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

MENSAGEM DESTA EDIÇÃO: NÃO DESANIME NA PRÁTICA

Auspiciosidade a todos!
Em nome da Abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao You, compartilhamos com todos a edição
número 10 do Boletim do Templo Zu Lai, que contém trechos de livros, frases de sabedoria, acessos a
vídeos e áudios contendo os preciosos ensinamentos do Budismo Humanista, além de noticiário de
nossas ações sociais e outros assuntos. Agradecemos a todos pela leitura e sugestões, e desejamos ao
leitor, discípulo ou simpatizante do Templo Zu Lai, uma excelente leitura.
Como sempre fazemos, vamos a nossa mensagem inicial, sempre guiada pela sabedoria do
Venerável Mestre Hsing Yün (foto abaixo), fundador do Monastério Fo Guang Shan e um dos grandes
propagadores do conceito de “Budismo Humanista”. A mensagem está contida na página seguinte.
Atenciosamente,
Mestra Miao You / Abadessa do Templo Zu Lai

TEXTOS

ÁUDIOS

VÍDEOS

FOTOS

Nota: usamos gravuras extraídas do PIXABAY, com licença de uso livre.
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MENSAGEM DE NATAL
E DE ANO NOVO
Mestra Miao You Abadessa do Templo Zu Lai

Caros discípulos,
Auspiciosidade!
Ano 2020 foi um ano cheio de desafios!
Porém, é gratificante ver que, apesar de muita
dificuldade, vencemos o ano juntos e as
lágrimas que brotaram em nossos olhos já nos
permitem enxergar um belo arco- íris no
horizonte.
A administração do Templo Zu Lai decidiu a
fechar as portas para o acesso público desde
março, como medida de segurança mediante a
pandemia. Como o Templo é a casa espiritual
de inumeráveis pessoas, mesmo tendo
suspenso suas atividades, continua recebendo
seus discípulos mais próximos e membros da
BLIA, dando acolhimento a eles, funcionando
também para manutenção da casa.

Como fizemos ao longo de muitos meses
neste
ano,
informo
que
também
continuaremos com as palestras, aulas e
cerimônias on-line, para alcançar numerosos
seguidores e simpatizantes do Budismo
Humanista,
onde
eles
estiverem,
providenciando a Luz da Esperança para
todos.
O ano novo está aproximando, aproveito
essa oportunidade para desejar a todos, neste
“Ano do Boi”, saúde, paz e felicidades no lar e
sucesso
em
seus
empreendimentos.
Esperamos
que
todos
pratiquem
diligentemente o cultivo do coração e
semeiem as “flores da sabedoria” em todas as
estações do ano de 2021.
E, para encerrar, lembre-se deste conselho do
Venerável Mestre Hsing Yün quando tudo
estiver muito difícil: “onde houver Darma,
haverá saída!” A seguir, compartilhamos uma
mensagem especial com os leitores:
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Queria aproveitar esta oportunidade de
desejar Feliz Natal para meus amigos cristãos e bom
feriado para todos.
Apesar do Natal não ser uma data budista,
entendemos a importância dela para todos os seus
seguidores e a poderosa mensagem que ela carrega.
Quero compartilhar com todos os votos de paz, saúde
e prosperidade do Templo Zu Lai e deixar aqui uma
reflexão. Espero que você a compartilhe com a família
e com os amigos, estejam eles no Brasil ou no exterior.
Vamos lá:
Primeiro: Quero falar de esperança. Esperança e
paciência são, basicamente, a mesma coisa: esperar
com confiança. No Sutra dos Ensinamentos Legados, o
Buda declarou: “Os que conseguem ser pacientes
tornam-se grandes e poderosos”. Então, não importa
como foi este ano, reúna suas forças, siga adiante. Não
estou dizendo que a luta pela sobrevivência é fácil,
mas, muitas vezes, plantamos em nossa cabeça que
não vale mais a pena lutar. Sei que os brasileiros
gostam muito de futebol, fica aqui este exemplo: você
já viu um time lutando com garra em um jogo
praticamente perdido e, no minuto final, uma
inesperada jogada decide a partida, virando o jogo?
Então, enquanto você está vivo, o jogo não terminou.
Segundo: Acalme seu coração. Tenho consciência que
milhões de pessoas esperavam um Natal cheio de
alegrias, casa cheia de parentes e visitantes, festas,
mas, veio a pandemia e nada disso é possível. Vamos
aproveitar então para cuidar de nossas mentes.
É importante higienizar as mãos, mas é fundamental
também higienizar a mente. Não importa qual a sua
religião, recorra à fé, à oração e à meditação. A fé é
como um farol clareando nossos caminhos nos dias
mais escuros. Há estudos que comprovam que a
oração e a meditação limpam o corpo e a mente das
toxinas, fortalecem o organismo e favorecem a cura.

“A fé é como um
farol clareando
nossos
caminhos nos
dias mais
escuros”

Se você está lutando contra a ansiedade, a depressão ou
alguma outra doença, o desespero, a raiva e o
pessimismo vão dificultar ainda mais as coisas,
agravando seus problemas ou criando outros. Inclusive,
problemas de saúde. Se a sua mente está aflita, recorra
a fé, oração e a meditação. Lembra-se do ditado “mente
sã, corpo são”.
Terceiro: Valorize o outro. Uma pessoa é como uma
semente, ela não cresce, não se desenvolve e se
mantém sozinha. Ela precisa de calor, sombra, água,
cuidados dos outros e alimento. Quando falamos em
alimento, a gente sempre lembra de comida. Um bom
prato de comida, não é? Pois é, mas você não se resume
a um estômago: a nossa mente também precisa de
alimento.
Quando nascemos não sabemos nos vestir, nos
lavar, falar, andar. Nascemos dependentes do cuidado
dos nossos pais e ninguém é tão autossuficiente na vida
ao ponto de não depender de ninguém. Cultive os bons
vínculos, seja na família ou no círculo de amizades,
essas pessoas poderão ser bons conselheiros nos
nossos momentos de dúvidas, podem nos encorajar,
aliviar, nos ajudar bastante na vida. Mas preste atenção,
faça sua parte também, seja o bom amigo que se
preocupa com a vida e o futuro das pessoas, dando a sua
contribuição para que elas consigam ter esperança, fé e
sejam fortes na sua caminhada.
Para encerrar, desejo que todos renovem suas
esperanças, acalmem seus corações, protejam sua
saúde e a vida de seus entes queridos. T

FELIZ NATAL, FELIZ 2021!

Mestra Miao You

Omituofo!
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ENSINAMENTOS DO VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN

“Não subestime o
bem pensando: 'Ele não
irá me beneficiar'. Pois tal
como gota a gota se enche
um pote, também o sábio
se preenche com o bem
pouco a pouco
acumulado.”
(Buda Shakyamuni em
“Dhammapada”, verso 122)

Como já sabemos, o Budismo Humanista é
enfatizado pelo Venerável Mestre Hsing Yün como
sendo o Caminho para iluminação dentro da rotina
diária. Não importa a idade, a origem, a condição social,
sua profissão, suas limitações pessoais, todos,
indistintamente, temos o potencial para a iluminação e
ele só pode ser acessado com a perda do preconceito,
da má vontade para com as pessoas, com o cultivo da
sensibilidade, da solidariedade e do prazer em servir.
Seria ótimo se pudéssemos fugir para a montanha mais
remota, vivendo em silêncio e solidão pelo resto de
nossas vidas, mas isso não eliminaria nosso Carma
negativo e, com ele, nossos deveres e pendências
perante a humanidade. Contudo, esse isolamento seria
para nossas mentes apenas o que a folga e as férias são
para um trabalhador.
É preciso fazer o bem com consciência e
persistência. O silêncio e o afastamento são ferramentas
úteis em determinadas situações - sem dúvida -, mas nos
tornamos antissociais e não realizados espiritualmente.
Muitas pessoas desanimam de fazer o bem, pois
“não enxergam” os resultados das suas boas ações. A
Abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao You, sempre
enfatiza que devemos praticar pacientemente, e por que
ela diz isso? Leva tempo para um pequeno broto
transformar-se em uma grande árvore, depois disso,
leva algum tempo para essa árvore florescer e frutificar
e, após a primeira colheita, será necessário aguardar o
tempo das colheitas futuras.

Esse broto, vindo de uma frágil e diminuta semente,
não cresce na velocidade da nossa pressa em ver frutos
maduros pendendo nos galhos, o progresso das coisas
segue a Lei de Causa e Efeito/ Causa e Condição.
É muito importante compreender isto: a semente é
a causa primitiva do surgimento dessa árvore e de tudo
que advém dela, porém, você já notou que nem toda
semente germina, que nem todo broto converte-se em
árvore? E por que isso acontece?
É devido à dinâmica da “Causa e Condição”. Por
exemplo, você tem a semente, mas será preciso cuidar
para que ervas daninhas não sufoquem o broto, precisa
irrigar, precisa dar atenção e cuidados. A frase do Buda,
acima, e do Venerável Mestre Hsing Yün, ao lado,
ensinam que todas as ações têm consequências, logo, as
boas ações trarão efeitos no futuro. Como a Abadessa
Mestra Miao You sempre enfatiza, nossas vidas serão
mudadas, pouco a pouco, com uma fórmula muito
simples, chamada “As Três Boas Atitudes”: faça boas
ações, diga boas palavras e tenha boas intenções.

ACESSE OUTRAS MENSAGENS DO
VENERÁVEL MESTRE EM NOSSO FACEBOOK
E EM NOSSO INSTAGRAM
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Direção e revisão do conteúdo: Mestra Miao You
Redação e editoração: Aristides dos Santos - Ari
Revisão de texto: Felipe H. Moreira da Silva e Dani Choy
Fotos: Mestra Jue Fu, Paulito e fotos de arquivo da
Revista Budismo Humanista.
EXPEDIENTE DESTA EDIÇÃO

Sugestão de conteúdo e opiniões:
imprensa@templozulai.org.br
Agradecimentos desta edição a
Mestra Zhi Cheng, pelo envio dos relatos das ações sociais
da BLIA, nas páginas 13 e 14 e ao Professor Moacir
Mazzariol.
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CURSO DE MEDITAÇÃO
ENSINO À DISTÂNCIA

SAIBA MAIS, USE O QR CODE

OU CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES
ETIQUETA PARA EAD:

SOBRE ESTA NOVIDADE:
Como todos sabem, o Templo Zu Lai permanece
com atividades presenciais suspensas. Contudo,
atendendo a pedidos de discípulos e simpatizantes, o
Templo oferece a todos a oportunidade de estudar o
essencial da meditação em forma de EAD.
Este curso será oferecido aos sábados, nos dias 9, 16, 23
e 30 de janeiro (das 16h às 17h), no valor de 80 reais. Se
você não conseguiu inscrever-se para este período, não
se preocupe, é possível que tenhamos novas
oportunidades ainda no começo do ano.
A organização do evento enviará um link para os
participantes, bastando acessá-lo 30 minutos antes das
aulas. Os detalhes e o formulário de inscrição podem
ser obtidos usando o leitor de QR CODE no seu celular
ou neste dispositivo mesmo, clicando abaixo.

#participe #compartilhe

Não perca o horário, prepare-se, pelo menos, com
30 minutos de antecedência e certifique-se de que
seu computador, conexão com internet, câmera e
microfone estejam funcionando.
Escolha um local privativo, limpo e silencioso em
sua casa ou apartamento. Se estiver em um
cômodo fechado, não acenda incensos (deixe o ar
puro).
Não use som no ambiente, ainda que mantras ou
música instrumental, a menos que seja instrução
dada pela organização do curso.
Durante a aula, não desenvolva outras atividades,
como conversas paralelas, uso de redes sociais,
home office, interação com familiares, amigos e
animais de estimação.
Avise antecipadamente aos seus familiares, para
evitar que pessoas ou animais de estimação
interrompam sua prática.
Esteja com roupas folgadas e confortáveis, em
caso de uso de câmera, esteja vestido
adequadamente, em respeito aos demais
participantes e a mestra/mestre.
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CURSO DE TAI CHI
ENSINO À DISTÂNCIA

Registro: Steve DeMasco, nomeado como embaixador do Templo
Shaolin, viaja pelo mundo, em busca de grandes mestres de artes marciais.
Ele, além de escritor, é representante da revista americana Black Belt, uma
revista importante no universo das artes marciais. Em 17 de fevereiro de
2019, ele esteve no Brasil para conhecer o trabalho do professor Alexander
no Templo Zu Lai e ficou maravilhado com o trabalho. Com isso, agora no
começo de dezembro, nosso mestre de Kung Fu foi citado por ele como um
dos grandes artistas marciais do mundo. Esse é o nosso professor!

Mestre Alexander Fonseca Leal
SAIBA MAIS, USE O QR CODE

OU CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES
ETIQUETA PARA EAD:

SOBRE ESTA NOVIDADE:
“O Tai Chi Chuan é uma arte milenar que trabalha
corpo e mente. Por meio dela, podemos melhorar nossa
vitalidade, equilíbrio, força e paz interiores. Este curso
é conduzido pelo mestre Alexander, discípulo do Grão
Mestre Yan C. Lee – presidente da Associação Fukien
De Kung Fu Shao Lin, Diretor de Apresentações da
Confederação Brasileira de Kung Fu (CBKFS) e mestre
de artes marciais por mais de 20 anos.”
Este curso será oferecido aos sábados, das 14h às 16h,
no valor de 100 reais.
A organização do evento enviará um link para os
participantes, bastando acessá-lo 30 minutos antes das
aulas. Os detalhes e o formulário de inscrição podem
ser obtidos usando o leitor de QR CODE no seu celular
ou neste dispositivo mesmo, clicando no botão acima.

#participe #compartilhe

Não perca o horário, prepare-se, pelo menos, com
30 minutos de antecedência e certifique-se de que
seu computador, conexão com internet, câmera e
microfone estejam funcionando.
Escolha um local privativo, limpo e silencioso em
sua casa ou apartamento. Se estiver em um
cômodo fechado, não acenda incensos (deixe o ar
puro).
Não use som no ambiente, ainda que mantras ou
música instrumental, a menos que seja instrução
dada pela organização do curso.
Durante a aula, não desenvolva outras atividades,
como conversas paralelas, uso de redes sociais,
home office, interação com familiares, amigos e
animais de estimação.
Avise antecipadamente aos seus familiares, para
evitar que pessoas ou animais de estimação
interrompam sua prática.
Esteja com roupas folgadas e confortáveis, em
caso de uso de câmera, esteja vestido
adequadamente, em respeito aos demais
participantes e a mestra/mestre.
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BUDISMO E INCLUSÃO SOCIAL
UM DOS PROJETOS PROMISSORES PARA 2021 É A PRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES EM LIBRAS

Mestre Hui Li, Abadessa Mestra Miao You, Juliana Lara, médicas Dra. Valéria e Dra. Fátima.
A Abadessa Mestra Miao You vislumbra que o projeto seja encampado pela BLIA-Brasil
BUDISMO HUMANISTA EM LIBRAS
O Brasil é o país da diversidade, e o grande desafio
da sociedade é a inclusão social de grupos minoritários
ou desassistidos. Nesse caso em especial, os produtores
de audiovisual têm se esforçado para produzir vídeos
acessíveis a esse público. Contudo, o volume de
material em Libras ainda é, no geral, muito aquém das
necessidades de milhões de brasileiros, e no campo
religioso não é diferente. Em nossas pesquisas
constatamos que existe uma lacuna na divulgação de
ensinamentos budistas para deficientes visuais e
auditivos, por isso é tão necessário tornar o budismo
acessível em braile e libras.
No Brasil, não há precedente para a propagação do
budismo em língua de sinais. Para permitir que esse
grupo desfavorecido tenha acesso ao budismo, o
Templo Zu Lai no Brasil está planejando uma série de
gravações em Libras, almejando a difusão do Budismo
Humanista à distância.
Para viabilizar o projeto, a Abadessa Geral da
América Latina, mestra Miao Yen, a Abadessa do Templo
Zu Lai, mestra Miao You e o mestre Hui Li recepcionaram
a professora de Libras Juliana Lara, no dia 15 de
novembro (junto com o discípulo Aristides dos Santos,
responsável pela arquitetura técnica do projeto). Na
ocasião, os presentes constataram que determinados
termos tradicionais e expressões budistas inexistem em
Libras, criando a necessidade de adaptações.
SAIBA MAIS

Ajustes técnicos para gravação do programa piloto

SURDEZ NO BRASIL:
De acordo com a Agência Brasil (EBC) 10,7 milhões de
pessoas no Brasil possuem deficiência auditiva (54% são homens e
46% são mulheres), variando da 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.
Com o objetivo de incluir esses milhões de brasileiros na
sociedade, o então presidente Fernando Henrique Cardoso
promulgou o Decreto Lei nº 10.436, em 24 de abril de 2002,
declarando a LIBRAS (abreviatura da Língua Brasileira de Sinais)
como a segunda língua oficial do país. A partir do uso da língua de
sinais, os deficientes auditivos poderiam ser alfabetizados,
comunicarem-se entre si e com os não-surdos, terem aulas e
assistirem palestras ou programas de TV com ajuda de intérpretes.
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SOBRE A INTÉRPRETE DE LIBRAS
Juliana Lara já participou de atividades como
"Retiro de Oito Preceitos" e "Retiro de Meditação em
Nobre Silêncio", organizados pelo Templo. Atualmente,
ela é presidente da Associação de Surdos do Estado de
Santa Catarina, no Sul do Brasil, é formada em educação
especial e língua de sinais e professora qualificada de
língua de sinais em cursos EAD e presenciais.
ASPECTOS TÉCNICOS
Na reunião houve um laboratório para criação de
uma estratégia de gravação de vídeos, usando um
diferencial: no Brasil o formato de inclusão é a adaptação
de conteúdo comum para surdos, mas não a elaboração
de um material especialmente para eles, que é o
programado pelo templo. O Templo Zu Lai pretende
priorizar o acesso do conteúdo via celulares e tabletes,
em formato 9:16 polegadas, preenchendo toda tela
desses dispositivos, favorecendo a leitura labial para os
surdos não alfabetizados em Libras; a inserção de vídeos
e Power Point; e dando maior dimensão, acima do
padrão consagrado de 1/8 de tela, para o intérprete de
Libras. Com a ajuda simultânea dessas formatações, as
duas línguas ficarão bem destacadas.

Treinamento com a mestra Miao You

Treinamento com o mestre Hui Li

Frase do Venerável Mestre Hsing Yün
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BUDISMO HUMANISTA EN ESPAÑOL
ENSEÑANZAS DEL VENERABLE MAESTRO HSING YÜN
OUTRA NOVIDADE PARA ESTE
FIM DE ANO
O Brasil, apesar de ser o maior país da América do
Sul, é a única nação desta região que tem por idioma
oficial o português.
Os demais 11 países do continente (Argentina,
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai,
Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela) são compostos
por povos falantes da língua espanhola.
Por também ser o maior país da região, o
Monastério Fo Guang Shan, que mantém 200 templos
nos cinco continentes, fundou em nosso país o maior
templo da América Latina vinculado ao monastério,
contudo, contudo, foram criadas filiais no Paraguai,
Argentina e Chile (endereços no final da matéria).
Como são unidades menores, não possuem ainda
uma estrutura de divulgação já estabelecida e
projeção na mídia como o Templo Zu Lai no Brasil,
onde atuam os maiores veículos de comunicação da
América Latina.
Por essas razões, o Templo Zu Lai, que possui
redes sociais bem estabelecidas, também vai
produzir ensinamentos em espanhol, para que sulamericanos que acessam nossas redes possam
contar, ainda que de forma incipiente, com
gravações contendo ensinamentos do Venerável
Mestre Hsing Yün. Esse trabalho só foi possível,
graças à compreensão e à generosidade da mestra
Miao You e à dedicação da discípula Jenny Lin.

I.B.P.S. Argentina
Av. Cramer, 1733.
1426 - Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54 (11) 4786-9969
fgsargentina@hotmail.com
www.ibpsargentina.org.ar
I.B.P.S. Chile
Santa Amelia Parcela, 8. Casilla 435
Talagante - Santiago - Chile
Tel.: 56 (2) 817-2024
ibpschile@fgs.org.tw
www.templobudista-fgs.cl
I.B.P.S. Asunción
Av. Perón, 3671
Lambaré – Asunción – Paraguay
Tel.: 595 (21) 903-821
ibpsasupy@hotmail.com
I.B.P.S. Paraguay
Av. Adrian Jara, 626. Piso 5
Centro Shopping Internacional
Ciudad Del Leste - Paraguay
Tel.: 595 61 500-952 / 511-573
ibpsdepy@hotmail.com

A ideia é oferecer gravações contendo leituras
de páginas das obras do Venerável Mestre já
disponíveis em espanhol e, posteriormente, a
abadessa do Templo Zu Lai avalia a possibilidade de
ofertar o já tradicional Café com Darma – oferecido
em português às segundas – também em espanhol.
Como enfatiza a Abadessa do Templo Zu Lai,
Mestra Miao You, tudo que fazemos nesse sentido é
“caseiro”, não dispondo de equipamentos caros e
sofisticados e nem envolvendo pagamento de
publicidade dessas plataformas, assim, depende de
todos vocês para que nossas postagens cheguem a
um número maior de pessoas.

INSTITUIÇÕES AFILIADAS AO MONASTÉRIO FO
GUANG SHAN NA AMÉRICA DO SUL, EM PAÍSES DE

LÍNGUA ESPANHOLA
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TEXTO EXTRAÍDO DA PÁGINA 17, NA VERSÃO EM ESPANHOL

LA BELLEZA DE LA NATURALIDAD
Todos anhelamos la belleza. Si no hemos nacido
dotados por la naturaleza de belleza, acudimos a
productos de cosmética y hasta nos sometemos a la
cirugía estética con tal de embellecer nuestro aspecto.
Sin embargo, por más que nos esforcemos en alcanzar
la apariencia perfecta, ella no podrá compararse nunca
con la belleza de la naturalidad.
Observemos la belleza de la naturaleza: el límpido
azul del cielo, las flotantes nubes blancas, los colores
del arco iris después de una lluvia, el titilar de las
estrellas por la noche. Si trepamos a una montaña de
noche con luna llena y buen tiempo, hasta donde llegue
nuestra mirada apreciaremos la belleza panorámica de
la naturaleza y la vastedad del universo. En este planeta
nuestro hay elevadas cumbres y empinados
precipicios, desiertos interminables, ríos torrentosos y
bosques exuberantes.
Estos paisajes naturalmente hermosos del mundo
son ondas de alabanza a la hermosura y la maravilla de
la naturaleza. ¡La belleza natural es encantadora y
fascinante! En nuestra búsqueda de la belleza, allí
donde la naturaleza no la ha prodigado, podemos
compensar esa falta por medios artificiales.
Ya sea que proyectemos un jardín, decoremos una
vivienda, construyamos un armario de madera o incluso
queramos cambiar nuestra silueta o postura, para lograr
algo bello tenemos que armonizar estas actividades con
la naturaleza. Si un edificio tiene un diseño demasiado
recargado y ostentoso o una mujer se maquilla en
exceso, ya no reflejarán la belleza de la naturaleza. La
cursilería y la afectación anulan la belleza natural.

ACESSE A PRIMEIRA GRAVAÇÃO, PELO CELULAR, VIA QR CODE,
OU NESTE DISPOSITIVO, VIA FACEBOOK, CLICANDO NO PLAY.

Aunque no parece existir un patrón universal de
belleza, deben existir ciertos principios rectores al
respecto. La belleza tiene que producir placer al
contemplarla. Debe purificar nuestro espíritu, sublimar
nuestro intelecto, abrir nuestro corazón y trascender
todo lo mundano. El verdadero sentido de la belleza
radica en su capacidad de dar mayor relieve a nuestra
vida.
Si anhelamos la belleza de la naturalidad,
tenemos que hablar con gracia donaire, ser razonables
con los demás y manejar con tacto los asuntos
mundanos. Si lo hacemos, la belleza de la naturalidad
estará a nuestro alcance. El coraje de los hombres y la
ternura de las mujeres, la bondad de los ancianos y la
inocencia de los niños, son ejemplos de naturalidad que
nos da la vida.

INSTAGRAM

FACEBOOK

CLIQUE E ACESSE NESTE DISPOSITIVO
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REPORTAGEM PARA O PORTAL “MEU RETIRO”
PORTAL ESPECIALIZADO EM EVENTOS LIGADOS À ESPIRITUALIDADE E AO
AUTOCONHECIMENTO INICIA COLETA DE ENTREVISTAS E IMAGENS PELO TEMPLO ZU LAI
Notava-se, mesmo antes da pandemia, um
aumento significativo de brasileiros interessados
em temas como o “despertar” da consciência,
espiritualidade e autoconhecimento, e religiões
alternativas. Também estava crescente a procura
por retiros, terapias, vivências e cursos no Brasil.
Vislumbrando o potencial da internet como
facilitadora, um grupo de empreendedores
ligados a criação de produtos digitais resolveu
criar um portal que reunisse o máximo possível de
informações sobre esses temas.
O portal “Meu Retiro” será lançado em 2021,
em data ainda indefinida, e seus idealizadores
pretendem torná-lo uma referência para as
pessoas que estão empenhadas em sua busca
espiritual.
De acordo com Daniela Coelho, uma das
responsáveis pelo projeto, além do portal, todo
conteúdo construído também será postado no
Youtube, Facebook, Instagram e em uma Revista
Digital, que serão lançados entre dezembro e
janeiro próximos. No dia 03/12, a equipe de
produção esteve no Templo Zu Lai para iniciar a
construção do conteúdo vinculado ao budismo.
Assim que esse conteúdo for liberado,
divulgaremos em nosso boletim.

TRABALHO REALIZADO NO TEMPLO ZU LAI:
A equipe do portal esteve no Templo Zu Lai no dia 03/12, às 10h, para coleta de imagens no local e,
pela tarde, efetuou entrevistas com representantes do templo.
• Às 10h, circularam pelas dependências do Templo, na área verde e na área construída.
• Às 14h, fizeram entrevista com a abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You.
• Às 14h45, entrevistaram os monges brasileiros, mestra Zhi Cheng e mestre Hui Li.
• Às 15h30, entrevistaram o instrutor de Tai Chi e Kung Fu, Alexander Fonseca.
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REPORTAGEM NA TV
Luís Fernando Molinari, produtor do programa “Operação Otávio
Mesquita” entrou em contato no dia 20/10 com imprensa@templozulai.org.br
para agendar uma reportagem para o experiente jornalista Otávio Mesquita (40
anos de TV, com passagens pelos principais canais de TV do país).
Uma equipe de produção, composta por 6 integrantes, esteve no Templo no
dia 12/11, às 11h, conforme solicitado, para uma gravação de entrevista com a
abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You, e coleta de imagens nas
dependências do templo.
“A gravação seguiu o estilo do programa e, com bastante espontaneidade,
a mestra falou sobre a história do Templo e expôs além de expor alguns
ensinamentos do Budismo Humanista. De acordo com Otávio Mesquita, a
reportagem deverá ser exibida em janeiro, em data ainda indefinida.

Equipe do programa de Otávio
Mesquita, junto da mestra.

AGENDAMENTO DE
REPORTAGENS

Há um formulário indicado exclusivamente para
trabalhos jornalísticos sobre o budismo, o Templo ou
atualidades sob o ponto de vista do budismo,
independentemente de serem mídia tradicional ou
alternativa. Acesse-o ao lado, pelo QR CODE ou clicando
no “botão”.
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CAFÉ COM DARMA
TEMA: FONTES DE ENERGIA
NA SUA OPNIÃO, QUAL É A MAIS IMPORTANTE E A MAIS POTENTE FORMA
DE ENERGIA EXISTENTE NO MUNDO? SERÁ QUE VOCÊ SABE?

A expressão composta “energia alternativa” não é
recente. Conforme o avanço da tecnologia e
diversificação no modo de vida, precisamos de muitas
fontes de energia para movimentar a nossa sociedade.
Podemos extrair energia da Mãe Terra e do universo de
diferentes maneiras. Sem energia, os aparelhos
domésticos param de funcionar, as fábricas não
conseguem gerar mais nada, as cidades ficam no escuro
e nada mais é produzido.
Por isso, nenhum país deixa de procurar por fontes
de energia, pois ela é fundamental para o progresso de
uma nação. Porém, precisamos tomar bastante cuidado
para não esgotarmos esses recursos. A cada dia, devemos
ter mais consciência da necessidade de proteger o meio
ambiente. Para extrair energia, montanhas são escavadas,
florestas são desmatadas, cursos dos rios são desviados e
isso tem um pesado custo para a natureza.
Não é à toa que os cientistas estão advertindo os
governantes de todos os países sobre o desmanche da
natureza, e as nações mais avançadas do mundo estão
investindo em energia alternativa.
Onde normalmente podemos achar energia?
Primeiro: Na terra. Ela não só nos sustenta, mas também
fornece minas de carvão, petróleo, gás e, mais
recentemente, um tal minério que se chama “terra rara”,
que tem muita aplicação industrial e bioquímica. Muitos
desses presentes da terra são escassos, enquanto
precisarmos deles, devemos usar com sabedoria, pois
além de limitados, sua produção causa danos ambientais.
Segundo: Nas águas. Já usamos as barragens para a
geração da energia elétrica. Há estudos para usar a água
salgada como combustível para automóveis, vamos ver
como isso vai ficar.
Terceiro: Na luz solar e no vento. Nossa galáxia tem
trilhões e trilhões de estrelas, mas o Sol é a estrela mais
próxima e, para nós, é uma abundante fonte de energia.
O sol doa gratuitamente sua luz e calor e já há um grande
esforço para produzir energia através dos raios solares.
Existem países que também geram energia eólica, ou
seja, o vento é energia alternativa. Os moinhos de vento
holandeses até se tornaram cartão postal na Holanda.

Quarto: Nos átomos. É essa a mais potente fonte de
energia material do planeta. O ser humano aprendeu
a gerar energia nos processos de fissão e fusão
nuclear. Esses processos ao mesmo tempo que geram
enormes quantidades de energia, são os que geram
mais risco por causa das explosões nucleares e da
radiação. Porém, quando essa tecnologia é usada para
o bem, são produzidos equipamentos médicos, e
cidades inteiras são abastecidas de forma muito
barata.
Quinto: Energia mental. É aqui que eu quero chegar.
Todas as fontes de energia que citei são externas e
essa é a única fonte de energia no interior de cada um
de nós. Certamente, é essa energia a mais importante
do universo. Os cientistas já avisaram que as energias
que o planeta Terra nos fornece, um dia, terminarão.
O sol, um dia, se apagará.
O sutra Avatamsaka diz: “a mente é como um
pintor capaz de desenhar mundos. O nosso interior é
uma usina, onde se produz a energia mental,
precisamos usar com muita sabedoria. Pessoal: por
que eu listei a mente como a mais importante fonte de
energia? Pense comigo, ela pode nos levar até o nível
mais alto do paraíso ou até o nível mais profundo do
inferno, dependerá de como aproveitamos esse
recurso interior.
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Toda forma de energia pode ser usada para o bem
ou para o mal, por exemplo, para manter UTIs
funcionando nos hospitais, como para disparar bombas
nas cidades. Porém, a energia mental também pode ser
bem ou mal utilizada. Ela é fonte da energia positiva e
negativa nas nossas vidas pessoais.
Se a sabedoria, a compaixão e a generosidade
prevalecem, é uma energia mental que acende a luz
interior, mas se na energia mental predominam ganância,
raiva e ignorância, essa energia acaba destruindo nossas
vidas e, se não a controlarmos dentro de nós, causaremos
danos às pessoas e ao mundo.
Vamos ouvir o que o Venerável Mestre Hsing Yün diz
sobre o uso correto da mente: “Se usada no trabalho, ela
é a base do sucesso; se usada no estudo, é a base da

da sabedoria; se usada para criar afinidade com os
outros é a base da relação interpessoal sadia; se
usada com compaixão é a base do sentimento
humanitário; se usada com desapego é o alicerce da
prática espiritual”
Para encerrar: não importa se é energia material ou
energia mental, é nossa responsabilidade usar todas
as fontes de energia com zelo e sabedoria,
empregando estes recursos para o bem.
Desejo a todos uma ótima semana, cheio de energia
positiva! Se esta reflexão foi proveitosa para você, por
favor, compartilhe com a família, conhecidos e
amigos.
Até a próxima semana, Omituofo!

“Energia mental. É aqui que eu quero chegar. Todas as fontes de energia que citei
são externas, e essa é a única fonte de energia no interior de cada um de nós.”

OUÇA NO
INSTAGRAM
Use o QR Code

O QUE É O CAFÉ COM DARMA?
É um projeto da área de
comunicação do Templo Zu Lai, o qual dá
voz à abadessa do Templo, mestra Miao
You, para falar aos discípulos e
simpatizantes do Budismo Humanista,
levando orientação e uma palavra de
conforto e alívio a todos.
É disponibilizado às segundas, nas
primeiras horas do dia, na página oficial
do Templo no Facebook e no Instagram.
As gravações ficam registradas nas
plataformas e, assim, os interessados
podem acessar essas duas redes sociais
para ouvir os materiais antigos, que têm
duração média de 8 minutos.

OUÇA NO FACEBOOK
Clique no Player
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AÇÃO SOCIAL
Blia do Brasil realiza Ação Social de Final de Ano
em prol de Grupos Vulneráveis

Cotia–SP, 4 de dezembro de 2020 – por Mestra Jue Fu
Em 2 de dezembro de 2020, a partir das 10h30, a
Blia do Brasil em mais uma ação social de final de ano
distribuiu 5.000 máscaras de proteção, 200 cestas
básicas, 300 panetones, 420 mochilas escolares e 140
fraldas geriátricas, itens direcionados a instituições
benemerentes voltadas ao cuidado de crianças,
portadores de necessidades especiais, idosos e
dependentes químicos.
Cheios de entusiasmo, 20 membros atuaram nessa
ação beneficente, dentre os quais o Diretor da Blia
Internacional, Sr. Hong Tzu Ho; os DiretoresSupervisores da Blia do Brasil, Sra. Margarete Shi, Sra.
Hong Lu Li Yue e Sr. Jorge Chern; o Presidente da Blia
do Brasil, Sr. Maico Hsu; a Diretora-Supervisora da Blia
do Brasil – Subseção Lótus, Sra. Rose Lacerda; o
Presidente da Blia do Brasil – Subseção SP3, Sr. Yang
Shun Fa; o Presidente da Blia do Brasil – Subseção Lótus,
Sr. Sérgio Wasser; o Coordenador da Fundação Filhos
de Buda, Sr. Bruno Santos; o treinador e preparador
físico do Blia F.C., Prof. Mário Luiz Maia Guerra; a Chefe
do Grupo Escoteiro Budista Blia 516/SP, Sra. Eliana Brito
de Moura; os Srs. Eduardo Chern; Norberto Lazzari
Filho, dentre vários outros membros da Blia do Brasil.
Devido à pandemia de Covid-19, neste ano não foi
possível realizar as entregas em seus próprios destinos,
razão pela qual cada entidade indicou representantes
para que retirassem as doações no Templo Zu Lai.
Houve, contudo, mais de 30 idosos, que residem numa
vila para idosos na cidade de Cotia, que não puderam
vir ao Templo Zu Lai. Assim sendo, a Abadessa Mestra
Miao You acompanhada pelo Mestre Hui Li; pelo
Presidente da Blia do Brasil, Sr. Maico Hsu; pelo
Presidente da Blia do Brasil – Subseção SP3, o Sr. Yang
Shun Fa e demais membros da Blia foram pessoalmente
entregar-lhes mantimentos e outros itens.
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Os monges do Templo e os membros da Blia orientaram os idosos sobre como se precaverem contra o avanço da
pandemia e também ensinaram a recitar o nome do Buda. Todos acompanharam os monges na recitação e demonstraram
muito contentamento por terem recebido cestas básicas, panetones e fraldas geriátricas. Uma senhorinha afirmou ser
budista enquanto muitos deles disseram já terem visitado o Templo Zu Lai.

Blia do Brasil Subseção Rio de Janeiro realiza doação de 4 Mil Máscaras
ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro-RJ

A doação é um gesto de respeito e consideração pelo Corpo de Bombeiros
Rio de Janeiro–RJ, 4 de dezembro de 2020 – por Lu Xu Cong

Agradecimento da corporação:
No dia 1º de dezembro de 2020, a Blia do Brasil
– Subseção Rio de Janeiro, representada por 5 de seus
membros e liderada pela Mestra Miao Wei, esteve na
sede do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro. Na ocasião, foi realizada a entrega de 4.000
máscaras de proteção, como forma de expressar o
mais elevado apreço aos bombeiros que trabalham na
linha de frente em salvamento de vidas e na
salvaguarda de propriedades. A doação foi recebida
pelo Capitão Fernando do Departamento de Gestão
Integrada e Capitão Antônio do Departamento de
Relações Públicas.
O Capitão Fernando lembrou-nos que o Corpo
de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foi fundado
pelo Imperador Dom Pedro II no ano de 1855, sendo a
primeira corporação do gênero tanto do Brasil quanto
das Américas Central e do Sul. Hoje, existem mais de
12.000 bombeiros na ativa no Estado do Rio de
Janeiro, os quais atuam no atendimento de
ocorrências de incêndios, inundações, deslizamentos
de terra, desmoronamentos de edifícios, acidentes de
trânsito, resgates marítimos, além de tantas outras
emergências.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do
Rio de Janeiro, o Sr. Leandro Monteiro, frisou que
as máscaras serão distribuídas a todas as
unidades do Corpo de Bombeiros e que as
sinceras intenções dos membros da Blia serão
transmitidas a todos os bombeiros.

CLIQUE NO BRASÃO OU USE O QR CODE
PARA CONHECER CBMERJ
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IBZL PÓS – Voltando Pra Casa
Templo Zu Lai promove, pela primeira vez, programa
on-line para veteranos do Instituto Budista Zu Lai – IBZL.
Por mestre Hui Li
Com as atividades suspensas desde o mês de
março, devido a pandemia, o Monastério Fo Guang
Shan, através do Templo Zu Lai, realizou o primeiro
curso on-line para alunos veteranos do Curso de
Vivência Intensiva do Instituto Budista Zu Lai. O
programa, que recebeu o nome de “IBZL PÓS –
Voltando Pra Casa”, aconteceu entre os dias 13 de
outubro e 30 de dezembro de 2020.
Segundo a orientadora do Instituto Budista Zu
Lai, Mestra Zhi Cheng, a ideia de reunir os veteranos
em uma atividade on-line partiu da Abadessa do
Templo Zu Lai, Mestra Miao You, preocupada em levar
o Darma até nossos ex-alunos neste período de
incertezas e preocupações pelos quais o mundo
atravessa. Além disso, o curso também teve o
propósito de reforçar os vínculos com os ex-alunos,
muitos deles residentes em outros estados e que ainda
não haviam tido causas e condições para voltarem a
ter contato com a Sanga.
O curso contou com 34 alunos inscritos,
representando praticamente todas as 12 turmas que já
se graduaram no programa de Vivência Intensiva do
Instituto. As aulas foram ministradas totalmente em

português e ficaram sob a responsabilidade dos
mestres brasileiros, Zhi Cheng e Hui Li, que
conduziram o curso com leveza e muito bom-humor,
trazendo os ensinamentos do Buda para os dias atuais
e os inserindo no cotidiano das pessoas, “usar de
meios hábeis para transmitir os ensinamentos do Buda
de maneira simples e acessível às pessoas é uma das
marcas características do Venerável Mestre Hsing Yun
e do Monastério Fo Guang Shan, como seus discípulos
diretos, coube a mim e ao Mestre Hui Li dar
continuidade a essa maneira de ensinar o Darma”,
concluiu a Mestra Zhi Cheng.
As aulas tiveram duas horas de duração e
aconteceram uma vez por semana, no período da
noite. O conteúdo de cada aula trazia uma prática de
meditação, cujo tema fora abordado na primeira aula,
além dos principais conceitos do Budismo Humanista,
contatos a partir de episódios da própria vida do
Buda, além disso, foram abordados os ensinamentos
dos principais Sutras Mahayana. Ao final de cada aula,
os Mestres interagiam entre si, com perguntas e
comentários sobre o tema apresentado e em seguida
os alunos eram convidados a participar das reflexões.

O primeiro programa
on-line para veteranos
do Instituto Budista Zu
Lai, contou ainda com as
valiosas contribuições
do veterano André
Ramiro e do discípulo
Paulo Lee.
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IBZL PÓS – Voltando Pra Casa
Depoimentos de alguns dos veteranos do Instituto Budista Zu Lai – IBZL
DEPOIMENTO 2

DEPOIMENTO 1
“Eu fiz parte da sexta turma do IBZL e essa
experiência mudou minha vida de maneira muito
positiva. O caminhar, o arrumar a cama, o comer, o
sentar, o vestir, a vida em grupo, tarefas e ações
cotidianas, que apesar de simples, eram elevadas à
condição de ritual me trouxeram uma compreensão
do Darma que livro algum poderia. Naquele mês, eu
abandonei muita coisa e venho até então
abandonando tantas outras inspirada e instruída por
aqueles dias. Portanto, quando recebi a notícia de um
IBZL-Pós, foi com muita alegria, expectativa e
confesso, uma certa ansiedade.
Eu não sabia o que esperar de um curso a distância,
mas sabia que ele contaria com o carinho e a
dedicação dos mestres e seria uma excelente
oportunidade para me aproximar de um lugar que é
fonte de tanta paz e aprimoramento para mim.
E que grata surpresa esses encontros têm sido, que
preciosidade, quarta após quarta tenho a
oportunidade de me aprofundar não apenas na vida
do Buda como em seus ensinamentos mais
complexos, mas que têm se tornado tão acessíveis
através das explicações dos mestres Zhi Cheng e Hui
Li. Ao fim de cada aula, eu desligo meu computador
com a plena consciência do imenso tesouro que é o
Darma.
E é tão bom poder rever pessoas que fizeram parte
de um momento tão importante da minha vida e
outros que vim a conhecer ao longo de minhas visitas
ao templo e que são igualmente estimados, mesmo
que como um quadradinho na tela essas imagens
enchem meu coração de alegria. Que bom saber que
eles também continuam sua caminhada no Dharma.
Por fim, gostaria de expressar minha profunda
gratidão a todos aqueles que contribuíram para que
ambos, o IBZL e o IBZL-Pós, fossem realizados, assim
como aos meus colegas de turma. O Mi Tuo Fo.
Glísia de Souza.”

Segundo a orientadora do Instituto
Budista Zu Lai, Mestra Zhi Cheng, a ideia
de reunir os veteranos em uma atividade
on-line partiu da Abadessa do Templo Zu
Lai, Mestra Miao You, preocupada em
levar o Darma até nossos ex-alunos neste
período de incertezas e preocupações
pelos quais o mundo atravessa.

“Neste ano tive o prazer de receber uma notícia
maravilhosa: abertura do IBZL- Pós! Exatamente! Uma pós
vivência e estudo do budismo sequencial à que tivemos por
30 dias presencialmente no Monastério de Fo Guan Chan,
e que marcou minha vida como uma das melhores
experiências, mas dessa vez em formato totalmente online, motivado especialmente por esse momento de
distanciamento social. Uma ótima oportunidade de
aprendizado.
O conteúdo dessa vivência veio para relembrar alguns
conhecimentos e conceitos, complementando com outros
mais aprofundados sobre o Buda, budismo e práticas, tudo
regado com a generosidade dos mestres e muito bom
humor.
Esses encontros semanais vieram em ótimo momento,
trazendo além do conteúdo rico, a possibilidade de "rever"
pessoas maravilhosas, fortalecendo vínculos, permitindo
ainda conhecer novas pessoas e ter trocas de percepções.
Sem expectativas prévias sobre o que encontraria ali, uma
lição que aprendi com o budismo também, além de aceitar
com generosidade da forma que recebemos, mas admito
que sabia que tudo viria com a mais boa intenção,
compaixão e generosidade dos mestres e do Fo Guan
Chan, está sendo um prazer elevar ainda mais a sabedoria.
Gratidão. Omituofo!
Amadeu Gaulter”
DEPOIMENTO 3
“Depois que tive a experiência do IBZL, me dediquei em
manter o aprendizado e aplicá-lo ao dia a dia e, ao mesmo
tempo, propagar o Darma onde eu enxergasse pertinente
aos meus familiares, amigos e a todos. Quando recebi a
notificação do IBZL- Pós, enxerguei ali uma oportunidade
de renovar os vínculos com os mestres, com o templo, com
os alunos e o mais importante: com o Darma.
Desde o primeiro dia, além do aprofundamento nos
conceitos do Budismo, pude dar um passo adiante no
caminho do despertar. As aulas me fizeram ter maior
convicção dos ensinamentos, também esclarecer dúvidas
que eu carregava e receber auxílio no caminho dentro do
Budismo.
Hoje estou mais confiante e mais disciplinado em minha
prática. Consegui retomar os hábitos do IBZL, a prática da
atenção plena e meditação, me sinto mais consciente e
alinhado com os ensinamentos. Confesso que duas
vontades nasceram: trazer o Budismo cada vez mais para
meu dia a dia e contribuir com as atividades do templo
para que mais pessoas possam ser beneficiadas.
Carlos Rubiano”
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ENSINAMENTOS
“Se eu estiver no primeiro andar de um
edifício e alguém me ofender no térreo, eu
ficarei enfurecido. Mas, se eu estiver no
décimo andar e alguém me ofender do
mesmo lugar - no térreo -, dificilmente eu
escutarei e posso achar que é alguém me
cumprimentando.

UMA QUESTÃO DE PONTO DE VISTA

(Original em mandarim, autor “anônimo”,
traduzido por Francisco Chang, colaboração
da mestra You Chien, revisado por
imprensa@templozulai.org.br)

Porém, se eu estiver no centésimo andar deste
prédio e alguém me ofender lá de baixo, no
térreo, certamente estarei encantado, lá do
alto, com a bela paisagem à minha frente...
Uma pessoa sofre porque falta-lhe elevar-se
mais interiormente. Quando nos falta a
nobreza, os problemas nos afetam muito
facilmente. Quando o ponto de vista é
pequeno demais, o que mais vai nos
preocupar
serão
detalhes
pequenos,
bobagens e picuinhas. De um ponto de vista
mais elevado, sua vida será maravilhosa.”
...

VISITA ILUSTRE

Registramos a visita de cortesia
da vice-prefeita eleita para o
próximo mandato (na chapa com
Rogério Franco - foto da esquerda),
Ângela Maluf. Ela foi recebida pela
Abadessa do Templo Zu Lai, Mestra
Miao You.

DIPLOMAÇÃO DO PREFEITO ROGÉRIO FRANCO E DA VICE, ÂNGELA MALUF

Até o final deste ano, Ângela Maluf segue como suplente de vereador (chegou a assumir o cargo
por alguns meses no ano passado, enquanto Fernando João, o titular, foi Secretário da Juventude.
Ângela foi secretária da mulher na gestão de Rogério Franco, até que se afastou do cargo em março
deste ano para participar das eleições de 2020. Parabéns a esta fervorosa defensora dos direitos das
mulheres!!!
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DOAÇÕES:

SAIBA COMO AUXILIAR NA
MANUTENÇÃO E OBRAS
SOCIAIS DO TEMPLO ZU LAI

VOCÊ GOSTARIA DE AJUDAR NAS ATIVIDADES EMPREENDIDAS
PELO TEMPLO ZU LAI, INCLUINDO NOSSAS AÇÕES SOCIAIS?
Indubitavelmente três das mais valiosas virtudes exaltadas pelo budismo são a generosidade, a
compaixão e a gratidão, e uma prática relacionada à manifestação destas virtudes é a doação. É através
de doações e trabalho voluntário que o Templo vem se mantendo ao longo de seus 28 anos de
existência, como um grande jardim florido cultivado por muitas mãos.

DOAÇÕES
As doações auxiliam na
manutenção do Templo,
como alimentos, reparos,
despesas de eletricidade,
água e telefonia. Elas
também são destinadas
às ações sociais em
orfanatos,
casas
de
repousos, centros
de DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA PARA
VOCÊ PODE FAZER
assistência social e na
Associação
Internacional Budista Progresso
Fundação
Filhos de Buda,
que assiste criançasCNPJ
e 67.977.439/0001-40
adolescentes em situação Banco Bradesco
de vulnerabilidade
AG: social
0160-0 / Conta Corrente: 70079-7
e é mantida pelo Templo
Zu Lai.

Obs.: Se você não for usar o QR CODE, clique aqui para acessar os dados.
Em caso de doação via depósito/transferência, favor nos enviar comprovante com
nome por e-mail para identificarmos a origem e a finalidade da doação.
Agradecemos a todos.
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ABANDONANDO O RADICALISMO
Muitas desavenças na vida são originadas na incompreensão.
Às vezes, alguém insiste na própria opinião, não aceitando compreender nem eventualmente ceder ao outro, com
isso as pessoas acabam magoando ou machucando umas às outras.
Na vida, em muitos momentos, não ser radical é uma forma de exercitar a compreensão, entendendo o que
realmente é mais importante na relação com os outros.
(Original em mandarim, autor “anônimo”, traduzido por Francisco Chang, colaboração da mestra You Chien, revisado por imprensa@templozulai.org.br)

Dedicação de Méritos
Que a generosidade, a compaixão,
a alegria e a equanimidade
permeiem todo o Universo.

Pratiquemos o Chan e o Terra Pura,
sigamos os preceitos,
aceitemos tudo com equidade
e tolerância.

Que todos os seres sencientes
valorizem os méritos,
criem vínculos e beneficiem os Céus
e a Terra.

Façamos os Grandes Votos com espírito
de arrependimento
e gratidão.
O mi tuo fo!

Até a próxima edição!

