos assuntos mundanos, mas uma experiência
profunda, definitiva e libertadora com a Verdade.
Chegamos até aqui para recomendar a
leitura da obra “Buda Shakyamuni – A vida
do iluminado”, de autoria do Venerável Mestre
Hsing Yün, que apresenta a Índia pré-budista e a
sociedade indiana ao tempo do Buda, bem como
a propagação do budismo pelo subcontinente
indiano, apresentando a epopeia do nascimento,
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vida e parinirvana (morte de uma
pessoa plenamente iluminada) do
Buda Shakyamuni. Se você é um
dos internautas que acessaram
esse item no site, por curiosidade
ou estudo, considere que a leitura
desta obra mostrará o contexto em
que estes ensinamentos surgiram e
sua aplicabilidade, tanto na história
daqueles povos, como em nosso
cotidiano.
As Quatro Nobres Verdades,
como sendo o Primeiro Giro da Roda
do Darma, fundamenta a própria Lei
de Causa e Efeito, pois para atingir as
razões que explicam a existência do
sofrimento, o ex-príncipe flagrou esta
lei, constatando que as aflições não
eram fruto do acaso, do aleatório, de
intervenção divina, ação demoníaca

ou maus espíritos, mas originários
da mente, como subproduto da
ignorância, dos apegos e aversões,
que engendram a cobiça, a raiva, a
doença, a violência e o retorno a este
mundo, e assim, a constante retomada
do nascimento, do envelhecimento,
da doença, das perdas e da morte.
O ponto de partida deste conceito
é o sofrimento, e sua constatação
inicial é que a origem ou sua raiz é
a ignorância dos seres sencientes,
pois nela emergem emoções,
pensamentos, palavras, ações e
escolhas que agravam os dramas
inerentes ao Ciclo de Nascimento e
Morte, criando outras aflições que
seriam evitáveis, caso desfrutássemos
de um profundo e definitivo
conhecimento do tema.

Destino
Os ensinamentos budistas enfatizam a importância de compreender a lei de
causa e efeito, o que não implica, de forma alguma, ser fatalista ou dizer que
nossa vida seja condicionada pelo destino. Não é do budismo a afirmação de
que todas as causas que influem em nossa vida já estão armazenadas em nós e
que somente elas determinam o que nos acontece. Nossa vida é condicionada
tanto pelo nosso comportamento presente quanto por nossas ações passadas
e, portanto, não existe fado ou destino. (Página 9 da obra “Budismo Conceitos
Fundamentais”, de autoria do Venerável Mestre Hsing Yün).

SOLICITE AQUI UM EXEMPLAR

Budismo Humanista
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BUDISMO E
PSICOSSOMÁTICA
Fonte Internet. Autor desconhecido

“Enquanto permitirmos que as nossas emoções,
quando manifestadas no dia a dia, deixem marcas
cada vez mais frequentes, elas farão, por conseguinte,
as marcas mais fortes em nós.”
Reverendo Mestre Hsin Ting

Q

uando um operário da construção civil
é contratado para derrubar um velho
prédio, após concluída a tarefa, ao direcionarmos nossos olhos para os escombros talvez seja difícil acreditar que apenas um homem,
munido de uma simples marreta pudesse causar
tamanha destruição. O pedreiro constrói uma
casa e pode destrui-la...
O corpo e nossa existência (nossa vida depende dele) são como uma construção, que se
submetida a constantes golpes mentais, pode
resistir por certo tempo, mas pode terminar arruinado. O impacto de pensamentos negativos
sobre o corpo, um após o outro, não é diferente de golpes repetidos de marreta contra uma
parede. Manter uma mente saudável é a meta
de todo praticante budista, porém, qualquer ser
humano, mesmo os que não são budistas, pode
conservar sua saúde e sua vida, a partir do zelo
mental evitando doenças variadas, envelhecimento precoce, acidentes imprevistos e mortes
prematuras, assegurando também uma próxima
existência próspera e feliz.
A abordagem psicossomática remonta à Hipócrates (460 a. EC - 370 a. EC), considerado
o “Pai da Medicina”, na Grécia antiga, sendo o
termo em si vindo do grego, aludindo a relação
mente-corpo. Porém, o Ocidente, herdeiro do
legado grego, só veio a se debruçar sobre essa
abordagem no fim do século XIX e começo do
século XX, apesar de numerosos pesquisadores
terem estudado o assunto, na medicina moderna, o termo e a abordagem ficaram consagrados
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graças ao legado da Psicologia Analítica — oriunda das pesquisas do médico psiquiatra suíço Carl
Gustav Jung (1875 - 1961), discípulo do médico
neurologista austríaco Sigmund Freud (1856 1939). Estes e outros pioneiros se debruçaram
no estudo das alterações na estabilidade psicológica, afetando a estrutura fisiológica, bem como
o comportamento e as relações sociais (análise
comportamental), entregando para neurologia e
psiquiatria um cabedal de conhecimento gigantesco.
Porém, milênios antes deles, e mesmo antes
de Hipócrates na Grécia Antiga, antecedendo
a todos com sua rica e profunda abordagem
da mente humana, um homem extraordinário
já declarava na Índia Antiga que a raiz de tudo
é a mente. Buda Shakyamuni insistia com seus
ouvintes que a mente não-iluminada é tomada
por três venenos: ignorância, cobiça (dele, apego, ganância, inveja, vícios, possessividade etc.) e
raiva (aversões, irritabilidade, impaciência, intolerância etc.) e eles respondem pelos dramas do
adoecimento, do envelhecimento, das perdas e
da morte, as aflições do Ciclo de Nascimento e
Morte.
Enquanto não atingimos a iluminação é natural termos acessos de raiva, mágoa, tristeza
e ansiedade, mas, podemos reduzi-los, através
da oração, meditação e reflexão, evitando que
os desejos se excedam, fiquem descontrolados
e nos levem para estados mentais que venham
a desarranjar nossas emoções e, a partir delas,
nosso organismo. Estarmos conscientes deste
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fato ajuda, mas ainda não resolve a questão.
Por isso o Chan (Zen) enfatiza que sem praticar o que aprendemos não nos tornamos
melhores em nenhum aspecto da existência.
Essa prática envolve autoconhecimento e autocontrole. Ou seja, a relação da pessoa com
ela mesma definirá sua relação com tudo
e com todos, em uma cadeia intricada de
ações e reações, inicialmente no interior do
indivíduo e, devido a Interdependência, seu
estado mental e físico passam a afetar o ambiente ao redor, bem como os demais seres.
Muitas pessoas aflitas padecem sofrimentos morais, físicos ou materiais intensos e
perguntam-se confusas e apavoradas “por
que isto foi acontecer logo comigo?”, elas
têm teorias engenhosas acerca da verdadeira
causa de seus problemas e assim, por ignorarem ou fantasiarem uma perseguição demoníaca ou castigo divino, ou creditando suas
mazelas ao azar, tendem a renovar e agravar
seus padecimentos indefinidamente.
É impossível ao ser humano esquecer
sua mente em uma gaveta, na garagem, na
caixa do correio ou esquecê-la em algum
lugar qualquer, a mente é nossa única e inseparável companhia diária, e está conosco
antes do nascimento e conosco continuará

após a morte. Até nesse quesito o Buda foi
muito mais além, colocando a mente em um
patamar que nenhum ramo da ciência e da
filosofia jamais vislumbrou. Em geral somos
especialistas em algum assunto ou em vários,
por necessidade profissional ou mesmo por
hobby, mas se não estudarmos com igual
afinco a lei de Causa e Efeito e nos tornamos
peritos no autoconhecimento, a mera erudição não nos salvará de nós mesmos.
Sem autoconhecimento não há chance
para o controle mental e comportamental,
de forma que toda riqueza, saúde e vida podem ser perdidos e em seu lugar surjam a
miséria, as doenças e a morte. O próprio planeta, onde a maioria de nós continuará renascendo, tem sido sacudido por catástrofes
de todo tipos, devido à falta da preocupação
com a purificação mental.
Por fim, o grande legado do Buda é que a
vacina para prevenir males diversos ou para
nos curar destes males, é a substituição da
negatividade pela compaixão, dos apegos
pela generosidade, do orgulho pela humildade, da ignorância - mãe de todas as ilusões
- pela sabedoria, a partir do estudo e do esforço diários pela transformação de nossos
maus hábitos mentais e corporais.

“Em nenhum lugar do mundo se encontra um efeito
sem uma causa, ou uma causa sem um efeito.
Não existe efeito sem uma causa correspondente,
nem uma causa sem o correspondente efeito.
Causa e efeito são determinados pelas ações e
comportamentos individuais.”

PARA SABER MAIS:
Legado de Hipócrates,
Revista da USP

Reverendo Mestre Hsin Ting

Para estudar o tema, indicamos a obra Carma, Meditação
e Sabedoria, de autoria do Reverendo Mestre Hsin Ting.
Para adquirir estes e outros livros editados pelo Templo Zu Lai,
escreva para imprensa@templozulai.org.br ou acesse
templozulai.org.br/contato-geral
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Escolhemos para esta edição da Revista Budismo Humanista,
o tema O Destino. Inserimos abaixo, um botão para que o
leitor seja conduzido à versão para Facebook e um QR Code,
para que a gravação seja acessada pelo Instagram.

Clique e ouça agora:
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Café com Darma

O Destino

O

Mestra Miao You
Abadessa do Templo Zu Lai

destino varia de pessoa para pessoa.
Algumas pessoas passam por muitas
tormentas e misérias em suas vidas,
enquanto outras são tranquilas, algumas estão
felizes com seu destino e outras, insatisfeitas,
lamentam o seu destino.

3º
4º

Caso você esteja infeliz, vai culpar Deus
por pregar peças no se destino? Na verdade,
o destino está em suas próprias mãos. Isso é
um dos mais importantes ensinamentos do
Budismo Humanista. Não adianta consultar
com videntes ou consultar as cartas, você é o
próprio dono da sua existência.
Talvez muitas pessoas não acreditem na
própria capacidade, por falta de confiança
ou de autoestima, daí muitos vivem sem
esperança ou cheios de falsa esperança. Se
você não está satisfeito com seu destino,
tenho algumas dicas para você:

1º
2º

Primeiro:
mude
o
pensamento.
Os
pensamentos
determinam
nosso
comportamento e o comportamento cria
nosso destino. O destino é todinho feito por
você mesmo. Para se ter um bom destino, você
deve começar tendo um bom pensamento. Se
você está cheio de ódio pelo mundo, mesmo
estando no paraíso, você não notará isso e se
comportará como se vivesse no inferno; trate
tudo com amor. Até a terra imunda é linda
de se contemplar. O pensamento negativo
na cabeça, como preconceito, ódio, inveja,
ilusão vitimismo etc. são vírus emocionais que
atrapalham seu destino, que roubam a sua
felicidade.
Segundo: mude as atitudes. Cada um
age e reage de forma diferente, por isso o
mundo também é diferente. Se você olhar o
mundo através de um tubo, o que veria seria
pequeno e redondo. Pessoas gananciosas
nunca terão o suficiente, vivem como sacos
vazios e sem fundo, já os generosos são
naturalmente ricos. Como eu disse, cada
pessoa tem atitudes diferentes em relação ao
mundo, quem não domina a vida sorrindo,
jamais conseguirá dominá-la chorando ou
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gritando. Então encare sua vida com boas
atitudes: faça boas ações, diga boas palavras,
tenha boas intenções, porque assim se muda,
aos poucos, seu destino.

Terceiro: mude hábitos. Maus hábitos
canibalizam nossas vidas e destroem nossa
felicidade; uma vez que um mau hábito é
formado, ele não só o afetará a vida inteira,
mas também trará problemas e danos até o
fim da vida. Há um ditado chinês que diz: “rios
e montanhas são fáceis de se modificar, mas
mudar o ser humano é difícil”. É difícil sim,
mas não é impossível. Haverá a necessidade
de determinação e persistência.
Quarto: aprimore sua prática. Para ter
uma colheita, será necessário preparar a terra.
O processo da lavoura implica em arar, adubar,
semear, irrigar e evitar que parasitas e ervas
daninhas estraguem a plantação. Para se ter
um bom destino, claro que serão necessários
esforços para merecê-lo. Com a mente e
ação bondosas, você pode transformar causas
e condições desfavoráveis em favorecedoras.
O Venerável Mestre Hsing Yün diz: sem más
causas, não há efeitos maléficos.
Bastar cultivar boas causas e condições,
que a felicidade baterá em sua porta. O
destino é decidido pelas causas e condições,
construa seu próprio destino! Quem se
entrega ao acaso não tem como progredir.
Está curioso sobre seu futuro? A resposta
não está nas cartas ou na bola de cristal. Basta
ver o que está fazendo agora. Isso vale para
todos! Qual será o destino da nossa sociedade:
ela vai demorar ou não voltar ao normal? A
resposta é fácil, veja o que estamos fazendo
agora coletivamente.
Por fim, aproveito para convidar a todos
para que participem da cerimônia online
do VESAK. Entre site e nas redes sociais do
Templo para obter mais informações.
Desejo a todos uma ótima semana,
bom trabalho e Feliz Vesak! Até a próxima
segunda, Omituofo!
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A Transferência de Méritos
A Transferência de Méritos é uma importante
prática budista e que enfatiza e enaltece a interdependência entre os seres sencientes.
Esta prática é mais comum entre pessoas que
almejam beneficiar aqueles com os quais possuem
laços afetivos e consanguíneos. Não restringindo
sua dedicação de méritos aos seres humanos pois,
devido aos laços de afeição, muita gente se preocupa com o destino de seus animais de estimação e,
em última instância, com todo planeta e os habitantes de todos os reinos da natureza.
Embora aparentemente seja um ato de fé, na
crença que aqueles que pretendemos beneficiar,
sejam, de fato, beneficiados, é possível constatar a
materialidade ou a comprovação do processo em
muitos casos. Todos nós que nos preocupamos
com aqueles que possam estar em condições de
penúria psicológica, física ou existencial, por compaixão e generosidade, nos envolvemos em ações
que tragam alento a estes seres, por exemplo: uma
pessoa pode dedicar a décima parte de seus rendimentos a obras sociais da Igreja à qual faz parte. A
instituição em si é desprovida de renda, mas aqueles que têm seus rendimentos, do menor ou maior
valor, compartilham uma fração do que possuem
às organizações governamentais ou não- governamentais ou diretamente às pessoas que necessitem
de doação.
Em síntese, é o compartilhamento de nossos
esforços, sentimentos, palavras e gestos que visam
encorajar e aliviar os seres sencientes. No budismo,
esta é das mais belas expressões de compaixão e
generosidade, que podem minimizar o sofrimento
cármico dos seres já falecidos e mesmo os que ainda estão vivos. Um dos obstáculos mais relatados
pelas pessoas pouco habituadas a este conceito é a
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não possibilidade de averiguar por si mesmas se
realmente algum mérito foi de fato transferido.
Dizem que é um mero ato de fé religiosa, mas
esquecem que os fenômenos visíveis são apenas
uma modesta realidade ou fração dos fenômenos do universo. Logo, nossos mais belos sentimentos e intenções (votos) endereçados a outrem, além de fazer vibrar nossos corações com
emoções mais elevadas e dignas, podem, de fato,
alcançar os seres das dez direções do espaço e,
conforme o poder do voto, pode se manter por
longo tempo.
Um poderoso exemplo disso, é o budismo
estar próximo dos seus três milênios de existência. Quantos milhões de seres sencientes foram
beneficiados, nos quatro cantos do mundo, com
a transferência dos méritos da iluminação do
príncipe Sidarta? Falamos de indivíduos isoladamente, de grupos familiares, povos e nações.
Essa dedicação e compartilhamento de méritos
tem valor incalculável, dada a sua grandiosidade
e, não se limita a este tempo e a atual civilização.
O Darma alcançará os povos do futuro e as futuras civilizações, por força dos votos monásticos e de leigos para que o legado seja preservado
e difundido pelos três tempos.
Não querendo aprofundar a questão para
além da materialidade da prática, inquestionavelmente podemos sentir e usufruir dos méritos
cármicos de outrem, que não são endereçados.
Da mesma forma que podemos captar a negatividade de terceiros, suas intenções e sentimentos e isso nos incomodar, ao ponto de causar
desconforto e até dificultar nossa atenção nos
afazeres do dia a dia, o oposto também é fato e
é embasado neste fato que fazemos orações aos
Budas e Bodisatvas, em nosso caso, e no caso de
cristãos, para Cristo, Santos e protetores pois a
nossa voz não vai muito longe – talvez alcance
algumas dezenas de metros, mas nosso coração,
como no dito popular, “pode comover os céus”.
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Conscientes disso, convidamos a todos
que estão sensibilizados com as vítimas da
pandemia e seus familiares, a se unirem à
comunidade monástica e aos discípulos do
Templo Zu Lai, para dedicar uma fração de
seu tempo e méritos com estes milhões de seres humanos pelo mundo, milhares pelo Brasil. As instruções estão disponíveis no site:
www.templozulai.org.br/pratica-pessoal
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É TEMPO DE LER E ESTUDAR
Nestes tempos de pandemia, a população tem sido incentivada a retomar o bom e velho hábito da
leitura. Durante este período, com o fechamento por tempo indeterminado da lojinha do Templo Zu
Lai, oferecemos aos discípulos e simpatizantes a oportunidade de solicitar envio (ou retirar no portão
do Templo) de alguma das obras do Venerável Mestre Hsing Yün. Confira abaixo algumas delas:

LIVROS

LIVRETOS

1. Terra Búdica no Mundo Humano – A
realização do Memorial ao Buda em Fo
Guang Shan

1. O que é budismo?

2. Budismo Significados Profundos
3. Budismo Conceitos Fundamentais
4. Budismo para Todos, um guia para a
prática do tríplice treinamento

2. A essência do budismo
3. Características singulares do budismo
4. A perspectiva budista sobre causa e condição
5. A roda do renascimento.
6. A essência do Chan

5. Budismo Puro e Simples, comentários
sobre o Sutra das Oito Percepções dos
Grandes Seres

7. Conceitos fundamentais do Budismo
Humanista

6. Purificando a Mente – a meditação no
budismo chinês (1ª Edição esgotada)

9. Quando morremos

8. Budismo, medicina e saúde

7. Cultivando o Bem – uma perspectiva
budista para o cotidiano

10. A perspectiva budista sobre poderes
sobrenaturais

8. O valor da Verdade – entre a
ignorância e a iluminação

11. Olhando Adiante – Um guia para jovens
budistas

9. Receita para o Coração – entre a
ignorância e a iluminação II

12. Uma Perspectiva Budista Sobre o
Vegetarianismo

10. Sutra do Buda da Medicina, com
introdução, preces, comentários e o
ensaio “Budismo, medicina e saúde”

13. Falando de Amor e Afeição

11. Contos Chan, comentados pelo
Venerável Mestre Hsing Yün, vols. I e II
12. Buda Shakyamuni,
A vida do Iluminado

Para adquirir escreva para imprensa@templozulai.org.br
ou acesse www.templozulai.org.br/contato-geral
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CURIOSIDADES SOBRE O
BUDISMO E O TEMPLO ZU LAI
PERGUNTA: O CONCEITO DE BUDISMO HUMANISTA
REFERE-SE A UM NOVO TIPO DE BUDISMO?

R O conceito é apenas uma ênfase na intenção
original do Buda, o próprio Venerável Mestre
Hsing Yün deixa isso muito claro, ao responder a esta pergunta no Capítulo 15 da obra “Budismo Significados Profundos”.
“Alguns dos conceitos fundamentais do
budismo (...) podem provocar reações negativas
se forem erroneamente interpretados como algum tipo de niilismo ou um convite para se afastar do mundo. O Budismo Humanista, porém,
afirma que nada poderia estar mais longe da verdade. O Buda não passou 45 anos ensinando o
Darma para que seus seguidores se afastassem
do mundo e da vida. Quando ideias como o vazio e impermanência são adequadamente compreendidas, elas servem como ferramentas para
uma compreensão ainda maior e são auxiliares
na compaixão.
O Budismo Humanista não é um novo
tipo de budismo, mas apenas um nome utilizado para ressaltar as lições essenciais do Buda:
a sabedoria e a compaixão. Esses ensinamentos
remetem-nos, invariavelmente, à vida dos ou-

GOSTARIA DE AUXILIAR NAS ATIVIDADES
EMPREENDIDAS PELO TEMPLO ZU LAI,
INCLUINDO AÇÕES SOCIAIS?
Apesar de estar fechado para visitação e apenas com
atividades online, o Templo requer manutenção e
limpeza, além de manter obras e ações sociais, além
de parcerias com organismos governamentais e não
governamentais, em benefício de entidades filantrópicas
e famílias com necessidades, de forma que a doação
dos benfeitores continua sendo um gesto muito valioso
para o Templo e, extensivamente, para toda sociedade.
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tros seres sencientes. Não compreender a unidade entre natureza humana e natureza búdica
é não compreender os ensinamentos do Buda.
O Budismo Humanista incentiva-nos
a participar do mundo e a ser uma fonte de
energia benéfica aos outros. Nossa iluminação
depende dos outros assim como a deles dependem de nós. Mestre Taixu disse que existe uma
única forma de nos tornarmos Budas: realizar
nossa natureza humana. O grande mestre chan
Hui Neng disse: “O budismo deve ser praticado neste mundo, e não em algum outro. Procurar a iluminação em outro lugar é tão fútil
quanto procurar um coelho com chifres”.
Quando o Buda alcançou a iluminação
sob a Árvore Bodhi, ele disse: “Todos os seres
sencientes têm natureza búdica”. A unidade
e a unicidade de todas as formas de vida nos
inspiram a nos envolver com a vida. Todos devem reconhecer que são necessários. Servindo
ao próximo, servimos a nós mesmos. Reconhecendo o Buda nos outros, aprendemos a encontrá-lo em nós.

Associação Internacional Budista Progresso
CNPJ 67.977.439/0001-40
Banco Bradesco
AG: 0160-0 / Conta Corrente: 70079-7
PIX: a chave para transferência é o CNPJ.
Para que possamos identificar a origem dos
créditos pedimos, gentilmente, que envie o
comprovante para o e-mail
zulai@templozulai.org.br.
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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 êxtase da concentração meditativa

A

s pessoas seguirão seus órgãos dos
sentidos seja no que for que as faça
felizes. Em verdade, um manancial de
felicidade pode ser encontrado sempre que
um praticante Chan fecha os olhos.
Depois de se juntar à ordem monástica, o
príncipe Bhadrika, primo do Buda, estava em
profunda meditação com mais dois monges,
quando os três gritaram ao mesmo tempo:
Que felicidade! Que felicidade!
Quando o Buda ficou sabendo disso,
perguntou a Bhadrika: “Ainda agora, vocês
estavam gritando: Que felicidade! Que
felicidade! O que os fazia tão felizes?”.
Bhadrika respondeu: “Senhor Buda,
penso em como eu costumava viver, encerrado
em um palácio de altos muros, onde todos os
dias comia as mais finas iguarias, me vestindo
com sedas e brocados e onde muitos guardas
me protegiam dia e noite, contudo, mesmo
assim, eu sentia medo. Tinha a impressão de
que alguém viria me tirar a vida e vivia todos
os dias com essa sensação de temor. Agora
que me juntei à ordem e pratico meditação,
embora a minha comida seja simples e
modesta, ela é satisfatória e tem maravilhoso
sabor. Embora more em meio às árvores
da floresta, me sinto seguro, a salvo e livre.
Não poderia fazer outra coisa senão gritar de
alegria”.
O que Bhadrika experimentou foi
o êxtase da concentração meditativa. O
contentamento advindo dos cinco desejos ou
dos seis objetos dos sentidos não se iguala à
felicidade advinda da meditação. Quem medita
usufrui a bem-aventurança da concentração
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meditativa e a alegria do Darma, que não pode
ser modificada no tempo ou espaço. A bemaventurança da meditação contemplativa é
diferente de qualquer coisa desse mundo.
Alguns acreditam que o amor romântico fará
deles as pessoas mais felizes do mundo (...).
Algumas pessoas dizem que o amor
romântico é desnecessário, pois o dinheiro
é que lhes traz felicidade. Contudo, o
dinheiro não é todo poderoso. O dinheiro
pode comprar todas as finas iguarias da
terra e do mar, mas não pode comprar um
apetite saudável. O dinheiro pode comprar
cosméticos sofisticados e elegantes roupas
de grife, mas não compra uma personalidade
refinada. O dinheiro pode comprar uma cama
caríssima, mas não compra um sono reparador.
O dinheiro pode comprar milhares de livros,
mas não compra sabedoria. O dinheiro pode
comprar poder, mas não compra respeito.
Toda a riqueza do mundo está sujeita às
cinco causas da perda: o fogo, a inundação,
o governo corrupto, os ladrões e os filhos
perdulários. Fama e glória são tão ilusórias
quanto um sonho bem como riqueza e
honrarias são tão efêmeras feito a geada do
inverno. Amor romântico, dinheiro, fama,
posição e poder não durarão e não podem
trazer a verdadeira felicidade. A verdadeira
felicidade vem ao se exercer a concentração
meditativa na vida cotidiana.

(Extraído da
página 84 da obra
“Budismo para
Todos”)
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