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FUNDAÇÃO FILHOS DE BUDA
O Monastério Fo Guang Shan é mantenedor de
projetos sociais no mundo todo. No Brasil, através
do Templo Zu Lai, o monastério criou a Fundação
Filhos de Buda, com o propósito de levar Educação,
Cultura e Esporte para crianças carentes da cidade
de Cotia.
A Fundação Filhos de Buda já atendeu mais de 5
mil crianças através do Projeto Luminar, inaugurado
em janeiro de 2007 no Jardim Santa Ângela,
próximo ao Km 21 da Rodovia Raposo Tavares, em
um espaço cedido pela prefeitura de Cotia.
Hoje, o Projeto Luminar atente quase 200
crianças em dois períodos do dia. Sem nenhum
custo repassado às famílias, as crianças recebem
uniforme e materiais didáticos, além de aulas de
Inglês, Mandarin, música, judô e futebol, além de
reforço escolar individualizado e alfabetização aos
que precisam. As crianças também recebem uma
refeição por período.
Para as famílias são oferecidas palestras sobre
variados temas,
cestas básicas
aos mais carentes além de
exames e consultas médicas
através de mutirões de saúde.
Fundação Filhos de Buda
CNPJ 10.740.848/0001-00
Banco Itaú
Agência: 3218 – Conta: 32441-0

Curso Preparatório
Universidade Nan Hua
Outro projeto vinculado a Fundação Filhos de
Buda é o Curso Preparatório – Universidade Nan
Hua, que funciona como uma extensão do Projeto
Luminar.
Neste projeto, garotos de 17 a 20 anos de idade,
após um processo seletivo, são acolhidos no Templo
Zu Lai e durante 9 meses fazem aulas de Mandarin
e Inglês. Eles também recebem orientações de
um treinador de futebol e um preparador físico
para integrarem o time universitário de Nan Hua.
Para isso, o Monastério Fo Guang Shan construiu
no Templo Zu Lai um campo de futebol gramado,
uma quadra poliesportiva e montou uma academia
para atender esses jovens. Além disso, os meninos
também aprendem meditação, história e imergem
intensivamente na cultura e costumes chineses.
Ao final dos 9 meses, os alunos que se mostrarem
aptos, recebem bolsas de estudo integral, incluindo
passagens aéreas, alimentação, moradia e uma
ajuda de custo mensal. Eles viajam para Taiwan,
onde ingressam no curso de Administração em
Turismo da Universidade Nan Hua, que pertence
ao monastério.
As pessoas que queiram integrar nosso time de
benfeitores podem fazer suas doações através da
conta bancária da Própria Fundação Filhos de Buda.
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EDITORIAL

DARMA,
PRÁTICA PESSOAL
E ALTRUÍSMO

N

a 56ª edição do Café com Darma a
abadessa do Templo Zu Lai, Mestra
Miao You, abordou o tema: A

Prática.

Naquela ocasião ela deu ênfase a tópicos
como “ir além das [meras] palavras”
e “sermos coerentes com aquilo que
ensinamos”. Tais tópicos, nos faz pensar
que a maior das oferendas que podemos
fazer aos budas é honrar os ensinamentos
que deles recebemos, vivenciando-os.
Esta reflexão nos reporta à antiga fábula
chinesa do homem que amava dragões,
que diz que a preservação do Darma
(ensinamentos do Buda) se deve à numerosa
geração de escritores, tradutores, copistas,
oradores, esculto-res, pintores além de
outras tantas pessoas, que por milênios,
fizeram com que os ensinamentos chegassem
a diferentes povos e nações, do passado
e do presente. Graças a essas gerações, o
Darma chegará também, no futuro, a novos
povos que deles se beneficiarão.
Ainda que seja necessário reverenciar
e difundir o Darma para transformar
positivamente os homens, é também
indispensável que o vivenciemos. Precisamos ter coragem para lidar com a
realidade e por isso recorremos à obras
de arte e literatura dedicadas aos budas e
bodisatvas que enaltecem a sabedoria, a
paciência e a generosidade.
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O Sutra das Oito Percepções dos Grandes
Seres, logo em sua primeira afirmação diz:
“Percebam que este mundo é
impermanente, que as nações são
inseguras e instáveis, os quatro elementos
causam sofrimento e são vazios”.
Esta primeira percepção se destaca nos
tempos atuais marcados por proble-mas na
saúde pública, na economia e na queda da
qualidade de vida de tantas pessoas. Nossa
realidade se transformou drasticamente,
pela doença, pela perda de entes queridos,
pelo desemprego e pela falência econômica,
ou simplesmente por sofrermos incertezas
quanto ao nosso futuro e de nossa família.
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Para nós, seguidores da prática do Budismo
Humanista, esta é a oportunidade que nos
impele a manifestar a generosidade, a paciência
e a sabedoria — três das Seis Pāramitās —
dando nossa contribuição pessoal à sociedade,
fazendo frente às inquietações que nos
afetam. Não podemos fugir desse desafio,
esquecendo-nos do Darma que cultuamos
e enaltecemos por meio da literatura e da
iconografia budistas.
Esta é a ocasião propícia para intensificarmos nossa prática pessoal e o altruísmo
em benefício dos seres sencientes deste
mundo.

Seis Pāramitās:
do sânscrito ṣaḍpāramitā, “seis
perfeições”; virtudes que embasam
e guiam a prática de um bodisatva:
generosidade, moralidade, paciência,
diligência, concentração meditativa e
sabedoria.
Bodisatva:
do sânscrito bodhisattva, “ser destinado
à iluminação”, por extensão, “o que
será iluminado e se tornará um Buda”,
termo composto por bodhi “iluminação”
e sattva “ser”. É o ser que busca o estado
búdico pela prática sistemática das
virtudes perfeitas (Paramitas) e adia o
alcance do próprio nirvana (superação
final do sofrimento da existência) até
que tenha ajudado todos os seres a
alcançarem a iluminação por meio do
fator determinante de sua ação, que é a
compaixão (karuna) sustentada pela mais
alta sabedoria (prajña).

A FÁBULA
“Havia um talentoso devoto que tinha por hábito pintar dragões nas paredes
de templos. Ele também pintava dragões em gravuras e compunha contos,
nos quais apareciam dragões. Seu grande talento era admirado por todos.
Certo dia, um dragão verdadeiro surgiu dentre as nuvens e desceu do céu
para visitá-lo, ocorre que ao ver o dragão chegando, o artista saiu correndo.
Desesperado, largou para trás todas as suas esculturas, gravuras e escritos.”
Esta fábula ensina que as teorias são importantes, mas devemos estar
preparados para os desafios da vida prática.

Do compilado “Fábulas chinesas”, de autoria de
Márcia Schmaltz e Sérgio Capparelli
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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 budismo não deve ser
confinado em uma gaiola, uma
vez que pode assumir qualquer
forma. O budismo não poderá
nunca ser limitado a um conjunto
de normas, leis ou procedimentos.
As profundas verdades dessa
religião são supremas, absolutas.
As formas de praticar utilizadas
neste mundo para expressar ou
invocar tais verdades podem
assumir qualquer forma. Tudo o
que leve as pessoas à verdade tem
valor. Aquilo que estimula o medo
e o desrespeito por si próprio ou
pelos demais não é budismo, mas
apenas mais um elemento do mundo
relativo de nascimento, morte e
sofrimento. (...) o budismo da China
é diferente daquele da Índia ou do
Japão. À medida que ele for sendo
disseminado ganhará novas formas
que expressem as necessidades
dos povos dessas sociedades. Isso
é bom. O propósito do budismo é
acabar com o sofrimento, ensinando
as pessoas a se conhecer. A forma
tomada por esse ensinamento só
tem valor se conseguir atrair as
pessoas para o Darma.
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CAFÉ COM DARMA

Filosofia de vida

por MESTRA
MIAO YOU

Clique para ouvir:

B

om dia a todos! Sou a monja Miao
You do Templo Zu Lai - Monastério
Fo Guang Shan, Montanha Luz de
Buda. Hoje é dia 16 de agosto de 2021,
dia do filósofo. Para quem não sabe, esta
palavra significa amor à sabedoria. Parabéns
a todos os estudiosos e professores desta
importante área do conhecimento humano.
Porém, analisando esta definição, todos nós
que buscamos a verdade somos, de certa
forma, filósofos.

Certa vez, tive este insight após a leitura
de um livro de filosofia. Na minha opinião, a
filosofia é algo que aparenta ser complicado,
voltado para descobrir as coisas mais simples
da vida. Eu fiquei encantada quando me
deparei com uma frase do filósofo holandês
Baruch de Espinoza: “A filosofia é um caminho
árduo e difícil, mas pode ser percorrido por
todos que desejarem a liberdade e a felicidade.”
Considerando a definição geral de filosofia,
faz sentido muitos ocidentais considerarem
os ensinamentos do Buda como uma filosofia
de vida. Formalmente, não sou uma filósofa,
mas sou uma monja budista e defendo
valores budistas através da busca constante
da verdade, construindo gradativamente a
sabedoria. Para nós budistas, o Darma traz
a resposta, a felicidade e a libertação para
toda humanidade.
Um ser iluminado é livre e feliz, sua lucidez
e calma refletem sabedoria e compaixão.
Esta pessoa está livre de vícios, não sendo
escravo da arrogância, ciúme, desejos, raiva,
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apegos e outros aspectos negativos.
Deixar aspectos negativos é algo
extremamente difícil, porém, como disse
Espinoza, o caminho pode ser percorrido
por todos que desejarem a liberdade e a
felicidade. Todos os aspectos negativos
são como bagagens inúteis, pesadas e que
só atrapalham, mas quem preparou essa
bagagem fomos nós mesmos. Quando
viajamos, não colocamos coisas inúteis,
pesadas ou prejudiciais na bagagem, da
mesma forma, se quisermos viver com
leveza e liberdade, devemos tirar da
bagagem mental opiniões prejudiciais,
apegos, mágoas, medos, vícios. Tudo que
nos enfraquece e torna a jornada da vida
penosa e sofrida.
O caminho para a iluminação parece ser
difícil, mas você vai conseguir um dia e, com
certeza, descobrirá como nosso primeiro
patriarca, o monge Mahakashyapa, que a
verdade é tão simples que pode ser vista na
simplicidade de uma flor.
O Buda disse que todos os seres
sencientes podem se iluminar, desde que
purifiquem as tendências negativas que
geram os pesados carmas do corpo, da
fala e do pensamento. O Venerável Mestre
Hsing Yün é um fiel seguidor de Buda e,
preocupado com a dificuldade de tempo
e dificuldade psicológica das pessoas
para um estudo completo e profundo da
filosofia budista, promove a campanha
das Três Boas Atitudes, justamente para
Revista Budismo Humanista #36

facilitar a memorização de qualquer
pessoa e ajudá-la na purificação dos
três carmas: o do corpo, o da fala e
o do pensamento. Participe desta
campanha, introduzindo este simples
raciocínio como sua filosofia de
vida. Todos os dias, antes de atuar
pelo mundo a fora, verifique se está
falando o bem, mas note que não
basta falar e não fazer, pratique o
bem. Leve a bondade no pensamento
e a compartilhe pelo mundo. Falei
desse assunto na edição 52, se tem
interesse, pode procurar a gravação
no Facebook ou no Instagram.
Além disso, o Venerável Mestre
também nos ensina: considere os
outros como se fossem o “eu”,
considere o “não-ter” como ter, às
vezes, recuar é progredir, às vezes o
vazio que muitos temem, é fonte de

felicidade. Entenderam isso?
Vou dar exemplos: Quem sempre
considera os outros ou se preocupa
com os outros tem uma mente
magnânima e tolerante. Quem
considera o “não-ter” como ter não é
ressentido com a pobreza e é rico de
coração; ele pode não ter um cargo de
grande importância, mas ele tem mais
tempo para estar junto com a família.
Quem sabe recuar tem paciência e
sabedoria na hora certa. O vazio não é
a aniquilação, quem sabe o significado
verdadeiro do vazio, sabe lidar com a
impermanência e as perdas naturais
da vida, terá felicidade verdadeira.
Tomara que essa filosofia de vida
do Mestre possa trazer uma luz para
sua vida. Por fim, desejo a todos uma
ótima semana e muita felicidade. Até a
próxima! Omituofo.

Comece o dia
de um jeito
diferente.

Iniciado em abril deste
ano o podcast Café
com Darma teve ótima
repercursão, gerando
diversos comentários
positivos de agradecimento
e incentivo a continuidade
do projeto.
Mensagens que inspiram a
reflexão e a busca do autoaperfeiçoamento, ouça nas
principais platafromas de
podcast.

Áudio novo às
segundas-feiras

Siga-nos:
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Causa, Condição e Efeito
por Mestre Hui Li

O

Buda viveu em uma sociedade
muito diferente da nossa, na
região que hoje conhecemos
como Subcontinente Indiano. O lugar era
dividido em dezenas de reinos, governados
por monarcas absolutistas ou oligarquias
familiares, com um sistema político que
muito se assemelhava ao exercido no
feudalismo europeu medieval.
A população era submetida a um
rigoroso sistema de castas, consagrado
como divino pelos sacerdotes da antiga
religião védica, hoje, hinduísmo. Enquanto
esses sacerdotes ocupavam o topo
desse sistema, reivindicando para si a
exclusividade na intermediação entre os
homens e os deuses, a maioria da população
vivia nas castas inferiores, submetida a uma
situação análoga à escravidão, outras até
conseguiam exercer trabalhos importantes,
porém, sem direito a alfabetização ou a
propriedade.
Embora as leis previssem cruéis castigos
aos que se rebelassem contra o sistema de
castas, eles raramente eram necessários,
pois, de maneira geral, a população aceitava
passivamente sua condição. E a causa
dessa passividade estava enraizada em dois
pontos: na crença de que o destino de
cada ser humano já estava traçado muito
antes de seu nascimento e na ideia de que,
da aceitação deste destino, dependia o

8

funcionamento e a ordem do universo. Em
outras palavras, as pessoas eram induzidas
a acreditar que, caso subvertessem ou se
opusessem ao sistema de castas, estariam
evocando para si e para a sociedade todo
tipo de mazela. Por isso, aqueles que se
rebelavam, que se atreviam a romper as
regras estabelecidas para sua casta, eram
banidos do convívio social. Na condição
de párias, eram considerados portadores
de mau agouro, e as pessoas sequer lhes
olhavam nos olhos, além de sofrerem
constantes insultos e até agressões.
Com o passar dos séculos, a decadência
dos ritos religiosos védicos, cada vez mais
complexos, sangrentos e destinados apenas
ao benefício dos governantes, tiveram
como efeito um crescente desinteresse
das pessoas comuns pela religião.
Ao
mesmo
tempo,
profundas
transformações políticas e econômicas
estavam em andamento. O escambo vinha
perdendo espaço para a monetização e
grandes centros comerciais surgiam. As
cidades estavam cada vez maiores e a
densidade populacional trazia consigo as
doenças, acrescentando novas texturas ao
sofrimento humano.
A descrença com a religião vigente e as
mazelas sociais colocaram em evidência
um novo tipo de praticante espiritual: o
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renunciante. Eles deixavam a sociedade
para viver em florestas ou montanhas
isoladas, praticavam o autoflagelo do corpo
na esperança de subjugar seus desejos
sensoriais e, com isso, tornarem-se aptos a
renascerem como deidades.
Aos 29 anos de idade, um príncipe
chamado Sidarta Gautama decidiu
abandonar sua luxuosa vida palaciana para
seguir o caminho espiritual. Por seis anos,
vagou pelo Vale do Rio Ganges, praticou o
autoflagelo extremo e quando estava à beira
da morte, por inanição, teve a percepção
de que a eliminação do sofrimento
jamais poderia vir através da anulação do
corpo físico, pois isso apenas abrandaria
momentaneamente o problema, mas não o
eliminaria. Ele percebeu que as ferramentas
de que precisava para a extinção do
sofrimento estavam, em nosso mundo, na
transitoriedade da vida e na interconexão
entre tudo que existe.
Sidarta enxergou que o caminho
para a cessação do sofrimento passava
necessariamente pela aceitação de sua
existência, pela compreensão de que este
sofrimento não é dotado de uma natureza
própria, é sempre gerado a partir de outras
coisas e o mais importante; se havia um
começo para esse sofrimento, também
haveria um fim para ele. Sidarta havia se
tornado um Buda e dedicaria os 45 anos
restantes de sua vida a ensinar à humanidade
o caminho para a extinção do sofrimento.
Dentre seus vastos ensinamentos, o
Buda mostrou às pessoas que não apenas
o sofrimento, mas tudo no universo eram
efeitos originados a partir de causas e
condições, isso começou a levá-las a refletir
sobre suas próprias causas e condições e
muitas passaram a questionar o sistema de
castas que as oprimia. Paralelamente, o Buda
desconsiderava completamente o conceito
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de castas em sua comunidade monástica.
Ele dizia que a nobreza de uma pessoa não
residia em sua linhagem sanguínea, mas em
sua sabedoria e capacidade de conviver
em harmonia com os outros. O mesmo
ocorreu com relação às mulheres que, ao
contrário do que ocorria na época, eram
tratadas com igualdade pelo Buda, tanto
as que se ordenavam monjas como as
discípulas leigas.
Não tardou para que alguns sacerdotes
brâmanes e homens das castas superiores
se voltassem contra o Buda e não foram
raros os casos em que ele foi insultado
e caluniado por essas pessoas. Mas o
Buda nunca revidou, ao invés disso, ele
transformava cada ataque em causas e
condições favoráveis para ensinar o Darma
aos seus discípulos e em muitos casos, aos
próprios agressores.
O Buda não ensinou apenas o conceito
de causas e condições, ele também o
colocou em prática na sua vida e sua conduta
serve de modelo até os dias de hoje.
Em todos os empreendimentos de nossas
vidas devemos ter em mente o conceito de
causas e condições. Se desejamos que
algo aconteça, ao invés de rogarmos aos
deuses, devemos refletir sobre quais causas
e condições devemos providenciar para
que esse “algo” se concretize. Isso também
vale para as situações que desejamos
cessar em nossas vidas, devemos analisar
quais as causas e condições que levaram
essas situações a surgirem e quais causas
e condições serão necessárias para fazer
com que elas desapareçam.
Ao nos ensinar sobre causas e
condições, o Buda retirou o poder que os
deuses e os outros, antes exerciam sobre
nossas vidas. Depois dele, nosso destino
passou a repousar apenas em nossas mãos.
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TEMPLO ZU LAI COMEMORA
O DIA DA SANGA

O Templo Zu Lai celebrou no último
dia 15 de agosto o Dia da Sanga, uma das
mais importantes datas comemorativas do
budismo. A cerimônia foi organizada pela
BLIA - Associação Internacional Luz de Buda
- e contou com as presenças do Presidente
da BLIA Brasil, Sr. Maico Hsu; do Diretor da
BLIA Sede Mundial e Diretor Supervisor da
BLIA Brasil, Sr. Tsu Ho Hong; do Diretor da
BLIA Sede Mundial e Conselheiro Jurídico da
BLIA Brasil, Dr. Miguel Pereira; do Diretor
Supervisor da BLIA Brasil, Sr. Jorge Chern;
da Diretora do Comitê de Confraternização
da América do Sul da BLIA Sede Mundial e
Conselheira da BLIA Brasil, Sra. Catarina Szu;
da Vice-diretora do Comitê de Educação
Infantil da BLIA Sede Mundial e Diretora
Supervisora da BLIA Brasil, Sra. Margaret
Shih e os presidentes dos subcapítulos de São
Paulo.
Durante a celebração foi recitado o Sutra
Ullambana Proferido Pelo Buda, que relato
sobre o discípulo Mahamaudgalyayana, que
pede ao Buda para salvar sua mãe do reino
dos infernos.
O Buda então lhe disse: “(...) agora vou
dizer de que maneira você poderá salvá-la e
libertá-la de todo sofrimento e preocupação.
Todos deveriam fazer oferendas de alimentos,
frutas, óleo de lamparinas, roupas e cântaros em
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honra de seus pais das últimas sete encarnações
e dos pais que sofrem na vida presente. Dentre
as oferendas, deveriam tomar as melhores e
oferecê-las à virtuosa Sanga das Dez Direções.
Os méritos advindos da doação aos monges
que estão em confissão, os quais seguem
puros preceitos e o sagrado caminho cujas
virtudes são tão vastas como o oceano, liberam
imediatamente os sofrimentos causados pelos
Três Reinos Inferiores. Se os pais estiverem vivos,
encontrarão na vida presente fortuna e alegria
duradouras. Se forem falecidos, assim como os
de sete vidas passadas, serão elevados ao reino
celestial e renascerão libertos.”
As oferendas à sanga foram feitas pelos
comitês e membros da BLIA Brasil.
Nos anos anteriores a data foi celebrada
com apresentações da Blia Yad, BLIA Brasil
e seus subcapítulos. Neste ano, por conta
das restrições impostas pela pandemia, as
apresentações presenciais foram substituídas
pela exibição de três curtas-metragens das
três boas atitudes: Sanhao Way, Dreams
Come True e Moment of True, além de uma
apresentação musical da Sanga.
Ao final, aconteceu a tradicional procissão
de mendicância dos mestres, que remete
diretamente a época do Buda, que diariamente,
junto com a sanga, mendigava seu alimento.
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O Buda Shakyamuni, há 2500 anos atrás alcançou o Parinirvana. Seus
ensinamentos, o Darma, são propagados até os dias atuais pela sanga, a
comunidade monástica. A palavra “sanga”, em sânscrito, significa “grupo”. No
Monastério Fo Guang Shan, os discípulos que moram no templo também fazem
parte da sanga e todos têm um papel muito importante, preservar e divulgar o
Darma. Os mestres fizeram voto para dedicar suas vidas a esse propósito.
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DOAÇÃO DE COBERTORES
No início do mês de julho, a
comunidade taiwanesa de São Paulo,
por meio da BLIA Brasil, repassou 360
cobertores ao Templo Zu Lai, para
que fossem destinados a doação. Os
cobertores foram trazidos ao templo pelo
Presidente da BLIA Brasil, Sr. Maico Hsu,
que providenciou embalagens plásticas
para acondicioná-los individualmente,
dando conveniência às pessoas que os
recebessem.
O repasse para as famílias começou
já no dia seguinte; “quem tem frio tem
pressa”, foi o argumento usado pela
abadessa do templo, Mestra Miao You,
para justificar a rapidez na entrega.
Dentre as famílias beneficiadas,
estão as das crianças assistidas pela
Fundação Filhos de Buda, localizada no
bairro Jardim Santa Ângela, próximo ao
Km 21 da Rodovia Raposo Tavares. O
Coordenador da Fundação, Bruno Amaral
destacou o empenho e o carinho com que
os funcionários prepararam as doações,
“cada cobertor foi cuidadosamente dobrado
e embalado, queríamos que as pessoas que
os recebessem saíssem daqui não apenas
com um cobertor de ótima qualidade, mas
também com a sensação de respeito e
carinho que a BLIA tem por elas”.

Cerca de 360
cobertores foram
doados pela
comunidade
taiwanesa de
São Paulo

Os cobertores
foram separados
e embalados
pela Equipe da
Fundação Filhos
de Buda

O Coordenador da Fundação Filhos de
Buda e membro da BLIA, Bruno Amaral,
entregando os cobertores.

Uma das famílias beneficiadas foi
a da Sra. Francisca Soares, mãe do
pequeno Arthur, aluno da Fundação. Ela
recebeu dois cobertores, salientou que
eram suficientes e que não queria levar a
mais para não deixar outras pessoas sem.
Além das famílias dos alunos,
famílias da comunidade, sem vínculos
com a fundação ou com o Templo Zu Lai
e pessoas em situação de rua também
foram beneficiadas pela ação.
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O professor e membro da BLIA, Mário Guerra
e o mestre orientador da Fundação, Hui Li,
entregam cobertores para a Sra. Francisca
Soares e seu filho, o aluno Arthur Henrique.
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FÉ & LEGADO
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE JOVENS - FO GUANG SHAN
O Monastério Fo Guang Shan realizou nos dias 25 e 26 de junho sua
Conferência Anual Internacional de Jovens, que por conta das restrições
impostas pela pandemia, ocorreu de forma online. A coorganização do evento
ficou sob a responsabilidade dos jovens da BLIA YAD, da Faculdade Budista
Tsung Lin e da BLIA Fo Guang Scouts. O tema deste ano, Fé e Legado, foi
abordado sob a perspectiva das inovações tecnológicas na comunicação.

Na abertura da Conferência, a
Reverenda Mestra Tzu Jung, compartilhou
suas experiências, como uma das primeiras
jovens integrantes do Coral Budista, ainda
na cidade de Ilan, em meados da década
de 1950. Ela lembrou que, já naquela
época, o Venerável Mestre Hsing Yün se
preocupava em fazer uso de meios hábeis
para transmitir os ensinamentos do Buda
aos mais jovens e que o Coral Juvenil era
um desses meios.

Em seguida, ainda como parte da
cerimônia de abertura, a palavra foi passada
ao Mestre Hui Chuang, Diretor Executivo
da BLIA YAD – Sede Mundial. Ele lembrou
a todos que o vírus impôs uma nova
realidade ao mundo, nos mostrando que
tudo é impermanente e que o Monastério
Fo Guang Shan soube se adaptar a essa
nova realidade, fazendo uso da tecnologia
para continuar levando o Darma às pessoas.
Ele encerrou seu discurso conclamando
os jovens a serem diligentes e unirem-se,
“no futuro, vocês (jovens) serão os pilares
de Fo Guang Shan e não se esqueçam, uma
pessoa sozinha pode andar mais rápido, mas
um grupo de pessoas unidas poderá ir mais
longe”, concluiu.

CICLO DE PALESTRAS
Após a abertura, a primeira palestra
do evento foi proferida pelo Mestre Hui
Rang, que trouxe um registro histórico,
do ano de 1953, onde o pioneirismo e a
visão de futuro do Venerável Mestre Hsing
Yün ficaram evidentes. Ele apresentou
uma fotografia em preto e branco onde
o Venerável Mestre utiliza um projetor
de slides, raríssimo para a época, numa
palestra de propagação do Darma. Hui
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Rang ainda chamou a atenção para o fato
de que o projetor era operado, não por
técnicos, mas pelos jovens discípulos do
Mestre Hsing Yün.
Outro destaque do evento, foi o
debate mediado pela Mestra Miao Nan,
Diretora do Colégio Feminino Tsung Lin,
que contou com a Diretora do Instituto de
Budismo Humanista, Mestra Miao Guang,
e com o Diretor da Fundação Educacional
e Cultural Terra Pura, Mestre Hui Zhi. O
tema do debate foi “Encontrando a Paz
na Era Digital”, que tratou dos impactos
negativos que o excesso de informações,
nos dias de hoje, pode trazer ao público
jovem. A Mestra Miao Guang incentivou
os jovens a sempre questionarem se a
informação a que estão sendo expostos
contribui, ou não, para a extinção da raiva,
da cobiça e da ignorância. Indo ao encontro
deste tema, a palestra seguinte, ministrada
pela Mestra Jue Pei, Secretária Geral da

O Abade Geral
do Monastério
Fo Guang Shan,
Reverendo
Mestre Xin Bao

BLIA Internacional, abordou os perigos do
cyberbullying.
Outro tema abordado no evento foi
o marketing digital, que contou com a
presença da Mestra Miao Xi, Presidente e
Editora Chefe do periódico Merit Times,
produzido pelo Monastério. Esta agenda
trouxe dicas para que os jovens de Fo
Guang Shan maximizem o alcance de suas
postagens, levando os ensinamentos do
Buda ao maior número de pessoas.
O evento foi encerrado com as
palavras do Abade Geral do Monastério Fo
Guang Shan, Reverendo Mestre Xin Bao,
conclamando os jovens do monastério a
darem continuidade ao legado de fé do
Venerável Mestre Hsing Yün.

Reverenda Mestra Tzu Jung na abertura da Conferência
Internacional de Jovens – Fo Guang Shan

O Mestre Hui Rang
resgatou uma
antiga fotografia
do Venerável
Mestre Hsing Yün (à
esquerda) utilizando
um projetor de slides
operado por seus
jovens discípulos

Revista Budismo Humanista #36

15

A Diretora do Departamento
de Budismo Humanista, Mestra
Miao Guang, durante participação
na Conferência Internacional de
Jovens – Fo Guang Shan

PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS BRASILEIROS
Mesmo com a grande diferença entre os fusos horários, os jovens das BLIA’s YAD de
São Paulo, Rio de Janeiro e da Fundação Filhos de Buda, além do Grupo Escoteiro Budista
Blia 516/SP, vinculado ao Templo Zu Lai, participaram ativamente durante a madrugada das
atividades paralelas, propostas no evento, que foi traduzido simultaneamente para a língua
portuguesa pela Mestra Zhi Cheng e pelo jovem membro da BLIA YAD-SP, Oscar Zhang.

BLIA YAD, é a sigla
da Buddha’s Light
International Association
Young Adult Division,
que significa, Divisão
de Jovens Adultos da
Associação Internacional
Luz de Buda.
BLIA Fo Guang
Scouts, trata-se do
Grupo de Escoteiros da
Associação Internacional
Luz de Buda – BLIA.

Os jovens discípulos brasileiros durante a madrugada, participando
da Conferência Internacional de Jovens – Fo Guang Shan

AO VIVO

Sábados às 10h
/ t e m pl o z u lai
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com Mestre Hui Li
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INCLUSÃO SOCIAL E
BUDISMO HUMANISTA
Para ampliar o acesso ao budismo no
Brasil, o Templo Zu Lai está organizando
uma série de videoaulas em Libras,
dando sua compassiva contribuição a
inclusão social no país.
O Brasil é o país da diversidade,
apesar disso, há um gigantesco desafio
social no que diz respeito a inclusão
social. No caso da surdez total ou
parcial, os produtores audiovisuais têm
se esforçado para produzir materiais
com acessibilidade, porém, o volume
produzido em Libras - Linguagem
Brasileira de Sinais - ainda é aquém das
necessidades. E no campo religioso
não é diferente, existe uma lacuna na
divulgação de ensinamentos budistas
para deficientes visuais e auditivos,
para fazer frente a esta necessidade, a
abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao
You deseja tornar o Budismo Humanista
pioneiro nessa empreitada, criando
conteúdo acessível em linguagem
braile e de libras. No Brasil, ainda não
há precedente para a propagação do
budismo em língua de sinais.
Para viabilizar o projeto, a abadessa
do Templo Zu Lai, mestra Miao You
convidou a professora de Libras, Juliana
Lara, para integrar o projeto. A equipe
de TI tem dado suporte ao mestre Hui
Li, que conduzirá as primeiras aulas. A
equipe constatou que determinados
termos e expressões budistas inexistem
em Libras e, com isso, a professora
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Juliana tem feito as adaptações. Segundo
ela, dado ao pioneirismo do projeto,
é preciso formular uma espécie de
dicionário para que novos termos
e expressões sejam incorporados à
Linguagem Brasileira de Sinais, cujos
sinais seguem uma convenção para
padronizar a alfabetização de surdos em
nosso país.

SURDEZ NO BRASIL
As estimativas variam, dependendo
da fonte de pesquisa, contudo, de acordo
com a Empresa Brasil de Comunicação
(EBC) 10,7 milhões de pessoas no Brasil
possuem deficiência auditiva: 54%
são homens e 46% são mulheres. A
deficiência varia entre a perda parcial
da capacidade de audição à total surdez,
provenientes de doenças e acidentes.
Parte desse contingente jamais ouviu
um ruído na vida, pois 2,3 milhões de
brasileiros são surdos de nascença.
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ENTREVISTA

Dra. Valéria Cressoni
A Revista Budismo Humanista conversou com Dra. Valéria Cressoni, médica
pediatra, voluntária e discípula do Templo Zu Lai. Com 32 anos de profissão, ela
fala sobre os benefícios que o budismo trouxe para sua vida profissional.

RBH: Como o budismo lhe ajuda a lidar
com os desafios de cuidar de crianças?
Às vezes, a gente se depara com situações
de abandono ou maus-tratos, muitas vezes
praticados por pessoas que deveriam ter
a obrigação de cuidar. Neste momento
vem à mente muitos sentimentos ruins e
questionamentos, “por que razão estas pessoas
fazem isso?” Mas o budismo me ensinou que
a compaixão deve ser emanada em todas as
direções, e é isso o que eu tento fazer, me
dedicando de corpo e alma a cuidar da criança
e ao mesmo tempo lamentando as causas e
condições desfavoráveis que levaram os pais a
cometerem esses excessos.
RBH: Você recorre ao budismo quando
há a necessidade de falar sobre doenças
graves ou sobre a morte com os pais de
seus pacientes?
O budismo me dá forças. Primeiro pra
entender e aceitar que, como médica, eu
também estou perdendo uma criança.
Infelizmente a mortalidade infantil não é zero
em nenhum lugar do mundo e pra mim é muito
difícil lidar com a sensação de impotência, de
revolta, e às vezes até de culpa. Nessa hora,
é o budismo que me traz paz. Faço tudo o
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que está ao meu alcance, mas quando perco
uma criança tento aceitar que existem causas
e condições que agem independentemente de
mim, dos pais ou de quaisquer outras coisas.
Isso me fortalece para o momento mais difícil
da pediatria; quando temos de comunicar
aos pais uma situação dessas. Mas essa é uma
responsabilidade nossa, que não delegamos a
ninguém. E o fato de você estar forte pode
ajudar os pais a também buscarem forças para
enfrentar a situação. Às vezes a pessoa tem a
sua própria crença e não acredita no budismo,
então eu me recordo do conceito de “meios
hábeis” ensinado pelo Buda e tento confortar
esses pais de acordo com o que eles acreditam.
Não é hora de ensinar o budismo através de
conceitos, é hora de ensinar o budismo através
da compaixão.
RBH: Você consegue manter algum tipo de
prática budista, como a meditação, num
ambiente hospitalar?
Sim! E justamente a meditação é minha
principal prática. Num ambiente tão agitado
é fundamental conseguir manter sua atenção
apenas no problema que está enfrentando.
Ficar com os pensamentos no próximo
paciente ou mesmo em questões alheias àquele
atendimento poderá deixar sua mente dispersa
e prejudicar quem mais está precisando de
você no momento presente. Esse foi um dos
maiores ganhos que a meditação trouxe à
minha profissão, pois quando estou “com aquele
paciente, eu estou com aquele paciente”. Às
vezes a mente escapa, mas com a compaixão
que o budismo me ensinou eu digo pra ela, “ei,
volte que seu lugar agora é aqui”.
A atenção plena despertada pela meditação
também me ajuda perceber situações que
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tiveram de ser transformadas por conta
da pandemia. Exames que detectam a
capacidade de interação social de crianças
foram impactados pelo uso de máscaras e se
você não estiver atento a isso poderá fazer
uma leitura distorcida da situação.
RBH: Você também dá aulas. Seus
alunos sabem que você é budista?
Os alunos são muitos jovens e isso é muito
legal porque eles são cheios de curiosidade,
além disso, eles têm a mente aberta.
Uma das coisas que me propus quando
comecei a dar aulas foi que, a cada aula, eu
levaria aos alunos algo que tivesse aprendido
no Templo Zu Lai. Foi um voto que eu fiz
e tudo começou com uma oportunidade
que me foi dada, de uma maneira muito
surpreendente, por nossa abadessa, Mestra
Miao You. Ela me convidou para fazer uma
palestra no templo e eu, atônita, tentava
explicar que eu nunca havia palestrado antes,
mas ela insistiu dizendo, “você vai... você
consegue!”. Confesso que pensei na época,
“isso deve ter algum propósito”.
Quando eu cheguei para a palestra havia
umas 200 pessoas na plateia e eu pensei,
“não vai dar pra sair correndo né?” (risos).
Enfim, enfrentei, venci minhas limitações
e pouco tempo depois fui convidada para
lecionar para uma turma de pós-graduação.
Aceitei o desafio e hoje gosto muito de dar
aulas, procuro sempre passar coisas boas
para os alunos, principalmente quanto à
humanização do atendimento. É isso que
mais levo do templo aos meus alunos.

transporte dos medicamentos e materiais
de suporte e ainda cuidam de toda logística.
É gratificante participar e ver tantos jovens,
cheios de compaixão, engajados nessa causa.
RBH: Quer dizer alguma coisa, antes de
encerrarmos?
Na verdade, eu quero expressar minha
extrema gratidão ao Venerável Mestre
Hsing Yün e ao Templo Zu Lai, por terem
proporcionado causas e condições para que
eu encontrasse o budismo. Isso porque
estamos tão longe e em uma cultura tão
diferente que talvez, se não existisse o Templo
Zu Lai, eu não teria tido essa oportunidade.
Agradeço também à comunidade chinesa
pois a gente se sente muito acolhido aqui.

Dra. Valéria durante atendimeto pelo Projeto
Barco da Saúde, organizado pelos alunos da
faculdade de medicina São Leopoldo Mandic.
O projeto possibilitou atendimento médico
e odontológico a populações ribeirinhas na
região amazônica. Uma semana navegando
e parando nas comunidades ribeirinhas.
Quase mil atendimentos.

RBH: Além de ser voluntária no Templo
Zu Lai, você também doa seus esforços
a outras causas?
Eu sou voluntária em um barco hospital,
que percorre o Rio Amazonas oferecendo
assistência médica à população ribeirinha.
E o mais legal é saber que esse projeto é
empreendido por estudantes de medicina.
Eles levantam os fundos para a aquisição e
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Gratidão e
Retribuição
A

gratidão é um dos conceitos
mais valorizados pelo budismo, sendo enaltecida em
sutras e cerimônias. O próprio Buda
Shakyamuni exortava os monges e
discípulos leigos sobre a necessidade de
reverenciar e retribuir os anciões, os pais,
professores e amigos, devido aos benefícios
numerosos que dela recebemos.
Além destes seres, o Budismo Humanista nos recomenda a agradecer e retribuir
aos antepassados, e de forma ainda mais
ampla, beneficiar nossos professores,
nosso país e todos os seres sencientes
deste mundo. Para tanto, o Templo Zu Lai
realizou um conjunto de cerimônias com
esta finalidade entre os dias 31 de julho e
08 de agosto. Diariamente, durante esse
período, nas orações matinais e vespertinas
foram recitados o Sutra do Bodisatva
Ksitigarbha, o Sutra da Piedade Filial, o
Sutra Amitabha Proferido Pelo Buda e o
Sutra do Arrependimento Testemunhado
pelos Oitenta e Oito Budas – desejando
que todos sejam abençoados por todos os
budas e bodisatvas.
Aos sábados e domingos foram realizadas as Cerimônias do Arrependimento
do Imperador Liang e no último final de
semana, a Cerimônia da Tríplice Contemplação de Amitabha.
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GRATIDÃO E RETRIBUIÇÃO AOS PAIS

Dentre todos os seres com os quais
convivemos neste mundo, e que devemos
gratidão, o Buda Shakyamuni destacava os
pais. Nos ensinamentos budistas, temos os
Cinco Preceitos, sendo que o primeiro é o
“Não Matar”. Nas suas explanações, Buda
declarava que matar um Buda, um Arahat
ou cometer parricídio (matar os próprios
pais) seriam ainda piores e a infração
acarretaria
consequências
cármicas
gravíssimas para seus autores. Podemos
dizer que, no geral, são estes os seres mais
nobres e dignos de respeito e devoção.
Mesmo que tenhamos queixas justas
contra nossos pais, um poderoso voto de
compaixão e sabedoria nos faria desistir de
quaisquer atos violentos contra eles, como
um tom de voz agressivo, indiferença às
suas necessidades ou conselhos, abandono,
ausência de retribuição material, gestos e
atos agressivos.
Certa vez, o Professor Moacir
Mazzariol Soares, grande estudioso do
budismo, disse que na data de aniversário,
as pessoas a serem homenageadas são
nossos pais, que essa data deve ser
dedicada a eles, como oportunidade de
reconhecer a importância deles e exercitar
o desprendimento do nosso egoísmo. Se
analisarmos sobre este sábio conselho,
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chegamos a uma profunda reflexão:
de fato, do primeiro choro até o
dia de hoje, só estivemos vivos,
educados e saudáveis graças ao
sacrifício deles. Foram horas de
sono mal dormidas diante do choro,
da dor e da doença do bebê ou da
criança que fomos, sem hora para
acontecer.
O sacrifício nascido no trabalho
cansativo, sob chuva, frio ou
calor; as mãos calejadas, a mente
cansada, corpo dolorido ou doente,
lágrimas e suor vertidos diante
das agruras da vida, pois demanda
muito sacrifício dar tudo aos filhos:
leite, pão, remédio, roupinhas e
educação, segurança e conforto e
ainda sofrer ingratidão! Incessantes
preocupações com febre, vômito,
tosse, tropeço e tombo.
Como eram bons os tempos
de criança! Nossas maiores
preocupações eram ter o brinquedo
desejado ou sair a rua a hora que
quiser! Os anos se foram, a idade
avançando, a criança vira homem,

sem deixar jamais de ser filho.
Quanta ingratidão se vê no coração
endurecido de certos filhos!
Pelo sacrifício realizado para
garantir cada peça de roupa e
calçados usados, cada grão de
arroz e feijão no prato, cada
centavo empregado na sua saúde e
educação, por cada súplica aos céus
em seu favor.
Graças a tudo isso, você
sobreviveu, conseguiu ter sonhos
e diplomas, conseguiu muitas
ocupações e tantas que às vezes o
essencial está sendo esquecido.

b
Os mestres budistas consideram
que quem não consegue enxergar
motivos para ser grato aos próprios
pais e devolver-lhes os benefícios
recebidos, dificilmente conseguirá
valorizar outras pessoas e ser
verdadeiramente grato a alguém.

AO VIVO

CERIMÔNIA
Domingos às 10h

RevistaBudismo
BudismoHumanista
Humanista #36

Veja a programação completa:
www.templozulai.org.br
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CONTO BUDISTA

Mais sal, por favor!

C

E O QUE ESSA HISTÓRIA NOS
ENSINA...

Feliz pelo convite, o homem aceitou, mas ao
provar o prato, não conseguiu disfarçar que a comida
não estava boa. Sua reação não passou despercebida
pelo anfitrião que acabou perguntando se havia algo
de errado com a comida.

Ele próprio, antes de se tornar um
Buda, viveu uma vida de extremos.
Quando era um príncipe, se entregava
aos prazeres mundanos.

erto dia, um homem foi visitar seu amigo.
A conversa estava boa, o tempo passou
e a noite foi chegando. Então, o amigo o
convidou para jantar.

Respondendo com sinceridade, o homem disse
que a comida estava sem sabor. Ao ouvir isso, o
anfitrião pegou o saleiro e colocou algumas pitadas
de sal no prato do homem.
“E agora, o sabor está melhor?”, perguntou o
anfitrião.
“Sim, melhorou um pouco”, respondeu o
homem.
O anfitrião então, gentilmente, colocou mais um
pouquinho de sal na comida de seu convidado.
Ao provar, o homem abriu um largo sorriso e
disse a seu anfitrião; “nossa, agora a comida ficou
deliciosa.”
Acontece que, enquanto comia, um pensamento
veio à cabeça daquele homem;
“Se a comida sem sal não tem sabor e a medida
em que colocamos mais sal ela vai se tornando cada
vez melhor, isso significa que, na verdade, todo
sabor está no sal. Então eu deveria mesmo era estar
comendo apenas o sal”.
Ao concluir seu pensamento, o homem pega o
saleiro que estava sobre a mesa, abre sua tampa,
despeja todo o sal em sua mão e coloca tudo de uma
só vez em sua boca.
Imediatamente o homem começa a tossir,
tentando cuspir todo o sal de sua boca, seus olhos
lacrimejavam e sua garganta queimava.
Tudo isso diante de um perplexo anfitrião, que
assistia a tudo sem entender nada.
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Através dessa história, o Buda nos
ensinou sobre o Caminho do Meio.

E mais tarde, ao abandonar o palácio
para se dedicar ao cultivo espiritual,
escolheu uma prática muito rigorosa,
sujeitando-se a todos os tipos de
privações físicas para vencer seus apegos.
Quando chegou à beira da morte,
ainda antes de se tornar um Buda, ele
percebeu que uma vida de privações
era tão sem sentido quanto uma vida
de excessos e dessa forma ele havia
enxergado o Caminho do Meio.
Mas não pensem que o Caminho
do Meio é uma linha imaginária onde
devemos andar cuidadosamente, passo a
passo, sem jamais nos permitir colocar
nossos pés fora dela.
Pensar assim é abordar o Caminho
do Meio de uma forma radical, tão radical
quanto aquelas pessoas que vivem os
extremos.
Precisamos entender que o Caminho
do Meio é uma referência, um ponto
onde devemos apoiar nossa mente.
E se um dia, alguma situação da vida
eventualmente nos carregar para um
dos extremos, não vamos nos culpar
por isso. Nessa hora, devemos procurar
o ponto inicial, onde nossa mente está
apoiada e retornar até esse ponto, sem
máculas, sem trazer conosco quaisquer
impurezas que porventura tenhamos
tido contato enquanto estávamos nos
extremos.
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TABULETAS VOTIVAS E MEMORIAIS
No budismo Chinês existe tradicionalmente a prática da confecção de tabuletas votivas
(vermelhas) dedicadas a pessoas vivas e de
tabuletas memoriais (amarelas) dedicadas a
pessoas falecidas, além de credores cármicos e demais seres sencientes.
As tabuletas votivas são dispostas na principal sala de cerimônias do templo (Sala do
Grande Herói), enquanto as
tabuletas memoriais são colocadas na sala onde acontecem
as cerimônias dedicadas especialmente aos que já faleceram (Sala
do Bodisatva Kṣitigarbha). O tempo de permanência das tabuletas é variado, algumas
são colocadas durante cerimônias específicas, outras podem ficar indefinidamente, de
acordo com a escolha do ofertante.

Ofertar uma tabuleta significa direcionar
àquele ser, todos os méritos e votos recitados nas cerimônias. Aos vivos, deseja-se boa
saúde e que estejam a salvo de calamidades
e livres de obstáculos. Já aos mortos,
as tabuletas funcionam como
um convite para que estejam
presentes nas cerimônias e
tenham contato com o Darma, além de abrandar seus
possíveis deméritos cármicos através da transferência
de méritos das boas ações do
ofertante.
Qualquer pessoa pode ofertar uma
tabuleta, basta entrar em contato com o
templo Zu Lai através do telefone (11) 35003600, e-mail zulai@templozulai.org.br ou
pessoalmente na nossa recepção.

Risoto chinês
de repolho
Ingredientes
2 colheres de sopa de óleo
½ xícara de shitake fresco cortado em tirinhas
2 xícaras de repolho cortado em tirinhas
½ xícara de cenoura ralada em tirinhas
2 xícaras de arroz tipo japonês
2 colheres de sopa de shoyu
3 xícaras de água
1 tablete de caldo de legumes
1 xícara de PTS (proteína texturizada de soja ) em
pedaços temperada cortada em pequenas fatias
½ colher de chá de pimenta do reino branca
½ colher de chá de sal
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Preparo
Frite em óleo quente o shitake, o
repolho e a cenoura. Acrescente o arroz
mexendo um pouco. Coloque o shoyu, o
sal, a água, o caldo de legumes e a PTS.
Cozinhe até secar e mantenha a panela
tampada por vinte minutos até servir.
Enforme porções usando uma tigela
pequena, emboque no prato e, antes de
servir, polvilhe a pimenta do reino branca.
Dica da chef: este prato também pode
ser cozido em panela elétrica de arroz.
Receita extraída do livro “Sabor
e Saúde” - As Melhores Receitas
Vegetarianas do Templo Zu Lai –
escrito pela Chef Jasmine Chen.

