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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: IMUNIZAÇÃO

Auspiciosidade a
todos!
Tempos de esperança:
Em nome da Abadessa do Templo Zu
Lai, Mestra Miao You, compartilhamos com
todos a edição 11 do Boletim do Templo Zu
Lai.
Esta edição é plena de fé e esperança,
ainda não viramos a página da pandemia,
mas os primeiros lotes de vacinas chegaram
em nosso país, e dois dos principais institutos
de pesquisa do mundo – o Butantã, em São
Paulo, e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de
Janeiro – que atuam no Brasil também irão
iniciar a produção local destes dois
imunizantes. O Plano Nacional de Vacinação
também prevê o uso de outras vacinas.
Se o ano de 2020 começou com
perspectivas não muito boas, esse ano nos
traz esperança e alento. Esperamos que
todos nós possamos virar logo essa página e,
tão logo seja possível, o Templo reabrir seus
portões para o público e retomar suas
atividades presenciais.
Paz interior, saúde e prosperidade
para todos!

No dia 25/01, segunda-feira, a mestra Miao You conduziu,
mais uma vez, seus ensinamentos no “Café com Darma” – sempre
inspirados no legado do Venerável Mestre Hsing Yün. Desta vez,
ela aproveitou a expectativa de imunização da população para
mostrar que, pelo ponto de vista do Darma, imunizar o corpo é a
metade do nosso trabalho este ano.
Como praticantes de budismo sabemos que “tudo tem dois
lados” e o ser humano, embora tenha sua parte visível (o corpo
físico), também é dotado de uma mente. Se, no campo material, o
organismo pode ser lesado por vírus de várias espécies, no campo
mental também pode haver corrosão, pelos “vírus” da cobiça,
raiva, ignorância, intrigas, medos, impaciência, intolerância, entre
outros. Então, é nesse estado de espírito que abrimos esta edição:
devemos nos vacinar contra os maus pensamentos, más palavras e
más atitudes. Também devemos alcançar alguma imunidade
quanto à ignorância e à maldade de pessoas que ainda não se
conscientizaram de que praticar o mal, ainda que por alguma
vantagem imediata, nunca será, a médio ou longo prazo, um “ato
saudável”. Boa leitura!

“O mal brotando na mente é
como a ferrugem no ferro
destruindo lentamente a sua
integridade”
Venerável Mestre Hsing Yün

Atenciosamente,
Mestra Miao You / Abadessa do
Templo Zu Lai e equipe do Boletim.
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Nota: usamos gravuras extraídas do PIXABAY, com licença de uso livre.
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2021: O ANO DO BOI
MENSAGEM DE ANO NOVO CHINÊS
Mestra Miao You Abadessa do Templo Zu Lai

A cultura chinesa é milenar e traz preciosas
colaborações para a humanidade. Através de
textos clássicos atribuídos aos antigos sábios,
temos uma vasta e profunda sabedoria legada a
numerosas gerações, não apenas na Ásia, mas
de lá para todo o planeta.
O
Budismo
Humanista
respeita
profundamente o legado da cultura ancestral,
em particular a que antecede a sua própria
entrada na China – por volta do ano 68 E.C
(como relata o Venerável Mestre Hsing Yün em
“O que é budismo?”, pg. 12). O Zodíaco Chinês,
é um dos exemplos dessa rica cultura cultivada
ao longo dos milênios. Composto por 12
símbolos anuais, cada um representado por um
animal, é parte importante dessa história.
Embora o Zodíaco Chinês, como arte de
“previsão astrológica” não faça parte dos
conceitos do Budismo Humanista, o Venerável
Mestre absorveu os festejos de entrada do “Ano
Novo Chinês” no Monastério Fo Guang Shan
como oportunidade de propagar o Darma a
partir da cultura popular. Cada um dos 12
animais-símbolos apresenta uma oportunidade
para levar esperança, encorajamento, alívio e
orientação ao povo.
Este ano é o “Ano do Boi”, na verdade, no
passado remoto, falava-se em “Ano do Búfalo”
– o que não traz muita diferença pois, enquanto
bovinos, esses animais simbolizam força,
esforço e trabalho (extensamente utilizados
pelos camponeses para ajudar no arado e
preparo da terra para o cultivo). Logo, é o ano
da perseverança para superar desafios, do
intenso cultivo interior visando aprimoramento
espiritual, do trabalho árduo em prol de nossa
nação, de nossas famílias e, também, para
garantir uma vida digna e honrada para nós
mesmos.
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APRENDENDO COM O VENERÁVEL

MESTRE HSING YÜN

Devemos focar com bastante
atenção nas palavras do Venerável Mestre
pois, sem dúvidas, para nós, é visível que
nosso patriarca é um dos grandes vultos
do budismo moderno e sua biografia o
coloca na galeria dos grandes sábios.
Apesar de muitas das suas frases
serem simples, estão embutidas nelas
grandiosas reflexões, como na frase ao
lado. Todos que procuramos o Darma
alegamos a intenção de transformarmos
nossas vidas: em outras palavras, “deixar
morrer” os velhos pensamentos, hábitos e
nossa ignorância. Entretanto, para saber o
que precisa ser mudado, só mesmo com
autoconhecimento.
Muitas
pessoas
romantizam o estudo e a prática do
budismo, porém, quando se deparam com
desafios, os velhos sentimentos e reações
de sempre ressurgem. Essa é nossa
grande chance, contudo poucos notam
isso.

ACESSE OUTRAS MENSAGENS DO
VENERÁVEL MESTRE EM NOSSO
FACEBOOK E EM NOSSO INSTAGRAM

REFLETINDO COM O VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN
Nosso estado de inconsciência no dia a dia não
permite notar os pensamentos, palavras, atos e escolhas
que impactam nossas mentes, corpos, vidas e a vida dos
outros. Quando somos desafiados, é nossa oportunidade
de checar nosso real estoque de paciência, tolerância,
criatividade, coragem, compaixão, generosidade e
sabedoria. Podemos reagir com agressividade,
violência, multiplicando os problemas, podemos
também fugir desse desafio e, assim, perder a chance de
progredir. Não sabemos quanto tempo de vida ainda nos
resta, mas, seguindo o conselho do Venerável Mestre
Hsing Yün, não devemos perder a chance de aprender e
praticar pois, logo, logo, esta vida terá passado e
seguiremos com o que conseguimos realizar dentro de
nós.
Devemos examinar nossas mentes, como um
mecânico analisa o funcionamento de um motor,
observar nossas palavras, atos, hábitos e escolhas para
“flagrar” o que nos trouxe problemas ou aflições para os
outros e trabalhar como esse mecânico: analisar e ajustar
o que não está funcionando bem.

ARREPENDIMENTO X CULPA
Quando nos damos conta do que nos trouxe
problemas, existem três caminhos a seguir:
indiferença, culpa e arrependimento. Desses três,
apenas o arrependimento transforma. A indiferença
fará com que o mau carma continue prosperando em
nossas vidas; a culpa, embora envolva uma dose de
conscientização, ainda mantém a pessoa em um
sentimentalismo vazio que não leva a lugar algum.
A vitória sobre si mesmo requer elevação do
estado da consciência com aquisição de
conhecimento e a tomada de algumas atitudes.

“Embora se possa conquistar mil homens, mil
vezes, em numerosas batalhas, aquele que
vence a si mesmo é sem dúvida o mais nobre
dos vencedores”.
(Buda Shakyamuni em “Dhammapada”, verso 103)
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CURSO DE MEDITAÇÃO
O SEGUNDO CURSO POR EAD (ENSINO À DISTÂNCIA) ESTÁ EM ANDAMENTO

SAIBA MAIS, USE O QR CODE

ENSINO À DISTÂNCIA: O TEMPLO TEM
OFERECIDO UM CURSO DE MEDITAÇÃO
ONLINE

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, com
investimento de R$80,00 para inscrição.
(Os participantes recebem um link para a plataforma
Zoom)
A 2ª. turma terá aulas nos sábados de fevereiro
(das 16h às 17h), para esta turma as vagas estão
esgotadas.

OU CLIQUE AQUI PARA MAIS DETALHES
ETIQUETA PARA NOSSOS EAD:
• 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

Monitore o site: vem aí a
3ª. Turma de 2021
A´

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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A IMPORTÂNCIA DA MEDITAÇÃO

SEGUNDO BUDA
SHAKYAMUNI

“A Sabedoria brota da meditação; sem meditação a
sabedoria diminui. Tendo conhecido estes dois caminhos
de progresso e declínio, que um homem se conduza de
forma a aumentar a sua sabedoria”
(Dhammapada, verso 282)
Quando você vê uma estátua do Buda, em geral,
ela está em três posturas: a clássica “postura lótus”
(sentado, em geral, praticando meditação ou
concedendo ensinamentos), em pé (concedendo
ensinamentos, acolhendo interlocutores, conferindo
destemor e alívio perante as aflições daqueles que o
buscavam) e deitado, com a mão direita apoiando a
cabeça (representando seus últimos instantes de
vida).
Apesar da “postura de lótus” (vide gravura na
página anterior) ser associada diretamente à
meditação, o estado meditativo do Buda Shakyamuni
é permanente, esteja sentado ou deitado (imóvel e em
silêncio), ou se movimentando, falando, caminhando
ou fazendo algo.
Apesar da “postura de lótus” ou a “meditação
sentada” serem a base ou ponto de partida e, até
mesmo, a principal prática meditativa, o Budismo
Humanista – como herdeiro do legado das escolas
“Chan” e “Terra Pura”, baseado nas três posturas do
Buda Shakyamuni, enfatiza que a prática da
meditação é o dia a dia, independentemente de se
estar deitado, sentado, em pé, imóvel ou em
movimento, em silêncio ou interagindo com as
pessoas.

“Os seres sencientes
estão iludidos, irados e,
muito frequentemente,
hostis. Se quisermos
ajudá-los, antes de
começar, é importante
não alimentar grandes
ilusões a seu respeito.”

Os cursos de meditação do Templo Zu Lai,
sejam presenciais (temporariamente suspensos) ou o
virtual (vide explicações na página anterior) são
baseados nessa ênfase. A abadessa do Templo Zu Lai
é bastante enfática neste ponto de vista: a verdadeira
prática é diária e abrange o cotidiano, treinando a
Plena Atenção nos próprios pensamentos,
respiração, fala, sensações, sentimentos, escolhas e
atos – e nas consequências deles sobre nós mesmos,
sobre os demais seres e o meio ambiente.
Esses encontros com a mestra Miao You
auxiliam os antigos alunos e os novatos a perceberem
corretamente essa questão.
Atualmente, existem numerosos estudos pelo
mundo sobre a prática de meditação, conduzidos em
ambiente acadêmico e hospitalar. Com isso, a
comunidade
científica
constata através
da
experimentação e instrumentos as mudanças
positivas, significativas para quem adota este hábito.
No entanto, no budismo, essa prática não se resume
a melhoria do estado geral do organismo de uma
pessoa, ela está embutida no estudo e vivência do
Darma, como caminho de gradativa liberação do
Clico de Nascimento e Morte.

“Comece o dia com a
plena consciência de que
você não é perfeito (...)
Você e também seus
amigos ficarão muito
mais felizes.”
(Venerável Mestre Hsing Yün)
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DIA DO DARMA
ESTE ANO FOI CELEBRADO NO DIA 20 DE JANEIRO

O MINGAU DO DESPERTAR: A
ORIGEM DA TRADIÇÃO
NO DIA DO DARMA, NOS ANOS QUE ANTECEDERAM A
PANDEMIA, O TEMPLO OFERECIA A SIMBÓLICA REFEIÇÃO
AOS DISCÍPULOS E FREQUENTADORES DO TEMPLO,
PRESENTES NA CELEBRAÇÃO. ESTE ANO, A DATA FOI
REMEMORADA, MAS SEM ATIVIDADES PÚBLICAS.

No domingo anterior ou posterior a essa data, o
Templo oferecia aos discípulos e visitantes o simbólico
"Mingau do Despertar", representando a primeira
grande lição aprendida e ensinada pelo Buda
Shakyamuni: o Caminho do Meio. A data ficou marcada
pelas razões descritas abaixo, passando a representar,
no entanto, TODO O DARMA.
A história: Quando o príncipe Sidarta abandona o
luxo e as comodidades do Palácio, não tendo
encontrado as respostas na vida luxuosa, no poder, na
condição de príncipe, ele abandona seus privilégios,
indo morar nas matas e nas montanhas da Índia Antiga.
Ele adota o ascetismo: de um extremo ao outro, ele
renuncia a tudo. Solitário e silencioso, suporta o frio e a
penúria, sanando a fome com apenas um grão de arroz
por dia. Sidarta percebe que a ignorância e as aflições

aumentaram e que essa escolha estava longe de
trazer iluminação, mas trazia fraqueza à mente e ao
corpo, gerando mais obstáculos ao seu propósito (o
de se iluminar). Um dia, enquanto se lavava em um
rio, apesar de estar desnutrido e descuidado,
devido ao ascetismo, Sujata, uma camponesa, viu
em seu semblante traços dignos de um ser celestial,
indo reverenciá-lo. Sujata oferece, como oferenda,
uma tigela com mingau de arroz.
Sentindo as forças mentais e físicas
revigoradas, Sidarta despertou para o Caminho do
Meio: a ignorância leva aos extremos e os extremos
criam ou agravam as aflições. A tigela com o "Mingau
do Despertar" fez Sidarta abandonar os extremos,
criando as causas e condições adequadas para
atingir, mais tarde, a iluminação.
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NÃO QUERER VACINAR
QUAIS AS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS?

LIVE

Apresentadas pelo mestre Hui Li, as médicas Dra. Valéria e Dra. Fátima conduziram a palestra.
O convite para esta aula online veio da Abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao You.
PALESTRA REALIZADA EM 23/01, SÁBADO, ÀS 14h VIA
FACEBOOK, COM GRAVAÇÃO POSTADA NA MESMA
DATA NO INSTAGRAM.

Assista no Facebook clicando no “play” (abrirá
no mesmo aparelho que abriu o Boletim) ou use
o QR Code para assistir em algum celular.

Embora a maior parte da população anseie pela
oportunidade da imunização, registra-se um movimento
antivacina nas redes sociais, estimulando a recusa de
qualquer vacina ou de uma vacina específica.

Atendendo o convite da abadessa do Templo Zu
Lai, Mestra Miao You, as médicas e discípulas do
Templo, Dras. Valéria e Fátima conduziram uma aula
online pela página oficial do Templo no Facebook (com
a gravação postada, posteriormente, no Instagram).

As razões alegadas são as mesmas do movimento
antivacinas existente há alguns anos no país: a
possibilidade de efeitos colaterais desconhecidos a
médio e longo prazos, a implantação de “chip” de
rastreamento de indivíduos ou ainda alterações de DNA,
que provocariam “mutações genéticas”. É por causa
desse tipo de resistência que doenças erradicadas há
décadas ressurgiram há poucos anos. Houve um
relaxamento dos pais frente ao calendário de vacinação
de seus filhos e a não imunização dessas crianças lhes
trouxe consequências para a saúde.
De um lado, médicos e cientistas, dos mais
variados ramos da ciência e especialidades, do outro,
pessoas expostas às “teorias da conspiração”. O fato é
que o vírus da Covid-19 é só mais um interagindo com a
humanidade, a diferença é que o organismo das pessoas
não estava preparado para ele e, entre sintomas leves e
os casos assintomáticos, há também os óbitos e
internações em UTIs de milhares de pessoas no Brasil.

Elas abordaram as alegadas motivações dessas
pessoas e as possíveis consequências da recusa da
imunização sobre elas, família e sociedade. Elas
também analisaram esses argumentos à luz da
metodologia científica, colaborando para fazer circular
pelas redes sociais, informações com maior validade
sobre assunto. No decorrer elas falaram das vacinas
que já começaram a ser aplicadas no Brasil. Para
conhecer os processos das vacinas, acesse os QRs
Codes abaixo:

BUTANTÃ

FIOCRUZ
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CENTRO DE TRADUÇÃO LANÇA DOIS NOVOS TRABALHOS
“Uma Perspectiva Budista para o
Vegetarianismo”

“Olhando Adiante – Um guia para jovens
budistas”

Em
“Uma
Perspectiva
Budista
para
o
Vegetarianismo”, o Venerável Mestre Hsing Yün aborda
trechos dos sutras budistas nos quais está registrado o
pensamento de Buda Shakyamuni sobre o consumo de
carne. Apesar de, ao longo da história, o budismo ter
desenvolvido ramificações que não apenas enaltecem o
vegetarianismo, mas, também, o praticam, nem todas as
linhagens são estritamente vegetarianas.

O mundo está mudando, diferentes gerações
convivem e, muitas vezes, há conflitos de costumes,
hábitos e visões de vida – e isso já pode ser notado até
no seio das famílias. O Venerável Mestre Hsing Yün tem
uma visão de vida muito abrangente, que não perdeu
esse fato de vista. Essa visão não é tão conservadora
que afaste os jovens dos templos e do Darma e nem é
tão “modernista”, ao ponto de colocar em risco os
valores históricos do budismo.

No passado remoto, uma das dificuldades dos
monges e monjas budistas quanto a uma alimentação
vegetariana estava no fato de sobreviverem de
mendicância
e
por
compaixão,
gratidão
e
equanimidade, não poderem determinar ao doador o
que colocar em suas tigelas. Inclusive, nem mesmo a
quantidade e a qualidade do alimento a ser recebido.
Contudo, independente das linhagens em outros países
e costumes dos demais povos orientais, o
vegetarianismo no contexto da prática budista se firmou
graças aos estímulos do Imperador Wu (Dinastia Liang),
que compreendeu o “espírito compassivo” de quem se
abstém de comer carne. Também é atribuída à
influência do Confucionismo a implantação deste
costume.
Este livreto também desmistifica certos tabus
relacionados a essa prática, contribuindo para reduzir o
preconceito dirigido a quem optou por abster-se do
consumo de carne, traz a conexão do assunto com o
estudo do Darma e, nas páginas finais, recomenda e
ensina a fazer alguns tipos de alimentos com base em
variados vegetais.

Apesar do
Budismo
Humanista
encorajar o
vegetarianismo,
de forma alguma é
incentivado o
preconceito contra
quem consome
carne. A base da
mudança é a
consciência e não
o confronto entre
diferentes
pessoas. Esta é
uma religião de
tolerância e
diálogo e não de
dogmatismo.

Graças a essa visão que abarca esses “dois
mundos”, o Monastério Fo Guang Shan consegue
alinhar as dicotomias de valores orientais tradicionais
com a evolução do mundo ocidental, celebrando as
culturas de diferentes povos. Ele também não fica
devendo aos jovens um espaço de estudo e prática
adequados ao mundo de hoje.
Em um mundo em que os jovens aparentam estar
mais materialistas e afastados da crença e da fé, o
Venerável Mestre é sincero ao expor, logo no início do
livreto: o que os jovens podem esperar do budismo?
Mas ele não se resume ao que o budismo pode oferecer
aos jovens, e em um capítulo ele também indaga: o que
o budismo espera dos jovens?
É um trabalho que trata das mudanças no mundo,
na sociedade, na educação, na religião e situa o
budismo como uma oportunidade que, em qualquer
tempo e espaço, estuda a vida e a si mesmo, tendo por
meta a iluminação.
Saiba como adquirir escrevendo para imprensa@templozulai.org.br

O budismo não é
resistente às
mudanças, pelo
contrário, um dos
seus ensinamentos é
a “Impermanência”.
Um dos seus mais
reveladores
ensinamentos, é por
aqui que as
mudanças ocorrem
e são inevitáveis,
mas podemos
conduzi-las ou nos
adaptar a elas.
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PLAYLIST DAS AULAS “ENTRE A IGNORÂNCIA E A ILUMINAÇÃO”
VEJA TODA A SÉRIE, PELO FACEBOOK OU INSTAGRAM. AS GRAVAÇÕES NÃO SÃO REMOVIDAS DAS
PLATAFORMAS APÓS A EXIBIÇÃO E POSTAGEM. AS AULAS PODEM SER IDENTIFICADAS A PARTIR DESTE
BANNER PADRONIZADO.

FACEBOOK

INSTAGRAM
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CAFÉ COM DARMA

TEMA: IMUNIZAÇÃO
Recentemente, muitas pessoas vieram falar comigo sobre a pandemia e as vacinas. Realmente o ano passado
foi muito difícil para todos. Após tantos meses, os povos já deveriam estar mais conscientes do uso de máscaras,
álcool em gel, distanciamento social, entre outros cuidados, para prevenir o contágio. Apesar disso, chegamos ao
ano de 2021 e um com excelentes notícias, como a testagem ultrarrápida, eficiente e bem mais barata desenvolvida
pela USP, além da chegada dos primeiros lotes de vacina ao Brasil.
A esperança brilha com essas vacinas, vamos vencer
esse grande mal neste ano, assim seja! Mas hoje quero
conversar com vocês sobre outros tipos de imunização.
Neste momento que as pessoas querem imunizar seus
corpos, você já percebeu que há outros tipos de
imunização? Já parou para pensar que devemos nos
imunizar de muitas outras coisas? Vamos refletir sobre
isso agora:
Primeiro: Devemos ser imunes à fama e à riqueza: fama e
riqueza são sedutores para quase todas as pessoas. É fácil
para as pessoas perderem seu senso ético, de respeito e
bons sentimentos para obter fama e riqueza. E pior, se
tornam escravos da fama e da riqueza e acabam, como se
diz nas ruas, “mudando da água para o vinho”. Então,
devemos ter esse tipo de imunidade. Se antes da fama e
da riqueza éramos bondosos, generosos, humildes –
pessoas boas enfim, não devemos permitir que o dinheiro
e bajulação das pessoas mudem isso. Precisamos manter
a firmeza e a dignidade, seja na fama e nos ganhos ou na
perda e no abandono. Desta forma, nos vacinamos contra
o orgulho, a vaidade, a arrogância e, até mesmo, contra a
bajulação das pessoas.
Segundo: se imunizar contra intrigas e calúnias. Na nossa
sociedade, infelizmente há gente ciumenta e invejosa
demais, eles estão em todos os lugares e algumas dessas
pessoas perdem o seu caráter e espalham fofocas, boatos
e intrigas, já outros disseminam as famosas “Fakes News”.
Quem não tem caráter forte, mesmo quando aparenta ser
“bonzinho”, prejudica as pessoas pelas costas, e quanto a
isso preciso dizer: conserve a firmeza e não seja vítima

delas. Não se deixe cair no atoleiro. Uma das frases de
Darma do Venerável Mestre Hsing Yün diz: “O
competente recebe mais provações. O menos
competente recebe mais frustrações”. Vacine-se
contra essas coisas falsas, se você é ouro, ainda que te
joguem lama você não deixará de ser ouro.
Terceiro: ter imunidade contra as preocupações
relacionadas à morte. Nascimento e morte é um ciclo
natural. Não importa quão importante você tem sido
ou quão qualificado você é, um dia vamos enfrentar o
fim desse ciclo e devemos nos preparar para essa
realidade indiscutível. Caso tenha o conhecimento
correto a respeito da morte, não terá com o que se
preocupar. Há um ditado chinês que diz: “reserva
meia hora por dia para tuas preocupações, e use essa
meia hora para tirar uma soneca”! Quando algo é
inevitável, como a morte, desperdiçar sua vida não
mudará isso. Vacine-se contra a perda de tempo!
Quarta: ter imunidade contra os Três Venenos. A
expressão “Três Venenos” é um termo budista que se
refere à cobiça, à raiva e à ignorância, que eu posso
dizer, baseada no Buda, que são as doenças espirituais
básicas de todos os seres sencientes e de onde todos
os outros problemas e aflições surgem. O desejo por
dinheiro, o sexual, comida, etc. é algo natural na vida,
mas se os desejos se tornam incontroláveis viram
apego, cobiça, raiva e sofrimento. Ao saber o limite
das coisas e propor-se ao autocontrole você começa a
se vacinar contra estes venenos.
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Quando não sabemos lidar com um assunto muito difícil,
cuidado com o ressentimento, tenha cuidado com a raiva,
tome doses de paciência e de tolerância: são um bom
remédio para evitar numerosos males. Aceite esse
desafio, numa situação muito complicada e confusa, o
remédio sempre será manter a consciência, a cabeça
calma e a mente clara. O restante a gente vê depois.
Eu apresentei a vocês alguns tipos de imunizantes,
que podem salvar a gente da miséria, da doença, do
abandono, e até da morte. Eles podem nos conceder uma
vida feliz e saudável. Alguns monges budistas são
resistentes às privações e as provações, eles estão
imunizados contra qualquer tipo de armadilha da mente,
como arrogância, orgulho, malícia, às tentações do
apego, da aversão, e das ilusões, a busca por fama e

riqueza não os seduz, e se submetidos à pressão e
todo tipo de dificuldades eles suportam, e finalmente,
se tornam um grande ser iluminado. Como foi o caso
do Buda Shakyamuni. Nestes tempos de pandemia,
nos quais a maioria da população deseja fortemente
ser vacinada e ficar imunizada, não se esqueça que o
vírus da cobiça, da raiva, da inveja, da impaciência e
intolerância também destroem vidas. Tenha foco e
força interior para combater as forças negativas que
atuam dentro da gente. A imunidade contra isso
também é, realmente, muito importante!
Desejo a todos, uma boa prática e força! Até a
próxima! Omituofo!

“Há muitos outros males em nosso interior e ao nosso redor dos quais
também devemos nos vacinar.” Mestra Miao You
CAFÉ COM DARMA É APRESENTADO PELA MESTRA MIAO YOU, SENDO POSTADO ÀS SEGUNDAS. AS GRAVURAS
FORAM RETIRADAS DA PRÓPRIA POSTAGEM, ACESSE ESTA EDIÇÃO PELOS SEGUINTES MEIOS:

OUÇA NO
INSTAGRAM
Use o QR Code

OUÇA NO
FACEBOOK
Clique no Player

13 MONASTÉRIO FO GUANG SHAN, TEMPLO ZU LAI, COTIA-SP, BRASIL

FEVEREIRO DE 2021

CERIMÔNIAS
PARTICIPE!
As vacinas apenas começaram a ser
aplicadas no Brasil, ainda é cedo para
falarmos de atividades presenciais, ainda
vai demorar para o Templo Zu Lai reabrir
seus portões.
Enquanto isso, nossas atividades
online têm continuidade e, certamente, a
principal delas é a transmissão da
Cerimônia Dominical, realizada a partir
das 10h. Os discípulos recebem um link
(que muda a cada domingo) para o You
Tube, plataforma por onde a celebração é
transmitida, podendo, a partir dele, ver
em Smarts Tvs, pelo espelhamento da tela
do celular ou no aplicativo da TV.
As cerimônias são realizadas na Sala
do Grande Herói (o Salão Nobre do
Templo), sendo conduzidas pelas monjas
do Templo Zu Lai, com o devido
distanciamento e outros procedimentos de
higienização e proteção.
Porém, o público em geral pode
assistir tudo pela primeira página do site
do Templo. Para quem desejar participar,
basta usar o QR Code para abrir em seu
celular ou o “play” abaixo para abrir em
qualquer tablet, notebook e computador. A
transmissão é realizada pela equipe de TI
do Templo Zu Lai.

CLIQUE E ACESSE A PROGRAMAÇÃO DAS CERIMONIAS
(AGENDAMENTO SUJEITO A ALTERAÇÕES)
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DOAÇÕES
Indubitavelmente, três das mais valiosas virtudes exaltadas pelo budismo são a generosidade, a
compaixão e a gratidão, e uma prática relacionada à manifestação dessas 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 usar o QR CODE, pode clicar 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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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!

