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Que todos os seres vivam sem medo e coexistam em paz
~Venerável Mest�e Hsing Yün, 2022, Ano do Tig�e
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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
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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.

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
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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

Obviamente a reabertura acontecerá sob
uma rígida observância de todos os protocolos
de segurança, como o uso de máscaras faciais e
o distanciamento social em locais fechados bem
como a higienização das mãos e objetos de uso
comum. Além desses cuidados, nos primeiros
finais de semana poderemos limitar o número
de acessos ao Templo, já que inevitavelmente
teremos uma grande demanda, reprimida pelos
meses de pandemia.
A realização de alguns eventos-teste, com o
objetivo de mensurar a eficácia dos protocolos

de segurança também acontecerão. Aliás, o
primeiro destes eventos-teste já aconteceu, a
peregrinação e cerimônia de celebração pela
passagem do ano, onde o Templo recebeu
apenas alguns discípulos membros executivos
da BLIA – Associação Internacional Luz de Buda.
Tudo isso nos leva a crer que 2022 será um
grande ano para o Budismo Humanista brasileiro.
O ano que marca o 30º aniversário da vinda do
Monastério Fo Guang Shan para o Brasil. O ano
em que o Templo Zu Lai “renascerá” para suas
atividades presenciais mas sem renunciar ao
uso da tecnologia para a propagação do Darma,
algo que foi necessário aprendermos a fazer
durantes os tempos da pandemia.
Que 2022 seja um ano de recomeços.
Que Todos os Seres Vivam Sem Medo e
Coexistam em Paz.
Omituofo
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epois de um 2020 onde, em nome
da segurança de nossos voluntários,
discípulos e visitantes, decidimos
suspender as atividades presenciais tão logo os
primeiros casos de Covid-19 foram detectados
no Brasil e após passarmos o ano de 2021
inteiramente com os portões fechados, o
Templo Zu Lai finalmente começa a se preparar
para receber o público novamente.
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BEM-VINDOS A PRIMEIRA EDIÇÃO DA
REVISTA BUDISMO HUMANISTA DE 2022,
O ANO DA REABERTURA!

PALAVRAS DO VENERÁVEL
MESTRE HSING YÜN
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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.
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Aprendendo com o
Venerável Mestre
Hsign Yün

Doar incondicionalmente é a virtude mais
elevada e, também, a mais difícil de alcançar.
Por ser a única forma de doação verdadeira,
precisamos lutar por ela com todo o coração,
cultivando o hábito de doar sem qualquer
expectativa ou esperança de retribuição.

Nosso patriarca, o Venerável Mestre Hsing Yün,
desejando que todos nós progredíssemos na direção
da iluminação, procura contextualizar os ensinamentos
budistas mais elementares para que sejam praticáveis
no cotidiano de qualquer pessoa, dentro ou fora de um
monastério, investido ou não de um hábito monástico.
Como antídoto do egocentrismo e do apego, que
nos coloca no centro de contendas e competições,
cujos efeitos colaterais podem ser a multiplicação de
inimizades e a geração de danos na vida dos outros,
ele nos apresente o valor da doação. Sua ênfase é a
necessidade de cultivarmos o hábito da doação em
benefício da sociedade, não para recebermos títulos e
honrarias de grandes benfeitores, mas para que este
hábito seja tão espontâneo em nossas vidas que não
precisemos de estímulos ou premiações para cultivá-lo.
O Venerável Mestre redigiu um capítulo inteiro sobre
o tema na obra “O valor da verdade”, desmistificando o
assunto ao revelar os pensamentos que podem macular
uma genuína oportunidade de crescimento espiritual. Na
crença comum, esse ato parece beneficiar exclusivamente
aos demais mas, na crença budista, em última instância,
opera em nosso próprio benefício. Ou seja, não importa
o que está sendo doado, o maior beneficiado será quem
doa...
Nesta obra (vide disponibilidade), somos instruídos a
não cultivarmos a generosidade superficial ou egoística - a
que produz sim algum benefício, mas em troca de status
ou que provem do “espírito de barganha”, almejando
algum tipo de recompensa material.

Devemos aprender a doar de coração.
Muitas condições favoráveis nos foram
dadas na vida; por isso, devemos retribuir
tais condições com o mesmo zelo. A única
maneira de levar o valor da doação a seu
efeito máximo é estabelecer boas condições
e aﬁnidades entre os povos e sociedades do
mundo. Doando, não só expressamos nossa
gratidão e apreço, mas também plantamos
as sementes da realização

É claro que o cultivo da gratidão é muito
importante neste mundo, contudo, o Mestre
diz em várias de suas palestras que devemos
inverter uma lógica, presente na maioria das
pessoas: o rigor com o outro e a complacência
consigo. Na sua ótica, devemos nos exigir,
não há outra forma de realmente trilharmos o
caminho do aperfeiçoamento, e devemos ser
tolerantes com os demais- a prática é nossa.
Enfatizando seu ensinamento, devemos
estar cada vez mais conscientes que a
prática precisa nascer da mais profunda e
bela manifestação de compaixão para, de
fato, ser abrangente e verdadeiramente
transformadora.

QUANDO A SOCIEDADE PEDE SOCORRO
Nosso patriarca também enumera em
suas palestras que a doação não tem nome
e forma específicos, ela toma a forma que o
momento requer, podendo ser um simples
aconselhamento, uma escuta compassiva, um
modesto gesto amigável, um favor qualquer
e, é claro, doações materiais ou financeiras.
Nós, praticantes do Budismo Humanista,
devemos ser proativos, verificando os
padecimentos e necessidades, não devemos
aguardar a formalização de algum pedido
ou súplica para agir. A mera constatação
das nossas possibilidades para intervir em

benefício de alguém, em específico, ou de
colaborar com a coletividade em situações
de emergência é o suficiente para a oferta
da doação. No campo emocional, infundir
encorajamento e trazer esperança sempre
serão atitudes libertadoras, no campo
material, doar alimentos, vestimentas e
móveis, por exemplo, é atuar de forma
decisiva em benefício daqueles que estão
socialmente vulneráveis, em função de crises
econômicas ou vitimados por calamidades
naturais.
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intenções sempre estarão expostas aos maus
pensamentos caso não haja desapego em
nossas ações.

5
Templo Zu Lai

O

Venerável Mestre nos expõe as
múltiplas questões envolvendo o
gesto da doação, além do obvio, não
esperar por gratidão - o desprendimento que
nos faz abster de quaisquer expectativas de
recompensas, afetivas ou materiais-, também
é importante nos livrar da ideia da ingratidão.
São recorrentes os exemplos de pessoas que
desertam desta prática pois, imbuídas de
boas intenções, não estavam suficientemente
desprendidas ao ponto de suportar a
ingratidão. Não tolerar a ingratidão traz
implicações sérias, pois, disso advém a raiva,
o ressentimento e, até mesmo, a crueldade,
já que a pessoa decepcionada tende ao
ressentimento e a recusa em auxiliar esta
pessoa e, até mesmo outras, em situações em
que a compaixão precisa nos guiar. Praticar
é um árduo exercício que requer foco e
persistência, uma vez que nossas melhores

PALAVRAS DA ABADESSA
DO TEMPLO ZU LAI,
MESTRA MIAO YOU

E
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nfim, chegamos à 2022! Aproveitando
a oportunidade oferecida pela
Revista Budismo Humanista, gostaria
de falar sobre a mensagem contida na
caligrafia do Venerável Mestre Hsing
Yün para o ano de dois mil e vinte e dois.
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A cada virada
de ano, o Venerável
Mestre Hsing Yün nos
presenteia com sua
caligrafia,
contendo
uma bela e profunda
mensagem de Darma.
Para este ano, ele
nos presenteia com
as seguintes palavras
encorajadoras. Pelo
calendário chinês, este
é o Ano do Tigre,
este belíssimo animal
é associado a coragem
e a força, e é a partir
de seus atributos que
o Mestre nos entrega
estas frases: “Que
todos os seres vivam
sem medo e coexistam
em paz”.

“QUE TODOS OS SERES VIVAM SEM
MEDO”

Ele quer que, ao abrir os olhos, logo
pela manhã, que cada um de nós escolha
o melhor pensamento para começar o dia
e as tarefas deste dia. Quantas vezes já
iniciamos o dia - e muitas vezes seguimos
assim o dia todo - tomados pelo medo,
ansiedade e insegurança? Olha pessoal,
um pouco de medo é bom, pois ele nos

contém nos excessos e na ingenuidade,
ajudando a evitar problemas graves, mas
medo em demasia paralisa nossas vidas e
pode incitar doenças, veja quanta gente
tem sofrido de crises de ansiedade, fobia,
pânico e depressão. Ou seja, o medo tem
prejudicado milhões de pessoas.
Quando o Venerável Mestre nos
chama para uma vida corajosa, ele quer
que cada um de nós aceite e suporte as
dificuldades- elas fazem parte da vidacom força interior, à exemplo de uma
árvore poderosa com raízes profundas,
ora desfrutando da brisa, mas preparada
para suportar aquele forte vendaval, que
às vezes chega sem avisar.
Como dito na obra Budismo Puro
e Simples, perdas fazem parte da vida,
ganhos fazem parte da vida, são como o
dia e a noite se revezando ao longo do ano.
Todo mundo tem aversão às perdas, mas
muitas vezes ela também nos traz coisas
boas, fomentando a humildade, a força
de vontade, o desapego, a criatividade,
por exemplo. E, no oposto, muitas vezes
o ganho pode trazer coisas ruins, como a
arrogância, a ganância, a avareza e apegos
diversos. Então, toda situação na vida,
não importa qual, é uma oportunidade de
crescimento.
Ao sofrer perdas, não abandone a
autoestima e a coragem. É no meio da
escuridão que a luz mostra seu valor.
Nos ganhos, não deixe de ser humilde e
generoso. Quando estiver tudo bem ou
as coisas irem de mal à pior, não deixe
a luz da virtude se apagar dentro do seu
coração. Sempre precisamos ser pessoas
de valor, em qualquer situação.

Quando o Venerável Mestre resolveu
levar o Budismo Humanista para os cinco
continentes e para qualquer pessoa no
planeta, ele pensou em algo maravilhoso:
compartilhar com os diferentes povos
do mundo, e os seres, sem distinção, o
legado do Buda. O Venerável Mestre é
o monge mais sábio da nossa tradição,
e ele nos dá exemplo da humildade,
convivência e celebração da vida, não
dividindo as pessoas entre budistas e nãobudistas, orientais e não orientais. Para
ele, as diferenças não precisam alimentar

Nestes tempos de preocupações
com o Meio Ambiente, cada um de
nós também precisa desenvolver uma
coexistência pacífica com a Natureza,
pois disso também depende o nosso
futuro- o nosso individualmente e
de toda espécie humana. Devemos
aproveitar este ano e nos engajar em
ações e projetos ecológicos, mesmo que
seja plantando ou protegendo uma única
árvore ou ajudando a financiar ações de
reﬂorestamento e revitalização de rios,
por exemplo. Precisamos levar muito
a sério o apelo dos cientistas pelo Meio
Ambiente.
Para encerrar, desejo a todos um 2022
com saúde, paz, fé e auspiciosidades!
Cultivem o Darma e fujam das desavenças,
elas trazem ódio, desespero, perdas e
vinganças. Vamos ajudar a reduzir os
sofrimentos deste mundo.
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Na frase seguinte da caligrafia,
o Venerável Mestre nos pede para
coexistirmos em paz. Pede isso, pois
ele reconhece a diversidade humana e
conhece bem os males das desavenças.
Neste mundo, a diversidade humana é
como as diferentes cores de um mesmo
arco-íris, ou seja, as diferenças não
precisam trazer desavenças! A sociedade
é como um quebra-cabeça que só fica
completo quando as diferentes peças se
encaixam.

desavenças, mas uma ampla soma de
visões de mundo e valores humanos.
Ao finalizar, faço votos de que todos
nós possamos cultivar a compreensão, a
compaixão e a sabedoria.
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A COEXISTÊNCIA PACÍFICA

R E T RO S PE C T I VA 2 0 2 1

Fé e Legado
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Sabedoria e Inovação
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JA N E IR O
O ano começou com a realização do 2º Curso de Meditação Online,
consolidando o modelo como o padrão que se seguiu durante todo o ano; um
curso voltado aos iniciantes e com grande embasamento teórico.
A distribuição do Mingau do Despertar foi realizada no dia 20, o templo
preparou uma quantidade reduzida, atendendo apenas aos colaboradores,
voluntários e discípulos mais próximos.
Na iminência do início da vacinação contra a COVD-19 e diante da onda
negacionista que corria o país, o Templo Zu Lai promoveu uma palestra
com as médicas Valéria Cressoni e Fátima Samões, que esclareceram
dúvidas, desmistificaram conceitos equivocados e enfatizaram a importância da
vacinação.
O início de 2021 também marcou o lançamento de dois livretos,
produzidos pelo Centro de Tradução do Templo Zu Lai, “Uma Perspectiva
Budista Para o Vegetarianismo” e “Olhando Adiante – Um Guia Para Jovens
Budistas”, ambas as obras escritas pelo fundador do Monastério Fo Guag Shan,
o Venerável Mestre Hsing Yün.

F E V E R E IR O
No mês de fevereiro o Templo Zu Lai teve de se adaptar às causas e condições
impostas pela pandemia e a celebração da chegada do Ano Novo Chinês,
que chegou a reunir mais de 15 mil pessoas nos anteriores, deve de dar lugar a
um evento bem mais reduzido. Apenas uma cerimônia, com um número limitado
de pessoas e respeitando todos os protocolos de segurança, marcou a data.

MARÇO
Em março, os estragos físicos e
emocionais provocados pela pandemia
continuavam
aumentando.
Neste
período, o Templo Zu Lai lançou um
movimento para estimular a prática
da oração em prol das vítimas da
Covid-19. Foi disponibilizado aos
discípulos conteúdos impressos e
digitais como preces e mantras, além
de um formulário para registro de suas
práticas.

AB RIL
Em abril, o Templo Zu Lai levou a
Meditação Chan até os alunos do SescOsasco. Ao todo foram 8 aulas, teóricas
e práticas, que também ocorreram
online, por conta da pandemia.
Paralelamente,
o
Curso
de
Meditação dos sábados continuou
acontecendo.

Revista Budismo Humanista #37

Ainda no mês de março, os projetos
sociais do Templo Zu Lai direcionados
às crianças atendidas pela Fundação
Filhos de Buda foram reconhecidos pela
ONU. Em uma reunião realizada por
meio de vídeo conferência, as ações
do templo foram apresentadas pela
Mestra Sinceridade, primeira abadessa
do templo e responsável pela criação
da Fundação, pela atual abadessa do
templo, Mestra Miao You, e por exalunos da Fundação.
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E como parte das ações para a
expansão da propagação do Darma
por meio da tecnologia, o Templo Zu
Lai e todo monastério Fo Guang Shan
realizou a 1ª Cerimônia de Refúgio na
Joia Tríplice, totalmente online.

MAIO
No mês de maio, realizamos a comemoração pelo nascimento do Buda Shakyamuni,
o Vesak. O evento não contou a presença do público, mas foi transmitido pelos canais
do templo nas redes sociais. Além disso, o monastério Fo Guang Shan disponibilizou uma
ferramenta que permitiu aos discípulos “banharem” virtualmente a imagem do menino Buda.
Como parte das comemorações do Vesak, o templo realizou também a Prática Mundial
de Transcrição de Sutra. Esta prática também foi disponibilizada de forma virtual aos
discípulos, que podiam imprimir o Sutra Coração do Prajna Paramita, escolhido para ser
transcrito.
Ainda no mês de maio, a BLIA YAD – Filhos de Buda elegeu sua nova diretoria.

JU N H O
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Na última semana do mês de junho, a BLIA YAD, que
reúne os jovens discípulos do Monastério Fo Guang Shan,
realizou sua conferência internacional. O evento,
que por conta das restrições impostas pela pandemia
aconteceu de forma virtual, contou com a participação
de jovens de diversos países, inclusive do Brasil.
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AGOSTO
Em agosto, o Templo Zu Lai realizou a tradicional Cerimônia do Retribuição à
Generosidade dos Antepassados, conhecida também como Cerimônia do Imperador
Liang que por conta de sua extensão é dividida em 10 capítulos.
No domingo seguinte ao décimo capítulo da Cerimônia do Imperador Liang a BLIA
Brasil promoveu a celebração pelo Dia da Sanga. Neste mesmo dia, à tarde, aconteceu
a Cerimônia da Tríplice recitação do Buda Amithaba.
Como parte da celebração pelo Dia da Sanga, foi realizada uma grande Campanha de
Doação. Cestas básicas e itens de higiene pessoal foram entregues à instituições que dão
assistência a idosos, crianças e dependentes químicos.

JU LH O
O mês de julho registrou algumas das noites mais frias das últimas décadas. Neste período,
a comunidade taiwanesa de São Paulo doou à BLIA Brasil cerca de 360 cobertores, que foram
repassados às famílias das crianças assistidas pela Fundação Filhos de Buda, além moradores
da comunidade onde a Fundação está localizada e ainda pessoas em situação de rua.

No mês de setembro, toda energia do templo foi
direcionada a realização da Avaliação Global Sobre
o Budismo, que ocorreu pela primeira vez de forma
online. Os participantes foram divididos em grupos
de acordo com a fixa etária e idioma (português ou
espanhol). Como a ação foi destinada a todas as pessoas,
não apenas budistas, as provas também foram diferentes
para discípulos e não-discípulos.
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SET EMB RO
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OU TU BRO
Em outubro, a BLIA YAD SP fez a entrega de calçados para as crianças assistidas pela Fundação
Filhos de Buda. Ao todo, 38 crianças foram beneficiadas, todas elas registradas no Programa de
Apoio da Fundação, que entre outras ações, distribui mensalmente cestas básicas a estas famílias.
O mês de outubro também foi marcado pela Conferência Internacional da BLIA 2021, que
assim como no ano anterior, também ocorreu de forma online. Ao todo, mais de 12 mil membros
de todos os continentes estiveram presentes.

NOVEM BRO
No mês de novembro, o Templo Zu Lai
realizou a Cerimônia do Buda da Medicina
que foi precedida por uma vigília de 24h das
lamparinas oferecidas pelos discípulos.
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Neste mês, também ocorreu a Assembleia
Anual da BLIA Brasil, com a presença dos
membros de todos os subcapítulos.
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DEZEMB RO
O mês de dezembro iniciou com a última
ação social do ano, a Campanha de Doação
de Natal, onde mais uma vez a BLIA Brasil
levou alimentos, material escolar e itens de
higiene à instituições que dão assistência a
idosos, crianças e dependentes químicos.
No dia 25, discípulos se reuniram no
templo e dedicaram seu dia para ajudar na
manutenção e limpeza de algumas áreas,
além da colocação das lanternas comemorativas pela passagem de ano.
No dia 31, já como um dos testes que
precederão a reabertura, o Templo promoveu uma peregrinação, restrita a pouco
mais de 100 discípulos que expressaram o
desejo de participar da prática.
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No domingo dia 28 de novembro as 14hr
deu-se início a Assembleia Anual da BLIA
Brasil 2021. Com 63 participantes presenciais
e pelo Zoom com 70 devido ainda estarmos
com restrição ao número de pessoas no
Templo. Com a participação da Abadessa
on line diretamente da Malasia o nosso
Presidente Sr. Maico Hsu fez a abertura do
evento e proferiu as primeiras palavras dando
boas-vindas e parabenizando pelos trabalhos
e esforço de todos mesmo com a pandemia
ainda em curso. Na companhia de convidados
especiais como Sr. Hong – Diretor da BLIA
Sede Mundial e diretor supervisor da BLIA
Brasil (presencial) , Dr. Miguel – Diretor da
BLIA Sede Mundial e conselheiro jurídico
da BLIA Brasil e Mestra Miao You ( pelo
Zoom) apresentou os comitês e membros
da BLIA Brasil seus subcapítulos e BLIA Yad.
O auge da festa foram as premiações pelo
Concurso de Fotografia Beleza da Luz de
Buda recebido pela Mestra Jue Fu, Menção
Honrosa pelo Curta Metragem – Sanhao
Way, Prêmio de Apoio na Pandemia pela
BLIA BRASIL, Sr. Hong e Sra. Hong e também
pelo recebimento do Prêmio de Excelência
na Avaliação Global sobre Budismo. Além
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ASSEMBLEIA ANUAL
BLIA BRASIL 2021

dos relatórios financeiros, Projeto Filhos
de Buda, Grupo Escoteiro, Blia Yad foi
apresentado o Planejamento para todo o
ano de 2022 com novos presidentes para os
subcapítulos e Yad Brasil. O Hino da BLIA
encerrou a Assembleia e ficamos com a
grata sensação de dever cumprido. Com
o encorajamento dos Diretores e de nossa
Abadessa para unirmos forças e energia para
o ano de 2022 temos a certeza de estarmos
no caminho certo. Estamos prontos!!!!

CONTO BUDISTA

Garoto desatento

Revista Budismo Humanista #37

H

Templo Zu Lai

14

avia um casal que morava num pequeno
sítio muito distante da cidade, onde
cultivavam arroz. Eles tinham um filho
todo atrapalhado e desatento que sempre
deixava alguns brotos de arroz morrerem, por
puro descuido.

a ajuda de ninguém
e assim causar uma
boa impressão em seus
pais. A distância era grande,
mesmo assim, ele correu todo
o caminho, pois queria chegar logo.

Um dia, a mãe disse ao garoto: “Filho, por favor,
pegue esse dinheiro, vá até o mercado e compre um
pacote de sal”. O menino então, todo feliz, pegou
o dinheiro e saiu correndo. Mas quando ele
chegou ao mercado, se deparou com uma vitrine
cheia de doces, e aí, ao invés de procurar logo
pelo sal, ficou hipnotizado olhando para os doces.
Passado muito tempo, ele então olhou para suas
mãos, viu o dinheiro e lembrou que sua mãe
pediu para comprar algo, mas ele não lembrava
mais o que era, enquanto coçava sua cabeça.

Quando finalmente chegou à cidade, sentouse para descansar um pouco e todo feliz pensou
consigo: “Que bom, consegui chegar antes do
almoço! Quando eu voltar para casa com as compras,
papai e mamãe ﬁcarão orgulhosos de mim!”

Ele começou a andar pelo mercado, olhava
para as prateleiras, de cima à baixo, mas não
conseguia se lembrar do que sua mãe tinha
pedido para comprar. E então, para não voltar de
mãos vazias, pegou um pacote de açúcar, pagou e
seguiu o caminho de volta para sua casa.

Naquele momento, o menino sabia que não
tinha mais nada a fazer, além de retornar para
casa, faminto, cansado e mal-humorado. E ainda
por cima, assim que chegou em casa, teve que
ouvir uma bela bronca do pai. “Menino, o que você
tem na cabeça? Se você não se concentrar, sempre
desperdiçará seu tempo e energia.”

Acontece que, quando sua mãe se deparou
com o pacote de açúcar ficou furiosa, mas para
sua surpresa, o menino não se ressentiu com seu
erro, apenas sorriu e disse: “Mãe, açúcar ou sal,
qual a diferença? Os dois são brancos, não são?”.
Embora o menino tivesse dado esta resposta
malcriada à sua mãe, no fundo ele sabia que havia
cometido um grande erro.
Dias depois, o pai do menino lhe disse durante
o jantar: “Filho, não durma tarde hoje, quero que
você acorde cedo amanhã e venha comigo até
a cidade vizinha para comprar algumas coisas.”
O menino concordou imediatamente e estava
determinado a não criar confusão desta vez.
Na manhã seguinte, antes do pai acordar, ele
já estava pronto e decidiu seguir para a cidade
sozinho; pensou em fazer todas as compras sem

Mas, logo em seguida, ele se deu conta de
uma coisa: ele nem sequer sabia o que deveria
comprar e ainda por cima, estava sem um tostão
no bolso. Ele, distraído como sempre, não havia
esperado seu pai acordar para saírem juntos com
a lista de compras e o dinheiro.

O QUE ESSA HISTÓRIA NOS ENSINA?
Se nossa mente é dispersa, sem foco,
não conseguiremos realizar nossas tarefas
satisfatoriamente. Uma mente dispersa é
como um ralo aberto, drenando toda nossa
produtividade, drenando toda nossa energia,
drenando toda nossa vida.
A mente focada e atenta, nos faz enxergar
com detalhes as ações que devem ser tomadas
e o propósito daquilo que será feito, sem
procrastinações.
O Buda nos ensinou que podemos olhar
para nossa mente, analisá-la e, principalmente,
reprogramá-la. E tudo isso através da prática da
meditação.

RECEITA / Sabor & Saúde

Para o bife:
3 xícaras de farinha de glúten (pura);
½ xícara de farinha de trigo (integral ou
comum);
3 ½ xícaras de água.
Para o tempero:
2 colheres de sopa de shoyu (molho de soja);
½ colher de chá de sal;
½ colher de sopa de açúcar;
½ colher de sopa de extrato de tomate;
1 colher de chá de glutamato monossódico
(aji-no-moto);
1 colher de sopa de óleo;
1 colher de sobremesa de vegetarian
barbecue sauce.

Preparo
Em uma tigela grande peneire o glúten e a
farinha de trigo e misture-os bem. Reserve.
Em outra tigela coloque água e vá misturando
a farinha reservada, rapidamente, sem
empedrar, formando, portanto, uma única
bola de massa. Coloque a massa em uma
fôrma de pão de fôrma para modelar. Deixe
a massa descansando por três horas, corte a
massa em fatias de ½ centímetros formando
pequenos “bifes“ e coloque em água fervente
deixando cozinhar até que comecem a boiar.
Escorra a água e coloque os “bifes“, ainda
mornos, no tempero para absorverem o
sabor. Podem ser congelados por até 30 dias,
para serem usados nos pratos indicados
neste livro.
Receita extraída do livro “Sabor
e Saúde” - As Melhores Receitas
Vegetarianas do Templo Zu Lai –
escrito pela Chef Jasmine Chen.

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) 3500-3600, e-mail
zulai@templozulai.org.br ou
pessoalmente na nossa recepção.
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Bife de Glúten
(Seitan) Temperado

