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

PAZ, SAÚDE E PROSPERIDADE PARA TODOS!
O assunto de hoje é “união”. A Abadessa do Templo
Zu Lai, Mestra Miao You, recentemente, enfatizou o assunto
da convivência, no “Café com Darma”. O tema foi “casa”.
Ela destacou que uma casa (no sentido de lar) não é
construída apenas à base de cimento, tijolos e ferragens,
mas, principalmente, com empatia, solidariedade,
compreensão e união. No geral, os brasileiros rotulam o
conjunto desses sentimentos como “amor”. Há um conto
budista chinês que tem este relato:
“Certa vez, um jovem monge perguntou ao seu mestre se,
realmente, existem céu e inferno, pois ele tinha dúvidas
quanto a isso. O mestre disse que existiriam sim e que se
ele quisesse, poderia levá-lo para um passeio para provar
a existência deles. Foi prometido ao jovem que, pela tarde,
ele visitaria o inferno e, pela noite, o céu.
No dia seguinte, o mestre leva o rapaz pela mão até
um imenso salão. Havia uma mesa e várias pessoas ao
redor dela, falando alto e fazendo barulho, enquanto
esperavam pela refeição. O cozinheiro trouxe uma
bandeja de arroz e todos foram ao mesmo tempo de
encontro a ele, tentando encher suas tigelas com arroz. O
resultado é que houve empurra, empurra e uma boa
quantidade de arroz caiu pela mesa e no chão.

TEXTOS

ÁUDIOS

A bandeja foi colocada no meio da mesa e aqueles
homens, apressados e impacientes, empurravam uns aos
outros com cara feia e os mais apressados agrediam com
seus talheres a quem os empurravam. Houve quem
pegasse mais arroz do que precisava e quem não
conseguisse sequer alguns poucos grãos. E assim, o
mestre declarou “é este o inferno!”.
Mais tarde, ambos se reencontraram e o mestre
prometeu que, desta vez, ele conheceria o céu. Para
surpresa do jovem monge, eles voltaram ao mesmo
salão...
Outras pessoas também estavam ao redor da mesa,
desta vez aguardavam a refeição da noite. Uns estavam
em silêncio e outros conversavam baixo. Quando o
cozinheiro chegou, eles serviram primeiro os anciões,
depois, mulheres e crianças, e por fim, eles se serviram
uns aos outros, com gentileza e cuidado. O mestre
apontou e disse: “é este o céu”. Há duas lições nessa
história: céu e inferno são, basicamente, estados mentais
e são esses estados que fazem dos nossos lares, cidades e
locais onde pisamos, um verdadeiro inferno ou um
pedaço do céu aqui mesmo na Terra.
As disputas levam a desavenças, como diz o
Venerável Mestre Hsing Yün: “às vezes é preferível ter
paz do que ter razão”. Ele quer dizer que, futuramente, se
chega à conclusão de que disputas intermináveis não
compensam.

VÍDEOS

FOTOS
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APRENDENDO COM O VENERÁVEL

MESTRE HSING YÜN
As dez atitudes benfazejas

1. Abster-se de matar;
2. Abster-se de roubar;
3. Abster-se da má conduta sexual;
4. Abster-se de mentir;
5. Abster-se da fala enganosa;

6. Abster-se da fala ríspida;
7. Abster-se da bajulação;
8. Abster-se da cobiça;
9. Abster-se da raiva;
10. Abster-se da ignorância.

O papel da meditação
“Qualquer discussão sobre meditação envolverá,
quase sempre, uma argumentação sobre meditação
sentada. No entanto, a verdadeira meditação não se
encontra na prática formal da meditação sentada; ela
está no desenvolvimento da energia na mente. Para
praticar a meditação, devemos nos concentrar para dar
cabo da ilusão e enxergar a verdade, bem como
desenvolver, igualmente, a concentração meditativa e a
sabedoria. Dar cabo da ilusão significa usar a meditação
para pôr fim a todos os pensamentos iludidos (...)”

O poder da meditação
“Ter uma mente que permanece inalterada pelas
circunstâncias é o poder da concentração meditativa.
Quando você senta cruzando as pernas e fecha os olhos,
mesmo que não chegue a um estado de profunda
concentração meditativa, ou atinja a iluminação, ainda
assim o êxtase da concentração meditativa transbordará do
seu coração. Se você puder dar o próximo passo e usar a
meditação para expandir a sua capacidade de dar, então,
mesmo que sofra uma pequena perda ou tenha sido um
pouco prejudicado, você [ainda assim] poderá sentir que
está tudo bem.”

Os quatro meios de atração
Um budista humanista deveria praticar os quatro meios
de atração adotados por um bodisatva:
1. Realizar doação de coisas concretas, de coragem e de
Darma conforme a necessidade dos seres, de modo
que possam se libertar das preocupações e da
desesperança;
2. Usar de palavras bondosas que exaltem e incentivem
os seres para aumentar-lhes a fé;
3. Ter empatia ao ajudar os outros, de modo a entender a
situação difícil em que se encontram, ajudando-os a
passar por seus problemas de tal forma que,
sinceramente, aceitem os ensinamentos do Buda;
4. Viver o altruísmo que supra com desvelo as
necessidades dos seres, de maneira que eles possam
vir a conhecer a sabedoria dos Budas.

Como uma flor de lótus vicejando na lama
Não importa quão bom ou mau o mundo se torne, se a
mente permanecer inabalável então, mesmo que tenhamos
nosso corpo atolado na lama, poderemos ainda assim crescer
como um puro lótus.
Trechos da obra “Budismo Para Todos” (págs. 40, 52, 88, 90), de
autoria do Venerável Mestre Hsing Yün / Gravura: estilização da
estátua do Venerável Mestre, localizada no Templo Zu Lai, em Cotia- SP.
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Refúgio na Joia Tríplice
A cerimônia será realizada em 30/03 às 22h (horário de Brasília)
A “Cerimônia Virtual de Refúgio na Joia Tríplice" será realizada pela plataforma Zoom.
Para se inscrever, acesse com o “clique” no rodapé da matéria, A cerimônia será realizada
em um dia muito especial, pois, é a data na qual celebramos o nascimento do Bodisatva
Avalokitesvara.
Muitas pessoas indagam como
Acessono
viaBudismo.
plataforma
Zoom.
ingressar
O Templo
Zu Lai
oferece
eventualmente
esta
oportunidade para possibilitar que um
número cada vez maior de pessoas
possa integrar o corpo de discípulos do
budismo. Ao tomar parte da cerimônia,
o participante receberá um Nome de
Darma escolhido pelo Monastério Fo
Guang Shan.
A expressão “Joia Tríplice”
designa o Buda, o Darma e a Sanga. O
Darma é o conjunto dos ensinamentos
do Buda; Sanga é a comunidade budista. “Refugiar-se” significa aceitar
publicamente o Buda como mestre, o
Darma como seus ensinamentos e a
Sanga como sua comunidade religiosa.
Ao tomar refúgio na Joia Tríplice,
tornamo-nos discípulos do Buda e assumimos o compromisso de abandonar a
ignorância, a cobiça e a raiva – os
Três Venenos – logicamente, não de
um dia para o outro. A cerimônia é
importante, porque marca o início de
nosso compromisso com o Buda, o
Darma e a Sanga – as Três Joias –, e que
já demos o passo inicial no Caminho
que conduz à Iluminação.
O Refúgio é um compromisso
consigo mesmo, com a própria
consciência. Já os mestres, mestras e
discípulos, serão parte de nossa
família, dos quais receberemos os
valiosos ensinamentos, apoio e
incentivos e, perante os quais,
assumimos laços fraternais de uma
convivência harmoniosa e solidária.
Após a Cerimônia, o mais novo
discípulo não deve se dispersar: o
estudo e a prática devem se tornar os
seus preciosos companheiros de
jornada, sem eles não é possível
aprender e se transformar.

Clique aqui para saber mais
detalhes sobre o conceito de Joia
Tríplice (conceito geral e perguntas/
respostas) sobre o tema.

Clique aqui para saber mais
detalhes sobre a cerimônia e
sobre como participar
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CURSO
DE MEDITAÇÃO ONLINE

O Brasil chegou a um ano de pandemia. Nesse período, entre
recomendações e determinações de isolamento social, afastamento do
trabalho e toque de recolher em algumas localidades, o home office e aulas
na modalidade de Ensino à Distância colocaram profissionais e estudantes
diante da necessidade de estudar e trabalhar em ambiente virtual.
Logicamente, mesmo com o crescimento das atividades remotas,
trabalhadores e estudantes anseiam pelo retorno às atividades presenciais,
mas, enquanto isso não é possível, mesmo setores de prestação de serviços
não renunciam à internet, seja para substituir temporariamente ou
complementar as atividades presenciais.
O SESC, Serviço Social do Comércio, entidade ligada ao empresariado e
trabalhadores do comércio, tem investido muito no ensino à distância, seja
visando a qualificação ou requalificação profissional ou atividades
relacionadas ao bem-estar. Foi pensando no bem-estar emocional e físico
de associados que a diretoria do SESC Osasco entrou em contato com o
Templo Zu Lai para verificar a possibilidade de fazer uma parceria visando
oferecer um Curso de Meditação.
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CURSO DE MEDITAÇÃO SESC/ TEMPLO ZU LAI
A PARCERIA

RESUMO:
Data de início prevista:
06 de abril (terça-feira) das 18h às 19h
Plataforma: Microsoft Teams
Vagas: 30 pessoas

Firmando uma parceria inédita, o SESC, unidade de
Osasco, e o Templo Zu Lai realizarão, a partir de 6 de
abril (8 terças seguidas), no horário das 18h, um Curso
de Meditação EAD para uma turma de 30 alunos
FACILITADORES:

O TEMPLO
Inaugurado em 1992, o Templo Zu Lai, localizado
em Cotia- SP, é o maior templo budista da América
Latina, portanto, referência na divulgação das práticas
meditativas de cunho budista no Brasil. O Templo
representa o ideal de seu fundador, o Venerável Mestre
Hsing Yün, na propagação do conceito de Budismo
Humanista pelo mundo, visando uma humanidade mais
saudável, solidária, generosa e compassiva.
O Templo Zu Lai valoriza a interação com a
sociedade, possuindo projetos sociais e atividades nas
áreas de educação, esporte, arte e cultura, além de suas
atividades de caráter filosófico-religioso.
O SESC
O SESC SP é o Serviço Social do Comércio, braço
do empresariado paulista na educação não formal,
saúde, lazer e cultura, beneficiando os trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes
e a sociedade em geral. O SESC SP conta com 43
unidades espalhadas por todo o Estado.

- Mestra Miao You: monja malasiana, 44 anos, bacharel
em Administração e Economia da Universidade de
Londres (London School of Economics) e formada pela
Universidade Budista Tsung Lin em Taiwan
É monja budista do Monastério Fo Guang Shan
(Montanha Luz de Buda), sediado em Taiwan,
mantenedor de cerca de 200 templos pelo mundo.
Foi ordenada pelo Venerável Mestre Hsing Yün, estando
sob sua supervisão. Está no Brasil há 14 anos, atualmente
é abadessa do Templo Zu Lai – FGS.
- Mestre Hui Li: monge budista, brasileiro, 48 anos, é
bacharel em Comunicação, com pós-graduação em
Gestão de Negócios.
Também ordenado pelo Venerável Mestre Hsing Yün no
Monastério Fo Guang Shan (Montanha Luz de Buda), em
Taiwan. No Templo Zu Lai – FGS, conduz aulas sobre
budismo e meditação, sendo também responsável pelo
Centro de Tradução e por projetos na área de educação
e inclusão social de jovens.

(Atenção: este curso é dirigido a usuários da rede SESC,
se é o seu caso, entre em contato com a instituição)

MESTRA MIAO YOU

MESTRE HUI LI
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CURSO DE MEDITAÇÃO
CURSO POR EAD (ENSINO À DISTÂNCIA) OFERECIDO PELO TEMPLO ZU LAI
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A
3ª TURMA DO CURSO DE
MEDITAÇÃO (EAD) DO TEMPLO ZU
LAI
• 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 05, 12, 19 e 26 de abril (das 16h às
17h).
• Os participantes recebem um link e
podem acessar a sala e aula virtual 10
minutos antes do início das aulas.

SÍNTESE:
Horário: Das 16h às 17h
Duração: 4 aulas (aos sábados)
Aulas dias 05, 12, 19 e 26 de abril.
Contribuição: R$ 80,00 (mínimo
sugerido)
IMPORTANTE!
ETIQUETA PARA EAD
Para melhor aproveitamento do
conteúdo, sem se prejudicar ou
prejudicar os demais participantes,
comprometa-se com o necessário para
que todos possam estar à vontade e não
haja contratempos:

USE O QR CODE OU CLIQUE AQUI
PARA MAIS DETALHES

• Não perca o horário: prepare-se, pelo menos, com 10 minutos de antecedência e certifique-se de que seu
computador, conexão com internet, câmera e microfone estejam funcionando.
• Escolha um local privativo e silencioso em sua casa ou apartamento. Acenda incenso apenas se for
autorizado.
• 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 confortáveis, em caso de uso de câmera, esteja vestido adequadamente, em respeito aos
demais participantes e a mestra/mestre.
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PRINCE SIDDHARTHA – A VIDA DO BUDA
The Musical
Há um ano, antes de se decretar a pandemia, o Templo Zu Lai emocionava o
paulistano com uma inédita apresentação deste musical.
Vamos recordar este momento?
Há um ano...

O Templo Zu Lai/Monastério Fo Guang Shan e a Blia Brasil realizaram
na noite do dia 19 de fevereiro um grandioso evento, sucesso de
bilheteria e público, intitulado “Prince Siddhartha – A Vida do Buda”.
O musical foi apresentado por um elenco de artistas premiados no
exterior. A performance contou com um elenco de 22 experientes
jovens artistas, alunos da Academia de Artes do Monastério Fo Guang
Shan nas Filipinas, que já percorreram países de diferentes continentes
levando esse maravilhoso espetáculo.
Apesar do forte temporal ocorrido na região metropolitana de São
Paulo, o Teatro Renault acolheu um grande e diversificado público
(foram vendidos 1.354 assentos) que não poupou elogios a esta
produção. Como turnê internacional, trata-se do primeiro grande
musical no mundo a respeito da vida do Buda Shakyamuni, sendo
ambientado no norte da Índia, em torno do ano 500 a.E.C.
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Devido à pandemia, a Comissão Organizadora do festival anual “Ano
Novo Chinês” não pôde realizar a tradicional festa no bairro da
Liberdade-SP, como nos anos anteriores.
Para que a data não ficasse esquecida e sem
qualquer tipo de comemoração, foram desenvolvidas
uma série de gravações para o portal, com conteúdo
variado. Nas atividades presenciais dos anos anteriores,
o Templo Zu Lai sempre foi considerado um convidado
especial, pelo fato do Monastério Fo Guang Shan ser um
guardião não apenas de duas das oito principais escolas
do budismo chinês, mas, também por representar laços
de amizade entre a cultura oriental e ocidental.
Para colaborar com os esforços de manutenção da
tradição, a administração do Templo foi consultada sobre
a possibilidade de contribuir com alguma gravação. A
ideia surgida foi uma apresentação de dois pratos
vegetarianos da culinária chinesa. A Chef de cozinha e
discípula do Templo, Jasmine Chen, foi convidada pela
abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao You, devido a
seus serviços prestados ao Templo ao longo de quase 20
anos.
Jasmine foi responsável pelo refeitório, padaria e
cafeterias do Templo Zu Lai e acumulou um grande
conhecimento e experiência com pratos orientais e

ocidentais, doces e salgados, desde o tradicional pão de
cenoura aos banquetes vips das festividades. A gravação
teve como apresentador Aristides dos Santos, também
convidado pela Abadessa.
O destaque sempre foi sua diversidade de pratos no
refeitório, e o sucesso foi tanto que levou o Templo a
editar, junto com ela, um livro de receitas vegetarianas
(Sabor e Saúde – As Melhores Receitas do Templo Zu Lai).
A preocupação da Abadessa era não apenas oferecer
receitas, mas, também, divulgar a Campanha “Vege
Days” e o livreto “Uma Perspectiva Budista Sobre o
Vegetarianismo” – de autoria do Venerável Mestre Hsing
Yün, que aborda a questão da alimentação vegetariana
dentro e fora do contexto budista. (Vide página 11)
Para a gravação, ela escolheu as receitas “BOLINHO
DE TOFU IN BRODO” e “COLORIDO DE TOFU”. Antes da
descrição dos ingredientes, a Abadessa Mestra Miao You
falou sobre a mensagem do Venerável Mestre Hsing Yün
para o Ano Novo Chinês (Ano do Boi): “Cultive um
coração que floresce em todas as estações”.
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Abadessa do Templo Zu Lai, Mestra
Miao You, falando sobre as palavras do
Venerável Mestre Hsing Yün para ano de
2021 – o Ano do Boi (ou búfalo). O lema
para este ano é “Cultive um coração que
floresce em todas as estações” (gravura
abaixo). Os trechos com o templo estão
em 1:14:30/ 1:20:45 e 2:06:30.

CLIQUE ACIMA PARA ASSITIR
OU USE O QR CODE
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UMA PERSPECTIVA BUDISTA
SOBRE O VEGETARIANISMO
LANÇAMENTO
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.
No passado, 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 desse costume.
Este livreto também desmistifica certos tabus
relacionados a essa prática, contribuindo para
reduzir o preconceito dirigido a quem optou por
abster do consumo de carne. Ele traz a conexão do
assunto com o estudo do Darma e, nas páginas finais,
recomenda e ensina 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. É uma
religião de conscientização, tolerância e diálogo e não de dogmatismos.

VEGE DAYS: A CAMPANHA POR UM MUNDO MELHOR, COM MENOS
CONSUMO DE CARNE, CONTINUA!
O Vege Days é uma plataforma
desenvolvida pelo Monastério Fo Guang Shan
na qual você escolhe tornar-se vegetariano ou
vegano por uma temporada ou por toda a vida.
O objetivo é encorajar uma mudança de
hábitos, a partir da qual esta ferramenta
consegue apresentar o volume de vidas,
árvores e litros de água que serão poupados na
sua escolha.
Ao participar, você se
comprometerá
com
algum
tipo
de
engajamento e, desta forma, fará sua parte por
um mundo melhor.
Acesse o QR CODE e não se esqueça de
divulgar para seus amigos e familiares.
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RECORDAÇÃO: A FESTA DO ANO NOVO CHINÊS
O Templo Zu Lai tem seguido
rigidamente os protocolos de
higiene e distanciamento social
durante a pandemia. Mesmo
antes das autoridades locais
tomarem
as
providências
cabíveis, que ainda estão em
curso, a administração do Templo
se antecipou e optou pelo
fechamento
dos
portões,
cancelamento de suas atividades
presenciais e visitação pública.
Com isso, diversas festividades
foram canceladas.
Este ano, por exemplo, não
pudemos realizar a tradicional
festa de Ano Novo Chinês (Ano
do Boi) que, no passado, contava
com as tradicionais Dança do
Dragão e da Dança do Leão,
encenadas pelas equipes de
Kung Fu e Tai Chi Chuan do
Templo Zu Lai, que, além das
danças,
também
faziam
apresentações de Kung Fu e Tai
Chi. Outra atração consagrada
era de Taiko, grupo de Embu das
Artes.
Em anos anteriores, os alunos
da Fundação Filhos de Buda, os
jovens discípulos da BLIA-YAD,
os discípulos chineses do Coral
Bodhi, entre outros convidados,
também contribuíam para tornar
a
festividade
inesquecível.
Aproveitamos a ocasião para,
além de compartilhar esta
lembrança, expressar nossa
gratidão aos voluntários e
colaboradores, bem como ao
público simpatizante da cultura
chinesa, pelos momentos que
vivenciamos juntos.

Em 2021, seguindo as
regras e legislação, o
Templo não pôde
realizar a festividade de
Ano Novo Chinês, o que
não impediu as mestras
do Templo de realizarem
uma cerimônia em
formato de live. Com
isso, as atrações
consagradas dessa
festividade, este ano não
puderam nos brindar
com suas presenças e
talentos. Fica a
expectativa de que, em
2022, possamos estar
juntos novamente nas
dependências do
Templo Zu lai.
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O CENTRO DE MEDITAÇÃO SAMÁDI
COMPLETOU 14 ANOS DE EXISTÊNCIA

Em janeiro deste ano, o Centro de Meditação
Samádi completou 14 anos de existência.
Inaugurado pelo Reverendo Mestre Hsin Ting, o
Centro de Meditação era um antigo sonho dos
mantenedores do Templo Zu Lai, de oferecer
retiros em ambiente especialmente concebido para
essa finalidade.
A estrutura possui 2.700 m2, quatro andares e a
capacidade de alojar confortavelmente até 200
pessoas, a edificação é cercada de um belo jardim,
área arborizada (com mata nativa) e segura.
Apesar
de
ser
diretamente
associado
diretamente com a prática de meditação, desde
fevereiro daquele ano, o Samádi tem sido utilizado
pelo Templo para todo tipo de imersão, desde o
Retiro de Meditação em Nobre Silêncio, o Xiu Xing
(retiro de meditação de um dia), o Retiro de Oito
Preceitos, além de base para acampamentos de
jovens e adultos.
A edificação é “separada ao meio” e cada ala
ficou destinada a acomodar o alojamento masculino
e o feminino, setores incomunicáveis, dispondo de
lavanderias, refeitório, salas de aula e a uma ampla
Sala de Meditação. Para chegar até o local,
percorre-se um caminho verde e, na primavera
florido, chamado Caminho dos Budas. Por não
haver retiros individuais no Templo, quaisquer
destas práticas sempre são coletivas.
SOBRE O NOME
O nome Samádi remete à expressão Samadhi, do
sânscrito (idioma extinto da Índia Antiga, no qual o
budismo e todo legado espiritual-filosófico da Índia
foi preservado), vem da junção de samyag (correto)
com adhi (contemplação ou concentração). Em
outras palavras, o puro estado meditativo.
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Atenção:
Informamos
que, devido à
pandemia, o local
encontra-se
fechado e com as
atividades
presenciais
suspensas por
tempo indefinido.

AMPLA SALA DE MEDITAÇÃO
Muita gente não sabe, porém, o Templo Zu Lai mantém nos arredores das edificações uma
faixa de mata nativa – Mata Atlântica – que colabora muito com a paisagem e o meio ambiente.
Com isso, ao invés de acordarem com a poluição sonora da vida urbana, logo pela manhã,
uma verdadeira orquestra de pássaros desperta os praticantes e, antes de dormir, sapos e
grilos fazem a trilha sonora do fim de noite.
Em muitos eventos, logo de manhãzinha, os participantes são conduzidos por uma mestra,
as práticas de Tai Chi, Qi Gong ou sessões de meditação ao ar livre.

ÁREA VERDE, TAMBÉM UTILIZADA PARA PRÁTICAS
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Como todos sabem, o Templo Zu Lai está fechado para
visitação e sem as tradicionais atividades públicas. Com isso,
atividades cursos e retiros, estão suspensos, mas, isto não
impediu aos alunos do Curso de Kung Fu do Templo Zu Lai
de manifestarem sua saudade e gratidão pelo local.
Com a restrição de nossas atividades e de pessoal, as
regiões mais afastadas da Sala do Grande Herói (salão nobre
do Templo) ficaram mais expostas a ação do tempo, por
causa disso, as estátuas do “Caminho dos Budas”, que liga a
edificação principal ao Centro de Meditação Samádi
(passando pelo Lago e Jardim Zu Lai- nossa área verde)
acabaram acumulando musgos e lodo, como mostra a foto.
Vendo
isso,
o
instrutor dos Cursos de
Tai Chi e Kung Fu,
professor
Alexander,
reuniu alguns de seus
alunos e solicitou à
administração
do
Templo
autorização
para
manifestarem
apreço e gratidão pelo
local que, de acordo
com eles, é a segunda
casa de todos.
O resultado, após
uma tarde de sábado,
foram momentos que
comoveram à abadessa
do Templo Zu Lai,
mestra Miao You e
sensibilizaram
toda
comunidade monástica
do Templo.

COTIA-SP, MARÇO DE 2021

NA CHEGADA, UMA REVERÊNCIA AO
BUDA AMITABA.
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A QUEM DEVEMOS ESTENDER
NOSSA GENEROSIDADE?
“Pessoas que foram bondosas conosco.
Devemos retribuir abundantemente a bondade
que nos foi oferecida por nossos pais, professores e
pelos mais velhos.
Ao Buda, ao Darma e à Sanga.
Todas as oferendas feitas à Joia Tríplice e todo
respeito a ela dedicado, renderão méritos
ilimitados e favorecerão a todos nós.”
Venerável Mestre Hsing Yün, trecho do capítulo 18 de “Cultivando o Bem”,
falando sobre generosidade.
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Café com Darma,
com Mestra Miao You

Budismo Humanista
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Como construir a casa dos seus sonhos?

“
””

Infelizmente, muita gente mora nas ruas e não dispõe de um lar,
contudo, quem tem sua casa ou apartamento, deve se lembrar que
este local deveria ser um porto seguro para cada um de nós. Um local
de refúgio para descansar após as atividades e a luta do dia a dia.
Não importa nossa profissão e local de trabalho, em certo momento
do dia, voltaremos para casa, e se estamos fora, depois das férias, nas
datas comemorativas queremos voltar para casa e festejar junto com
família. Amigos visitam-se, e depois de um tempo, cada um volta para
sua casa. Já as crianças, depois de um passeio feliz em um parque de
diversão ou na volta da escola, também voltam para casa.
Não importa se esse imóvel seja comprado, alugado ou se você
planejou e construiu, ele precisa ser um refúgio. Não é assim? Muitas
pessoas querem viajar para Europa, Ásia, para lugares atraentes no
mundo, mas, afinal, o que queremos realmente é um lugar onde
possamos estabelecer nossas vidas. Se você já tem sua casa, como eu
disse, não importa se alugada, comprada ou construída por você, a
pergunta é: como podemos fazer deste local um lar? O que
significa a palavra casa?
Primeiro: faça junto com os moradores desta casa uma família. Muitas
pessoas moram com parentes, outros com amigos, havendo confiança
e empatia podemos compartilhar uns com os outros as nossas alegrias
e tristezas. Quando isso acontece, se você alcança o sucesso em algo,
os membros desta família comemoram com você, mas se houver
fracasso, teremos um ombro amigo e alguém para dividir essa tristeza
conosco. Existem pessoas que moram sozinhas ou com animaizinhos;
se você pretende ter um bichinho, lembre-se também que ele é um
membro da família, sendo capaz de se envolver emocionalmente
conosco.
Segundo: você acha que concreto e ferragens são os únicos alicerces
para uma casa forte? Não, a união e o respeito são os alicerces de
uma casa acolhedora e aconchegante. Não adianta viver num palácio
onde as pessoas se maltratam e desconfiam uma da outra o tempo
todo. Se moramos juntos, cada membro da casa precisa dar apoio um
ao outro. Há uma história chinesa famosa sobre um pai que ensina
seus filhos que a união faz a força – eles estão sempre se
desentendendo e brigando. Certa vez, o pai entregou um palito para
todos os filhos e pediu que quebrassem esses palitos. Logicamente,
todos conseguiram. Um palito sozinho é frágil. Depois disso, ele
encheu a mão de cada um deles com muitos palitos, desta vez,
ninguém conseguiu quebrar os palitos, com isso o pai deles provou a
todos que quando unidos temos mais força.

Os palitos que eu falei, são aqueles que os orientais usam no
lugar dos talheres. O caminho para a união é o respeito pelos
outros. Dentro de casa, devemos tentar esvaziar o ódio e o rancor,
porque a casa é um lugar para compartilhar bons sentimentos, e não
para se questionar o tempo todo quem tem razão. Em muitas coisas,
não se deve preocupar em ter razão, quando temos problemas de
relacionamento mais graves, esta será uma questão de sabedoria e
esforço. Pondere sobre isso!
Terceiro: faça da sua casa um lugar de educação básica ou ensino
fundamental. Todas as crianças aprenderam a andar e falar, dando
seu primeiro passo e primeiras palavras dentro de casa, então
sabemos que a casa é tão importante quanto a escola. Ensine seus
filhos e filhas a falar, mas também a ter bons modos; dê o seu melhor
por eles, mas ensine a cuidar de seus pertences e pertences dos
outros, a respeitar as pessoas e animais, sabendo valorizar o
sacrifício das pessoas por ela. O respeito, o esforço próprio e a
gratidão surgem daí. Os pais devem providenciar esse tipo de
educação básica para as crianças, pois são os alicerces nos quais se
pode ter, futuramente, um adulto de valor.
Quarto: a casa espiritual. Ao encontrar uma casa de oração,
aprendizado e sabedoria e, sempre que precisar, poder ir até ela e
encontrar bons amigos e guias é um privilégio. No budismo,
consideramos que os templos são a casa da sabedoria, porque ali
aprendemos os ensinamentos do Buda e muitas outras coisas que
podem nos ajudar no autoconhecimento e a trilhar o Caminho da
Iluminação.
Você que já tem uma casa material, já a preencheu com
familiares – parentes de sangue ou não –, mas com amor, respeito,
união e outras ingredientes essenciais para a vida? Será que já
achou a sua casa espiritual, a sua segunda casa?
Se você está planejando construir, repito: um lar é mais que
cimento e tijolos empilhados. Se pretende reformar sua casa
material desgastada pelo tempo, aproveite para reformar as
relações entre os habitantes deste local, é preciso haver dois tipos
de melhorias aí: a externa e a interna. Agora, se você está para
comprar ou alugar, preencha o espaço não apenas com móveis e
eletrodomésticos; preencha também cada metro quadrado deste
lugar com bons sentimentos, como a gratidão.
Desejo profundamente que esta mensagem toque seu coração,
fazendo surgir novas ideias e sentimentos e que eu tenha
colaborado para renovar seus sonhos neste mundo e estar mais feliz
entre as pessoas que se relacionam com você nesta vida. Lembre-se
também de achar sua segunda casa – a casa espiritual.
Por fim, desejo a todos uma ótima semana, cheia de paz, sabedoria
e saúde. Até a próxima, muito obrigada.
Omituofo!

”

“Ensine seus filhos e filhas a falar, mas também a ter bons ””"
modos,
dê seu melhor por eles, mas ensine a cuidar de seus pertences e
pertences dos outros, a respeitar as pessoas e animais,
sabendo valorizar o sacrifício das pessoas por ela.”
USE SEU CELULAR
E OUÇA ESTA
EDIÇÃO NO INSTAGRAM
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PENSAR EN FORMA POSITIVA
TEXTO DE AUTORIA DO VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN / VOZ DE JENNY LIN
Los seres humanos son animales pensantes. Desde el
principio de los tiempos siempre hubo gente que tuvo
fantasías, ilusiones, sueños y muchos que tuvieron
ideales. Cuando por la noche yacemos en nuestro lecho,
debemos intentar borrar todas las preocupaciones; pero
no es raro que entonces nos surjan pensamientos sobre
nuestra vida, nuestra familia, nuestro país y aún el
mundo. Todo está dentro de la mente.
Uno de los Sutras budistas nos enseña que los seres
humanos son el resultado de la combinación de cinco
“agregados” que componen el “yo”. Estos cinco
agregados son: la forma, los sentimientos, la percepción,
las concepciones mentales y la conciencia. La
percepción o el pensamiento es una de las cinco partes
del “yo”. La forma y la conciencia son nuestro cuerpo y
mente, respectivamente. Los sentimientos están tanto en
el cuerpo como en la mente. Hay distintas clases de
sentimientos: de sufrimiento, de goce o neutrales.
Nuestros pensamientos pueden ser benévolos,
malévolos o neutrales. En general, la mayoría de la gente
se ve a sí misma bajo una luz más positiva, pero suele
albergar sentimientos negativos hacia los demás.
Si pensamos algo relativo a nosotros mismos, por más
que no sea bueno tendemos a perdonarnos; pero si
pensamos algo negativo de los demás no solemos
perdonarlos con la misma frecuencia. Los seres humanos
tienden a ser muy indulgentes con su propio ser y muy
estrictos con los otros. Si logramos ser tan críticos de
nosotros mismos como los somos de los demás, y tan
bondadosos e indulgentes con ellos como lo somos con
nosotros mismos, la vida sería maravillosa.
Leemos en el Sutra: “Los Tres Reinos están en la mente
y todos los dramas en la propia conciencia”. En la vida
diaria vivimos en medio de ilusiones y creamos con
nuestro pensamiento toda suerte de fantasías a partir de
la nada.

Como nos resulta imposible vivir sin pensamientos,
debemos hacer un esfuerzo por purificarlos. El agua de
un estanque debe ser purificada para poder beberla. Y al
purificar la corriente del pensamiento, se beneficia tanto
nuestro propio ser como el de los demás.
Cuando examinamos los pensamientos de los santos y
sabios, notamos que todos ellos versan sobre la
responsabilidad que significa cargar el mundo sobre los
propios hombros. En cambio, cuando examinamos los
pensamientos de los seres malévolos, notamos que
siempre están tratando de aprovecharse de los demás.
Hay en este mundo muchas personas dispuestas a ayudar
y atender a los demás, que se sacrifican por el bien de la
humanidad; pero hay muchas otras que planean
maldades y complotan con el propósito expreso de
causar dificultades a otros. Por lo tanto, un pensamiento
puede ser el cielo o el infierno.
Un pensamiento puede referirse a uno mismo, a otra
persona, a tal o cual. Los pensamientos de los demás se
entremezclan completamente con los nuestros. Hay
pensamientos sobre la Tierra de Buda y la Tierra Pura;
hay pensamientos que sólo son chismes sobre otra gente;
los hay sobre espíritus o animales malignos. Si
acumuláramos todos los pensamientos abstractos, el
universo íntegro no tendría capacidad suficiente para
contener tantas ideas trastornadas y delirantes.
Desde la antigüedad, la forma de considerar el
pensamiento humano ha planteado grandes problemas al
mundo. Algunos piensan que todos los intelectuales
deben ser respetados, pero muchos grandes pensadores
fueron ejecutados por sus ideas. Aún así, seguían
defendiendo la libertad de pensamiento.
Es cierto que esta libertad debe existir, pero debe
haber pautas rectoras del pensamiento. El verdadero
sabio es aquel que piensa en forma positiva sobre todas
las cosas, que piensa lo correcto y verdadero con
benevolencia y belleza.

“En cambio, cuando examinamos los
pensamientos de los seres malévolos,
notamos que siempre están tratando de
aprovecharse de los demás. Hay en este
mundo muchas personas dispuestas a
ayudar y atender a los demás, que se
sacrifican por el bien de la humanidad;
pero hay muchas otras que planean
maldades y complotan con el propósito
expreso de causar dificultades a otros.”
“El verdadero sabio es aquel que
piensa en forma positiva sobre todas
las cosas, que piensa lo correcto y
verdadero con benevolencia y
belleza.”
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GRAVAÇÕES: CONTOS E HISTÓRIAS BUDISTAS
TRILHANDO O CAMINHO DO MEIO
A EQUIPE DO TEMPLO ZU LAI ESTÁ
PRODUZINDO GRAVAÇÕES CONTENDO
NARRATIVAS COM ENSINAMENTOS BUDISTAS.
PARA OUVIR ESTA E OUTRAS GRAVAÇÕES
ACESSE O FACEBOOK E O INSTAGRAM OFICIAS
DO TEMPLO. AO FIM DESTA HISTORINHA, É
POSSÍVEL USAR O PLAY OU O QR CODE PARA
OUVI-LA (VOZ DA MESTRA ZHI CHENG).

Na época do Buda, havia um jovem músico famoso
e muito talentoso. Ele nasceu numa família rica e não havia
passado antes por qualquer tipo de privação.
Certa vez, sensibilizado ao ouvir um ensinamento do
Buda, ele decidiu se tornar monge e adotou uma prática
muito rígida que incluía comer uma refeição por dia e
viver ao relento, sujeitando seu corpo ao sol e à chuva, ao
frio e ao calor. Não demorou muito para ele perceber que
seu corpo e sua mente passaram a dar sinais de
esgotamento, enfraquecendo devido à sua prática
rigorosa. E para piorar, nenhum efeito positivo havia
surgido dessa prática, que também incluía horas e horas
em meditação.
Frustrado por não conseguir evoluir na sua prática e
com o corpo debilitado, o jovem começou a manifestar
sua vontade de abandonar a vida monástica. Quando
tomou conhecimento disso, o Buda foi até a floresta, onde
seu discípulo meditava e o chamou para uma conversa,
dizendo:
“Soube que antes de se tornar um monge, a música que
tocava unia e encantava as pessoas.” E em seguida, o Buda
pergunta a ele:
“O que aconteceria com a citara se esticarmos ao máximo
suas cordas?”
O jovem então, responde que com as cordas nesta
condição, a mais leve pressão dos dedos as faria
arrebentar. E o Buda prossegue perguntando:
“O que aconteceria se as deixássemos bem frouxas?”
A resposta foi que com as cordas bem frouxas, som
algum seria produzido. O Buda então sorri e olhando nos
olhos daquele jovem monge diz:
“Diante disso, por que é que você insiste em esticar tanto as
cordas da sua prática? Respeite suas causas e condições e
evolua sem se comparar aos demais.”
Neste momento, o jovem percebeu o valioso
ensinamento que tinha recebido e passou a adotar uma
prática mais equilibrada respeitando os limites do seu
corpo e da sua mente.

Sobre a gravura:
•
•
•
•

•
•
•

Título: Cultivation as if Playing a
Stringed Instrument
Criador: Fo Guang Shan Buddha Museum
Data de criação: 2011
Local: Kaohsiung, Taiwan
Tipo: Fotografia
Meio: Sandstone

E o que podemos aprender com essa história?
Aqui, o Buda faz uso de meios hábeis para transmitir ao
seu discípulo um dos ensinamentos fundamentais de sua
doutrina, mostrando que o equilíbrio de qualquer prática
não se encontra nos extremos – por exemplo, precisamos
nos alimentar para manter nosso corpo físico saudável,
mas comendo em excesso nossa saúde será prejudicada.
As bases desse pensamento sustentam aquilo que o Buda
chama de Caminho do Meio.

OUÇA NO INSTAGRAM

OUÇA NO FACEBOOK
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Progresso e moralidade
‘Seja cuidadoso com as palavras, comedido com
o corpo, atento ao funcionamento da mente,
paciente com os insultos, nunca se enraiveça; esse
é o caminho para grandes progressos.’
- do Dhammapada

Trecho de “Cuidadoso com as
palavras, comedido com o corpo”
Neste mundo complexo, precisamos saber como
comportar-nos se quisermos evoluir. Há tantos tipos de
pessoas e tantos níveis diferentes de moralidade e de
sabedoria no mundo que precisamos de algumas
diretrizes básicas que sejam válidas para qualquer
situação. Ser cuidadosos com as palavras e, ao mesmo
tempo, controlar as urgências do corpo é uma ótima
diretriz para todas as situações.
Controlar o corpo significa saber quando agir e
quando não agir; e saber conduzir-se com moderação. Se
virmos algo que contradiga a nossa compreensão do
Darma, o melhor a fazer é ignorar – primeiro, porque
nosso entendimento pode estar errado e, segundo,
porque devemos lembrar sempre que cada um tem seu
caminho de aprendizado. Se nos decidirmos a falar ou
agir, devemos fazê-lo com a máxima compaixão. A
própria compaixão é uma diretriz para inspirar-nos maior
tolerância, paciência e sabedoria.
É muito importante ter cuidado com a fala.
Particularmente nos dias de hoje, em que tantas
diferentes culturas e grupos estão mesclando-se. O que o
seu grupo não considera ofensa pode ser ofensivo para
outros. O que você considera piada pode ser interpretado
por outrem como reprimenda ou insulto. O mundo é
variado e está em constante mudança, o que não nos
permite parar a cada instante para explicar o que
queríamos dizer ou por que falamos de determinado
modo. Em um mundo ideal, todos se entenderiam
perfeitamente. Neste mundo, porém, os mal-entendidos
são comuns. Portanto, é muito importante ter cuidado com
as palavras.
Segundo um ditado popular chinês, “uma palavra
gentil pode derreter o frio do mês de março (*), ao passo
que uma palavra nociva pode congelar o mês de junho (*)
”. Uma única palavra tem o poder de salvar ou arruinar
uma nação. Podemos causar muitos danos com nossas
palavras, mas também produzir o bem com elas.
Em nossa prática do Budismo, devemos sempre tentar
canalizar energia positiva para a situação em que nos
encontramos, seja ela qual for.
As palavras constituem um dos melhores instrumentos
para mediar tal processo. Devemos utilizá-las para
encorajar e ajudar as pessoas e para promover uma
comunicação profunda e calorosa. As palavras são
também úteis para disseminar a verdade do Darma a
todos que desejem ouvi-la.

Texto extraído da página 20
Em última instância, todas as ações do corpo e da fala
devem ser direcionadas a melhorar o bem-estar de
todos os seres. Podemos auferir ganhos no nível do
samsara através do corpo ou da fala, mas, como disse o
Buda:

“Ananda, todos os que estão no céu chegaram
lá por meio da correção moral comum; quando
seu bom carma se esgotar, retornarão ao ciclo de
nascimento e morte. Em contraste, o bodisatva
faz avanços contínuos através de suas
explorações do samádi, de sua transferência de
méritos e de seu aperfeiçoamento no caminho
santo que leva para além do nascimento e da
morte.”
- do Sutra Shurangama

O Buda ensinou que ninguém deve jamais utilizar as
palavras para mentir, adular, ser áspero ou enganar.

“Se nos decidirmos a falar ou agir, devemos fazê-lo
com a máxima compaixão.”

(*) Nota do Boletim: respectivamente os meses de inverno e verão mais rigorosos na China.
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CERIMÔNIAS AOS DOMINGOS:
O Templo inicia a transmissão às 10h
Infelizmente, ainda não há uma
data para a retomada das
cerimônias presenciais, todavia,
a comunidade monástica do
Templo
Zu
Lai
continua
realizando as cerimônias aos
domingos, às 10h, sem a
presença do público.
Essas
cerimônias
são
transmitidas ao vivo da Sala do
Grande Herói, o salão nobre do
Templo, e podem ser assistidas
pelo
celular,
notebook,
computador e Smart TVs, através
do espelhamento da tela do
celular diretamente na televisão.
Obs.: para as recitações em
mandarim, há legenda na tela.

NO DIA E
HORÁRIO
CITADOS, USE O
QR CODE OU
CLIQUE AO LADO
PARA ASSISTIR
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AÇÃO SOCIAL
COM
A
PANDEMIA,
AS
ATIVIDADES
INTERNAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO LUMINAR
FORAM SUSPENSAS, CONTUDO, ALGUMAS
FAMÍLIAS PRECISAM DA ASSISTÊNCIA DO
TEMPLO ZU LAI, ENTIDADE MANTENEDORA DA
INSTITUIÇÃO. DEVIDO A ESSE MOMENTO
CRÍTICO DO PAÍS, O FORNECIMENTO DE
AJUDA A ALGUMAS DESSAS FAMÍLIAS FOI
MANTIDO.
O Monastério Fo Guang Shan, através do Templo Zu
Lai, mantém desde janeiro de 2007 uma instituição que
beneficia menores em risco social, no Bairro Jardim
Santa Ângela, altura do km 21 da Rodovia Raposo
Tavares. Trata-se do “Centro de Educação Luminar”
(Fundação Filhos de Buda).
A instituição, quando em franca atividade, acolhe
crianças entre 7 e 17 anos, além de fornecer
assistência social aos familiares dos beneficiados. A
ideia é promover a inclusão social a partir da
educação, da arte, da cultura e do esporte. Para tanto,
um time de 15 profissionais (educadores, psicólogos,
entre outros profissionais contratados e voluntários),
trabalham diretamente com os assistidos. Quando a
instituição suspendeu as atividades, eram 160 jovens
inscritos.
Com o fechamento temporário do Luminar, as
famílias, algumas eventualmente e outras mais
frequentemente, precisam do auxílio do Templo Zu Lai
que lhes fornece caixas com mantimentos, contendo
alimentos e itens de higiene e limpeza.
Ao todo, tem sido 9 famílias, responsáveis por 12
menores ligados à Fundação (e 4 famílias de exalunos) recebendo esse auxílio que, normalmente, é
retirado pelos familiares junto aos colaboradores da
instituição, como no caso das fotos ao lado, com
Daniela Moreira.
Registramos aqui essa atividade, como prestação de
contas aos benfeitores do Templo Zu Lai, pessoas e
empresas que também nos ajudam não apenas a
abastecer esses esforços, mas também outras
iniciativas entre orfanatos, asilos, ONGs que trabalham
com população de rua ou famílias em risco social.
Nosso muito obrigado a todos!

CONHEÇA O PROJETO, CLICANDO NO BOTÃO ABAIXO OU
ACESSANDO PELO QR CODE:
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VOCÊ GOSTARIA DE AJUDAR
NAS ATIVIDADES
EMPREENDIDAS PELO TEMPLO,
INCLUINDO NOSSAS AÇÕES
SOCIAIS?

VEJA NA PRÓXIMA PÁGINA
COMO AUXILIAR NA
MANUTENÇÃO E NAS OBRAS
SOCIAIS DO TEMPLO ZU LAI
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O ATO DE DOAR
A generosidade, a compaixão e a gratidão
são três das mais valiosas virtudes exaltadas
pelo budismo, e uma prática muito louvável
relacionada a essas virtudes é a doação. É
através de doações e trabalho voluntário que o
Templo vem se mantendo ao longo de seus
quase 29 anos de existência; é como um grande
jardim florido cultivado por muitas mãos, você
também pode fazer parte deste cultivo...
O ALCANCE DAS 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 assistência social e na
Fundação Filhos de Buda (mantida pelo
Templo Zu Lai), que assiste crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade
social.
COMO AJUDAR?
A contribuição é sempre de acordo com as
possibilidades dos benfeitores.

VOCÊ PODE FAZER DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA PARA:

Associação Internacional Budista Progresso
CNPJ 67.977.439/0001-40
Banco Bradesco
AG: 0160-0 / Conta Corrente: 70079-7
Obs.: 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!

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
Façamos os Grandes Votos com
valorizem os méritos,
espírito de arrependimento
criem vínculos e beneficiem os
AtéCéus
a próxima edição!
e gratidão.
e a Terra.
Omituofo!

