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BOLETIM TEMPLO ZU LAI 
TEMPLO ZU LAI, O PRIMEIRO TEMPLO DO MONASTÉRIO FO GUANG SHAN NA AMÉRICA LATINA 

   

COTIA-SP  EDIÇÃO 01/ 01 DE MAIO  ANO 2020  

 

LIVES: DURANTE ISOLAMENTO SOCIAL, O ZU LAI 
COMPARTILHA ENSINAMENTOS PELO FACEBOOK 

DIA 23/04, AULA  NO GRUPO “BUDISMO HUMANISTA”. DIA 25/04, AULA NA PÁGINA OFICIAL DO TEMPLO 

 
 
Estátua do Buda Amitabha no “Caminho dos Budas”, área verde do Templo Zu Lai 

No dia 23 de abril (quinta), às 14h30, o Templo 
Zu Lai transmitiu sua primeira palestra online 
pelo Facebook. As atividades nesta plataforma 
foram realizadas em “circuito fechado” no grupo 
“Budismo Humanista”, criado para que discipulos, 
alunos e ex-alunos dos cursos e retiros pudessem 
interagir compartilhando fotos pessoais do 
Templo, frases do Venerável Mestre Hsing Yün 
(fundador do Templo Zu Lai, em 1992), trechos de 
seus livros ou matérias da revista “Budismo 
Humanista”.  

 
Neste dia, a abadessa do Templo, Mestra Miao 

You, conduziu uma aula planejada inicialmente 
para os membros da BLIA Brasil. Porém, 
considerando a possibilidade de alcançar um 
público maior, a mestra optou pelo experimento, 
uma vez que nem todos os simpatizantes do 
Templo são membros da BLIA, apesar de terem 
construído bons vínculos com o Templo Zu Lai. 

SÍNTESE:   
Em formato de “aula 
online”, a abadessa trouxe 
preciosas explicações 
sobre o Sutra do Buda 
Amithaba. Primeiramente, 
ela explicou a estrutura dos 
Sutras: em geral são relatos 
em primeira pessoa, do 
monge assistente e primo 
do Buda Shakyamuni, 
Ananda; são iniciados com 
a expressão “Assim eu 
ouvi”, que denota a 
preocupação em ser fiel aos 
fatos presenciados; e, como 
em uma ata, em seguida são 
descritos o local da 
explanação oferecida pelo 
Buda, o tipo de público e o 

número de presentes.  
 
    A abadessa expôs que a existência do Buda Amithaba é uma 
afirmação do Buda Shakyamuni e que, por força dos votos 
deste Buda em eras anteriores, uma Terra Pura de “Suprema 
Felicidade” é a sua  promessa para quem ouve e pratica o 
Darma e ainda não acumulou méritos suficientes para atingir 
a iluminação em nosso mundo e nesta era conturbada, mas 
acumulou méritos suficientes para renascer em um mundo 
isento de sofrimentos e ignorância e ornado com belas 
paisagens capazes de impulsionar o praticante à iluminação.  
 
 

Com 214 visualizações, a mestra fez sua “live” interagindo 
com os convidados (reiterando, grupo fechado), 
respondendo suas perguntas sobra a natureza desse mundo 
distante, as causas e condições para lá nascer e os votos do 
Buda Amithaba de “beneficiar todos os seres”. Ela utilizou 
como suporte didático, uma bela apresentação de slides, 
finalizando com o slide abaixo: 

Caso você ainda não tenha visto, ou tenha interrompido a sua 
visualização, informamos que o conteúdo desta transmissão 
fica na página por uma semana .  
 
Caso seja discipulo, aluno ou ex-aluno do Templo Zu Lai e 
ainda não seja integrante deste grupo, acesse o link 
https://www.facebook.com/groups/budismohumanista e 
solicite sua admissão identificando seu vínculo com o 
Templo.

 “Shariputra, por que aquela terra é chamada de Suprema Felicidade?  Os seres sencientes naquela terra não 
experimentam sofrimentos, só desfrutam de todo tipo de deleite. Por isso é chamada de Suprema Felicidade” 

 
 

  

https://www.facebook.com/groups/budismohumanista/
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“CONHECENDO BUDAS E BODISATVAS”: NOSSA 
PRIMEIRA LIVE ABERTA AO PÚBLICO NO FACEBOOK 

 

NO SÁBADO, DIA 25, APÓS O SUCESSO DA “VÍDEO AULA” DO DIA 23/04, A PÁGINA OFICIAL 
DO TEMPLO INAUGUROU SUA PRIMEIRA PALESTRA ABERTA AO PÚBLICO. 

 
 

 
 
Print da dovulgação da live.  

 

      Eventualmente aos domingos (14h), a administração do 
Templo costuma oferecer palestras com temas budistas ou 
abordando outros temas atuais sob o ponto de vista do Budismo. 
As palestras são conduzidas por monges, discípulos e 
convidados. Mas, como o governo de São Paulo ainda mantém 
seu apelo pelo isolamento e distanciamento social, o Templo 
prossegue com os portões fechados – ainda sem data definida 
para reabri-los.  

    
       
    
     Para suprir a suspensão temporária das palestras 
presenciais, no sábado, dia 25/04, a atual abadessa do 
Templo, Mestra Miao You, fez sua segunda incursão nas 
redes sociais, desta vez com uma interessante palestra 
destinada ao público em geral.  Em formato misto de 
palestra/ aula online, a primeira “live” pública tratou de 
um tema que suscita muitas dúvidas, não apenas entre 
leigos, mas, também, ente inúmeros discípulos:  Como 
diferenciar um buda ou bodisatva do outro? O que 
significam seus gestos, vestimentas e os objetos em suas 
mãos?   
 
   A abordagem se deu a partir da distinção visual, a 
aparência dos budas e os detalhes destas imagens. 
Inicialmente, ela apresentou as posturas clássicas do 
Buda Shakyamini, Buda da Medicina e Buda Amithaba 
nas estátuas e gravuras (em pé, sentados e deitado), e 
explicou que a posição “deitado” é exclusiva do Buda 
Shakyamuni, quando estava prestes a entrar em 
Parinirvana (falecimento e entrada definitiva no 
Nirvana).  
 

As plataformas utilizadas foram as páginas oficiais do 
Templo Zu Lai no Facebook, a mais antiga, com “perfil 
comum”, e a outra com perfil institucional: 

 
https://www.facebook.com/templozulai              
https://www.facebook.com/templozulaioficial/  

  

SÍNTESE: Além da distinção pela aparência e mudras (gestos 
com as mãos e dedos), a palestra também diferenciou estes 
budas considerando o significado dos objetos que cada um 
porta: tigela e pérola (esfera dourada – a jóia mani) como sendo 
apetrechos associados ao Buda Shakyamuni; pote, pagode (a) e 
pérola normalmente nas mãos do Buda da Medicina e, nas mãos 
do Buda Amithaba, a flor de Lótus.  

 
A mestra também diferenciou os Quatro Grandes 

Bodisatvas: o Bodisatva Manjushri, da Grande Sabedoria, quase 
sempre portador de uma espada, símbolo do voto de “cortar a 
ignorância pela raiz”; o Bodisatva Samanthabhadra, cuja 
característica principal é estar sentado sobre um elefante 
branco com seis presas – representando o domínio da prática 
das Seis Paramitas; o Bodisatva Avalokiteshvara, 
metaforicamente portador dos “mil olhos” e “mil braços”, 
representando os numerosos meios hábeis no exercício da 
Grande Compaixão; e o Bodisatva Ksitigarbha, quase sempre 
sentado sobre o animal mítico shan-ting e portando o cajado 
Khakkhara, tendo sobre a cabeça, em muitas ilustrações, um 
quipá (semelhante a um chapéu), representando seus votos de 

salvar os seres do Reino do Inferno (este bodisatva é associado 
aos seus grandes votos monásticos – os demais são leigos).   

 
        A mestra também trouxe explicações sobre o Bodisatva 
Maitreya, o futuro Buda: originalmente com corpo esguio na 
iconografia indiana e, posteriormente, com sua aparência mais 
conhecida, sorridente, rechonchudo e na cor dourada, trazendo 
consigo um saco com moedas de ouro – representando a 
felicidade, a paz interior e a prosperidade.  

 
Entre estes e outros budas e bodisatvas citados, houve uma 

explanação minuciosa sobre suas aparências, o significado de 
seus apatrechos, a manifestação e exercício de seus votos em 
seus respectivos mundos.  A palestra ainda pode ser assitida em 
https://www.facebook.com/templozulai/videos/28467575320
59064/   
 
 Abaixo: Buda Shakyamuni (o Buda histórico), Guan Yin Pu Sa                      
(versão chinesa do Bodisatva Avalokiteshvara) e Bodisatva Matreya              
(o próximo Buda). Para quem não conhece, todas estas imagens estão 
localizadas no Templo Zu Lai.  
 
 

                  

https://www.facebook.com/templozulai
https://www.facebook.com/templozulaioficial/
https://www.facebook.com/templozulai/videos/2846757532059064/
https://www.facebook.com/templozulai/videos/2846757532059064/
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AÇÃO SOCIAL 
 

TEMPLO ZU LAI, BLIA BRASIL E PREFEITURA DE COTIA 

    DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
 

     Sabemos que neste período, milhares de pessoas em 
nossa região (milhões em todo país) precisam da nossa 
mão amiga. Em tempos de incerteza e medo, incontáveis 
pessoas perderam ou perderão sua fonte de renda. Não 
podemos assistir a tudo isso com os braços cruzados. 

    Seguindo um dos pilares do Monastério Fo Guang 
Shan, o Templo Zu Lai e a BLIA Brasil (Associação 
Internacional Luz de Buda) não pararam suas ações 
sociais no momento em que elas ficaram ainda mais 
importantes. No dia 24 de abril, sexta, cestas básicas, 
contendo itens de alimentação e higiene, foram doadas 
para duzentas famílias carentes do município.  

     

DOAÇÃO DE MÁSCARAS PARA AJUDAR                                           
NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS 

     A comunidade monástica e os discípulos, sensibilizados 
com o incansável trabalho dos médicos, enfermeiros, 
atendentes, socorristas e todas as pessoas na linha de 
frente dos trabalhos na cidade, também doaram centenas 
de caixas com máscaras àqueles que estão trabalhando na 
prevenção de contágio e no tratamento de infectados pela 
pandemia e casos suspeitos. Foram 200 máscaras N95 
(PFF2) e 3 mil máscaras cirúrgicas. O vice-prefeito, Sr. 
Almir Rodrigues, veio receber as doações coordenadas 
pelo atual presidente da BLIA Brasil, Sr. Maico, e pela 
abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao You.  

 

 Os quatro pilares definidos pelo   
Venerável Mestre Hsing Yün:   

cultura, educação, ações sociais e 
práticas religiosas. 
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NOVIDADE: 
  

TEMPLO ZU LAI LANÇA CONTEÚDO EM ÁUDIO NO SITE E GRAVURAS COM 
FRASES DO VENERÁVEL MESTRE PARA AS REDES SOCIAIS 

     

 
 

 
 

 
Algumas frases, Venerável Mestre Hsing Yün, 
postadas no Facebok e Instagram: 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

http://www.templozulai.org.br/
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ABRIL E MAIO DE 2020 
 

O COMEÇO NA ANTIGA SEDE E O INÍCIO DA SEDE ATUAL 

Os meses de abril e maio são especialmente 
importantes na história do Templo Zu Lai, 

representam o começo de tudo... 

 
    Em abril de 1992, o Venerável Mestre Hsing Yün veio ao Brasil 

conduzir palestras e cerimônias na cidade de São Paulo. Na 

ocasião, conheceu o casal Chang, que doou ao Monastério Fo 

Guang Shan, fundado pelo Venerável Mestre, uma chácara e terras 

próximas, cercadas de vegetação exuberante, localizadas na 

Estrada Fernando Nobre, 1461, Cotia – SP, local que se transformou 

nos primórdios do Templo Zu Lai.  

    Portanto, neste mês, se completam 28 anos do início do Templo, 

ainda nas suas antigas instalações. Veja abaixo duas fotos da época. 

    Nesta ocasião, a administração do Templo Zu Lai agradece 

as felicitações recebidas pelos 28 anos de existência do Templo, 

celebrados no dia 24/04. 

     

 

 

     O tempo passou os discípulos Sih Tzi Lin, Liou Chüeh Lin e Hong 

Tsu Ho, com a ajuda de numerosos outros discípulos fizeram votos 

para construção de uma nova edificação. Em maio de 2000 foi 

lançada a pedra fundamental da construção da nova edificação 

(acima do título desta matéria, fotos da obra em construção e 

inaugurada), para atender à crescente demanda de 

frequentadores.  

     A previsão inicial era de 10 mil m² de área construída, em uma 

área total de 150.000 m² cercado por mata nativa preservada (Mata 

Atlântica). O projeto foi inspirado no estilo arquitetônico oriental dos 

palácios da Dinastia Tang, as obras foram concluídas em outubro 

de 2003.  No mês de maio, comemoramos os 20 anos do começo 

das construções, finalizadas em 05 de outubro de 2003, data da 

efetiva inauguração. 

     

 

 
 

As atividades empreendidas pelo 
Templo baseiam-se em quatro pilares 

definidos pelo Venerável Mestre Hsing Yün: 
cultura, educação, ações sociais e 

práticas religiosas. 
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VESAK    

2020 
 

Caros discípulos protetores do Darma, 
      

     No dia 3 de maio de 2020, para 
celebrar o Vesak, o Templo Zu Lai 
realiza a tradicional Cerimônia do 
Banho no Menino Buda. Durante a 
cerimônia, oramos pelas bençãos da 
Joia Tríplice, pela paz familiar e da 
nossa pátria, pela proteção dos seres 
celestiais, pelo bom clima e, 
principalmente, para que o mundo se 
distancie dos desastres e se aproxime 
da paz.  
 

     Os méritos das pessoas que 
assistem ao banho no Menino Buda 
em águas perfumadas: 

– Conquistam fortuna, felicidade e 
saúde, 

– Têm seus desejos realizados, 

– Seus parentes, amigos e familiares 
são abençoados com vida tranquila, 
estável e completa. 
 

     Os discípulos também podem 
participar contribuindo com oferendas 
e doações espontâneas para flores 
e/ou pão da longevidade, a fim de 
embelezar o Templo, pedir paz, 
prosperidade e longevidade para a 
família. Caso queira fazer doações, 
entre em contato com o e-mail 
zulai@templozulai.org.br  

 

O que celebramos no 

Vesak? 
 

Celebramos, tradicionalmente, o 
nascimento e a iluminação do Príncipe 
Sidarta – o Buda Shakyamuni. 

 
O banho na imagem é um gesto 

simbólico que representa os esforços 
pela purificação de nossa própria 
mente, removendo nossas ilusões e 
aflições. 
 

  

BANHO VIRTUAL NO BUDA       

. Caso queiram, podem fazer o banho 

virtual, através do link ou do QR code na 

gravura: 

http://buddhasbirthday.fgs.org.tw 
 
 

“O DIA DO BUDA 
SHAKYAMUNI” 

 
 

 
No estado de São Paulo,  o 

evento passou a ser 
reconhecido como uma  
data especial (através de  
uma lei estadual) como o  

“Dia do Buda Shakyamuni” 
(lei n° 11.368). 

 

Você sabia?

mailto:zulai@templozulai.org.br
http://buddhasbirthday.fgs.org.tw/
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TRECHO DE ORAÇÃO 
 

" 
 

 

 
 
 
 

REVISTA BUDISMO 
HUMANISTA 

 

     Talvez o leitor ainda não 
saiba, mas está disponível em 
nosso site a última edição da 
Revista Budismo Humanista. 
Os Períodicos começaram há 
13 anos, originalmente como 
jornal, mas migramos para a 
versão revista impressa em 
abril de 2012, completando, 
neste ano de 2020, 8 anos de 
implantação. Devido ao 
isolamento social, a nova 
edição é a primeira em 
formato digital, e voltará a ser 
impressa tão logo o Templo 
seja reaberto.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
"E, não importa o quão difícil o 
mundo esteja, encarando tudo com 
compaixão e sabedoria, exercendo as 
Três Boas Atitudes – fazer boas ações, 
dizer boas palavras e ter boas 
intenções – e cuidando do meio 
ambiente e dos animais, 
transformaremos a crise em Paz"  
 
(trecho da Prece ao Bodisatva Avalokiteśvara 
devido  ao surto do novo coronavírus (COVID-
19), de autoria do Venerável Mestre Hsing Yün) 

 

CERIMÔNIAS DOS DOMINGOS 
O TEMPLO INICIA A TRANSMISSÃO ÀS 10H 

     O Templo mantém, ao longo do ano, cerimônias 
eventuais em português, aos sábados (15h30), e 
cerimônias regulares aos domingos (10h). Infelizmente, 
ainda não há uma data para a retomada das cerimônias 
presenciais, todavia, seguindo a tendência dos templos 
e igrejas pelo mundo, a comunidade monástica 
vinculada ao Templo Zu Lai continua realizando as 
cerimônias aos domingos, no horário costumeiro, mas 
sem a presença do público. 

 
Contando com apoio técnico da equipe de TI, estas 

atividades estão sendo transmitidas “ao vivo” da Sala do 
Grande Herói, o “salão nobre” do Templo, e podem ser 
assistidas através de celular, notebook, computador e 
Smart TVs, com espelhamento da tela do celular 
diretamente na televisão ou do aplicativo do Youtube – 
que normalmente já vem instalado nos novos 
aparelhos. Quem tem dificuldade  com novas 
tecnologias, pode acessar diretamente o site e assitir 
por lá. Obs. Para as recitação em mandarim, há legenda 
na tela da “live”.    
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EXPEDIENTE  DESTA EDIÇÃO: 

 
 
Direção  e revisão do conteúdo: Mestra Miao You  
Redação e editoração:  Aristides dos Santos  
Revisão de texto: Vanessa Camargo  
Fotos: Paulo Lee e arquivos do Templo Zu Lai  
Sugestão de conteúdo e opiniões: imprensa@templozulai.org.br   

mailto:imprensa@templozulai.org.br

