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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 À TODOS!
Em nome da abadessa geral, mestra Miao Yen, e da abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You, é com
imensa felicidade e gratidão que estamos entregando aos discípulos e simpatizantes do Templo Zu Lai a 13ª.
edição do Boletim do Templo Zu Lai, contendo novidades, notícias, ensinamentos e assuntos diversos em formato
multimídia. Quem sempre acompanha este Boletim, além de textos e fotos, sempre tem acesso à áudios e vídeos. É
uma moderna e completa revista digital. Esperamos que o conteúdo tenha grande proveito e seja do agrado de
todos. Lembrem-se que ainda vivemos tempos de pandemia, então, estejam bem, cuidem-se e cuidem de seus
entes queridos.

Abrace a fé
Nestes tempos de perdas e aflição, a abadessa
do Templo Zu Lai, mestra Miao You, nos recomenda:
“Aborde a situação que lhe aflige de maneira
positiva, tirando algum proveito do que lhe restou. Vou
contar uma história: “No passado distante havia uma
senhora chorona, ela tinha duas filhas. Uma vendia
guarda-chuvas e a caçula vendia macarrão.
Quando chovia, a senhora chorona chorava
porque a caçula não podia secar o macarrão para
vender, mas, quando fazia calor ela chorava também,
porque a outra filha não venderia sequer um simples
guarda-chuva.
Certa vez, um sábio a aconselhou dizendo:
quando fizer calor, pense na filha caçula secando
macarrão para vender, mas se chover, pense na filha
mais velha vendendo guarda-chuva. Assim, na chuva
ou no sol, você sempre terá razão para estar feliz.
Não importa a situação, todos os dias serão
favoráveis para alguma coisa!”
Mesmo que estejamos vivendo tempos cheios
de tribulações, sempre recomece, a cada manhã, com
o que restou. A mestra Miao You também sempre
enfatiza que podemos (e até devemos) aprender
coisas novas, acumular novos conhecimentos e
focarmos no que somos e possuímos, pois, a força da
vida ainda vibra em nossos corações e o que está ao
alcance de nossos olhos e de nossas mãos são as
nossas ferramentas para, simplesmente, dar mera
continuidades às nossas vidas ou para recomeçar,
após grandes lutas ou dolorosos momentos de luto.

TEXTOS
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Os Quatro Pilares
Para o estudo do budismo:
O Buda nos aconselhou a apoiarmo-nos em
quatro pontos ao aprender os seus ensinamentos
e os chamou de “Os Quatro Pilares”. São eles:
1-Apoie-se no Darma, não nas pessoas;
2-Apoie-se no significado das palavras,
não nas palavras;
3-Apoie-se na verdade suprema, não na relativa;
4-Apoie-se na sabedoria, não no conhecimento.
Mas,
1- Isso não significa que estejamos dispensados de ouvir os mais sábios,
idosos, mestres e professores e, até mesmo, acatá-los. Aliás, mesmo as
pessoas que julgamos “inferiores” em uma hierarquia podem nos apoiar.
Contudo, somente o Darma é fonte inesgotável de respostas, nos
guiando pelo caminho do autoconhecimento.
2- Indiscutivelmente, o significado das palavras é o cerne de um
aprendizado. Quem alcança a essência de um ensinamento, já obteve o
que precisava e qualquer outra preocupação é secundária. Mas,
metaforizando, considere: frutas frescas devem ser acomodadas em uma
vasilha adequada, assim, é saudável ter uma preocupação com as
palavras faladas e escritas mais adequadas ao expressar algo. Ao exigir
isso de nós mesmos, não devemos esperar isso dos outros.
3- O foco do praticante budista é buscar o conhecimento que transcende a
este mundo, mas as crenças, leis e costumes (a “verdade” de cada um ou
de cada povo) devem ser respeitados. Como ensina o Venerável Mestre
Hsing Yün: “devemos ter pelas crenças alheias o mesmo respeito e
reverência que eles têm”.
4- O Mestre Hui Neng, o sexto patriarca da escola Chan de budismo, era um
lenhador simples e analfabeto, isso não o impediu de tornar-se um
patriarca em uma linhagem que remonta ao próprio Buda. Isso sequer o
impediu de tornar-se um iluminado. A mente bodhi é patrimônio dos
seres humanos, indistintamente. Se a natureza búdica for estimulada, a
iluminação aflorará, como uma semente irrigada. Embora o potencial seja
inerente, o conhecimento pavimenta nossa atuação nesse mundo e nos
dá vocabulário e instruções para lidar com as questões do dia a dia e as
pessoas, desta forma, jamais devemos nos abster do estudo e do
aprendizado, como se fossem desnecessários.
O Buda Shakyamuni, ao oferecer as quatro recomendações, vislumbrava
um antídoto para que não se valorizasse o secundário, e em alguns casos o
dispensável, esquecendo do primordial e com isso ficássemos extraviados
pelo caminho.
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NOVIDADE: CRUZADINHAS DO DARMA

VAMOS TESTAR SEUS CONHECIMENTOS SOBRE
O BUDISMO E O TEMPLO ZU LAI?
Atenção: as palavras estão escondidas na horizontal, vertical e
diagonal, há palavras escritas ao contrário.

Instruções:
Ao abrir o PDF do Boletim, clique com botão direito do mouse nesta tela, ao abri a caixa de impressão escolha imprimir “página atual” e a
quantidade de cópias. Em seguida, clique em “ajustar” (para reduzir o tamanho arquivo para uma folha A4, o Boletim está no formato tabloide).
Este mesmo procedimento pode ser feito no cabeçalho do arquivo PDF, indo ao menu na opção “Arquivo”. Feito isso, é só mandar imprimir.

CLIQUE AQUI PARA PEDIR
AS RESPOSTAS
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Prece ao Bodisatva Avalokiteśvara
devido ao surto do novo coronavírus (COVID-19)
Autoria do Venerável Mestre Hsing Yün
Ó grande e compassivo Bodisatva
Avalokiteśvara!
A pandemia do novo coronavírus,
a COVID -19, que atingiu o globo
Deixou muita gente amedrontada e aterrorizada
pelo sofrimento.
Oramos pela sua compassiva atenção!
Ofereça-nos coragem e sabedoria
Para enfrentarmos a epidemia sem medo,
Para enfrentarmos a calamidade com
tranquilidade.
Ó grande e compassivo Bodisatva
Avalokiteśvara!
Algumas cidades estão fechadas,
alguns eventos foram cancelados,
Agora, precisamos nos inspirar ainda mais em
seu espírito de salvação para cuidarmos uns dos
outros e evitar o pânico, para torcermos uns pelos
outros e ter confiança e destemor.
Este isolamento temporário, aproveitemos para
autorreflexão.
Durante esta temporária inconveniência,
podemos recitar o nome do Buda e perfeiçoar a
nossa prática.
Ó grande e compassivo Bodisatva
Avalokiteśvara!
Neste momento, precisamos estar mais unidos,
Acreditando que o governo vai resolver a crise o
mais rápido possível,
Agradecendo a equipe médica que está tratando
os enfermos com toda a sua disposição
E, não importa o quão difícil o mundo esteja,
Encarando tudo com compaixão e sabedoria.
Exercendo as Três Boas Atitudes - fazer boas
ações, dizer boas palavras e ter boas intenções - e
cuidando do meio ambiente e dos animais,
Transformaremos a crise em paz.
Ó grande e compassivo Bodisatva
Avalokiteśvara!
Neste momento, honramos o seu nome,
“Namo Bodisatva Avalokiteśvara!”
Que, aprendendo com sua compaixão e
sabedoria,
Transformemos os fenômenos preocupantes do
mundo exterior.
Vamos nos afastar de raciocínios discursivos e
ilusórios Contemplando com imparcialidade a
essência dos seres humanos.
Contemplando com imparcialidade a essência
dos acontecimentos.

Ó grande e compassivo Bodisatva
Avalokiteśvara! Oramos para Ti
Vamos nos afastar das discriminações e
especulações
Contemplando com imparcialidade a essência
dos fenômenos.
Vamos nos afastar dos apegos e das
complicações
Pela rápida recuperação dos enfermos,
Que os desafortunados que se foram sejam
recebidos pelo Buda e tenham partido em paz;
Que purifique a sociedade e nos mantenha
distantes do surto;
Que todos estejam auspiciosos e em paz.
Ó grande e compassivo Bodisatva
Avalokiteśvara!
Por favor, aceita minha mais sincera prece!
Ó grande e compassivo Bodisatva
Avalokiteśvara!
Por favor, aceita minha mais sincera prece!
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APRENDENDO COM O VENERÁVEL

MESTRE HSING YÜN

A essência da prática budista

Como uma flor de lótus vicejando na lama

"Onde não houver o bem, fazê-lo surgir.
Onde algum houver, fazê-lo crescer.
Onde não houver o mal, impedir que surja.
Onde algum já houver, fazê-lo extinguir-se."

“O processo de formação de uma pessoa não
leva uma hora ou um dia. Leva toda uma vida. A
valorização da vida, uma crença saudável e a busca
pela verdade devem fundamentar nossa existência.

Venerável Mestre Hsing Yün em "Budismo Conceitos
Fundamentais" (pág. 124)

Se a crença não for errônea e a busca pela
verdade for constante, então, o caráter e a
moralidade serão sólidos e, portanto, nos farão
evoluir para a nobre categoria de um sábio.”

...
Praticar o budismo envolve dois esforços: o primeiro
é abster-se de fazer o mal ou, se em andamento, evitar
agravá-lo. Mas, de acordo com as palavras acima, não
fazer o mal, embora seja de grande utilidade para nós
mesmos e de imenso proveito para o mundo é apenas, a
metade do nosso trabalho.
Devemos recorrer aos nossos pensamentos,
palavras e atos para fazer o bem diariamente, ainda que
em mínima medida - esse deve ser nosso foco. Por outra,
ao ver pessoas e instituições promovendo o bem-estar
dos seres sencientes, devemos irrigar essas iniciativas, seja
elogiando, divulgando ou atuando conjuntamente.
“Nunca faça o mal, faça sempre o bem, este é o
ensinamento de todos os Budas”.
Quer conhecer um pouco da história e
do legado do Venerável Mestre Hsing Yün?

(Fornecido pela mestra You Chien)

...

Deixamos de evoluir quando pensamos que nada mais
há para se aprender. Esse tipo de crença é um erro bem
grave, pois estamos inconscientes de quase tudo nesse
universo e ignoramos, muitas vezes, os sentimentos e as
necessidades daqueles que estão ao nosso redor.
Nessas duas frases, o Venerável Mestre nos adverte que
devemos nos abster da arrogância, a presunção de “saber
mais que os outros” ou “não ter mais o que aprender”. Na
obra “Budismo Conceitos Fundamentais”, no capítulo 2, ele
coloca o orgulho, ao lado da cobiça e da raiva, como
manifestações da ignorância. E todo esse capítulo é
dedicado a explicar quais são as forças responsáveis por
nos manter aprisionados nas agruras do Ciclo de
Nascimento e Morte.
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1992 - 2021

24 de abril de
1992. Nesta data, o
Venerável Mestre
Hsing Yün, fundava o
Templo Zu Lai, no
Brasil.

TEMPLO ZU LAI
CELEBRA
29 ANOS DE
FUNDAÇÃO

SEDE ANTIGA, ONDE TUDO COMEÇOU

Em abril de 1992, o Venerável Mestre Hsing Yün veio ao
Brasil conduzir palestras e cerimônias na cidade de São Paulo.
Na ocasião, conheceu o casal Chang, que doou ao Monastério
Fo Guang Shan, fundado pelo Venerável Mestre, uma chácara
e terras próximas, cercadas de vegetação exuberante,
localizadas na Estrada Fernando Nobre, 1461, Cotia – SP, local
que se transformou nos primórdios do Templo Zu Lai.
Portanto, em 24 de abril, comemoramos 29 anos da
implantação do Templo, ainda nas suas antigas instalações.

Ao ser criado, o Templo Zu Lai manteve a tradição de
realizar regularmente as práticas e cerimônias das Escolas
de pensamento budista Chan e Terra Pura, oficiando
cerimônias de “Oito Preceitos” e retiros de meditação.
Orientadas pelos preceitos do Budismo Humanista,
a ações que o Templo Zu Lai e a BLIA – Associação
Internacional Luz de Buda - empreendem, desde a época
de sua criação, baseiam-se em quatro pilares
estabelecidos pelo Venerável Mestre: o cultural, o
educacional, o das ações sociais e o das práticas religiosas.
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A equipe do Portal Meu Retiro esteve no Templo Zu Lai em
dezembro do ano passado, para coletar imagens e realizar
entrevistas. Foram entrevistadas a abadessa do Templo Zu Lai,
mestra Miao You a mestra Zhi Cheng e o mestre Hui Li.

A equipe do Portal realizou uma série de entrevistas no Templo Zu Lai, visando a construção do conteúdo
vinculado ao budismo. De acordo com Daniela Coelho, uma das responsáveis pelo projeto, além do portal de
internet, todo conteúdo construído (que abrangerá outras religiões) também será postado no Youtube,
Facebook, Instagram e em uma Revista Digital, que estão sendo lançados ao longo do semestre deste ano.

Mesmo antes da pandemia, notase o aumento expressivo de
brasileiros interessados em temas
como o despertar da consciência,
autoconhecimento
e
religiões
alternativas.
A própria administração do
Templo Zu Lai percebia a crescente
procura por retiros e cursos e, na
internet, também se multiplicaram as
ofertas de terapias, vivências e cursos
de autoajuda.
O Portal Meu Retiro surgiu em
São Paulo, como um projeto
promissor, idealizado por um grupo
de empreendedores ligados a
criação de produtos digitais. O
propósito é reunir nas suas
plataformas digitais o máximo
possível de informações sobre esses
temas e deixá-las acessíveis ao
público.
Reunimos aqui as seis primeiras
gravações sobre o Templo, já
disponibilizadas, são as entrevistas
realizadas com a abadessa do
Templo Zu Lai, mestra Miao You (foto
abaixo).
As gravações foram editadas
em formas de episódios semanais
(postados aos sábados), sendo que
nas primeiras, a abadessa se
apresenta como monja malasiana
residente no Brasil e conta um pouco
da sua ordenação e o trabalho do
Monastério Fo Guang Shan no Brasil.
Para assistir a cada tema neste
dispositivo
(postados
até
o
fechamento desta edição), clique nos
botões ao lado (abrirá no Youtube)
ou assista a lista completa em seu
celular, pelo QR Code ao lado.

MINHA VIDA MONÁSTICA

CONTROLE DA MENTE

ILUMINAÇÃO

BUDISMO É IGUALDADE

SOFRIMENTO

AS TRÊS BOAS ATITUDES
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Transmissões aos
sábados, às 10h. Para
assistir “ao vivo”, use o
QR Code do lado
direito. (É preciso ter
conta no Facebook)

ACESSE A PLAYLIST DAS AULAS
DO MESTRE HUI LI, DIRETAMENTE
NO FACEBOOK E INSTAGRAM OFICIAIS DO TEMPLO ZU LAI.

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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Vesak 2021
A cerimônia será realizada em 10/05, às 12h (Horário de Brasília)

À exemplo do ano anterior, a Cerimônia do Vesak
deste ano também será online.
Como todos já sabem, o Templo
está com os portões fechados desde o
dia 13 de maio de 2020. Há mais de um
ano, nossas cerimônias estão sendo
transmitidas aos domingos, às 10h, e
não será diferente com a Cerimônia do
Vesak,
quando
celebramos
o
nascimento e a iluminação do Buda
Shakyamuni.
As mestras conduzirão a celebração,
que será transmitida pelo YouTube e
pelo Facebook, e para quem não
acompanha as redes sociais, também
será
disponibilizada
pelo
site
www.templozulai.org.br aos discípulos
e simpatizantes do Templo Zu Lai.
O QUE É VESAK?
O Vesak é uma festividade, na qual
homenageamos ao Buda Shakyamuni,
pois de acordo com a tradição, o
nascimento, a iluminação e o
parinirvana do Buda teriam ocorrido
em luas cheias do mês de maio.
Esta tradição milenar na Ásia, em
São Paulo é reconhecida por lei
estadual como o “Dia do Buda
Shakyamuni”. A data foi instituída a
partir de projeto de lei apresentado
pelo, então, deputado estadual Carlão
Camargo (PFL), ainda no ano de 2002.
O projeto foi aprovado e sancionado
pelo governador (à época Geraldo
Alckmin), em 28 de março de
2003, tornando-se a lei n° 11.368.

No dia 16/05/21, domingo, às 10h, clique em
um destes três botões ou acesse o QR Code
da plataforma desejada:

www.templozulai.org.br
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Cerimônias em 2021
TEMPLO FECHADO POR
TEMPO INDETERMINADO
Independente de eventuais
autorizações para que igrejas
e templos funcionem, ainda
que
com
restrições,
a
administração do Templo Zu
Lai tem avaliado a situação do
país e, principalmente, da
região metropolitana de São
Paulo e, com isso, decidiu
manter-se totalmente fechado
à visitação e com suas
atividades públicas restritas à
internet.
Acompanhamos
com
bastante atenção as ações do
governo federal e estadual
perante a este grande desafio,
e desejamos às autoridades e
a toda população brasileira,
muita sabedoria para lidar
com este momento delicado
em nosso país.

CERIMÔNIAS ONLINE
Desde abril de 2020, o Templo Zu Lai disponibiliza ao
público a transmissão de suas cerimônias, realizadas aos
domingos, 10h. A plataforma escolhida foi o You Tube, a
partir da qual, um link é gerado e compartilhado com os
discípulos. Para que o público em geral pudesse
acompanhar também, as cerimônias estavam sendo
transmitidas pelo nosso site.
No budismo, as cerimônias visam o cultivo dos
ensinamentos do Buda, por meio da recitação de Sutras e
mantras, preservados ao longo dos milênios pelas Sangas
das várias tradições. Dentro da tradição Maaiana
(Mahayana), da qual o Templo faz parte, seguimos o rito
milenar da oferenda de incensos, da recitação de gathas
(versos) de abertura de Sutras, circunvoluções pela sala,
com recitações, preces, culto aos antepassados, refúgio na
Joia Tríplice (o Buda, o Darma e a Sanga) e recitação do
gatha de transferência dos méritos.

ESTREIA NO FACEBOOK
Conscientes da grande importância das redes sociais e
da ânsia de interação com a transmissão, percebeu-se que
para enriquecer a experiência de discípulos e
simpatizantes do Templo Zu Lai seria necessário
aperfeiçoar as transmissões, com melhores equipamentos,
que proporcionassem melhor som e imagem. Além dessa
inovação, no dia 18 de abril de 2021, o Templo também
passou a disponibilizar a transmissão pelo Facebook.
A Cerimônia de Oferenda de Luz foi a primeira a ser
transmitida pelo Facebook, o público respondeu
positivamente. Anteriormente, o link era disponibilizado
para um público mais restrito, contudo, o Facebook
Templo Zu Lai (Oficial) com sua comunidade de
seguidores, certamente, ajudará a dar mais visibilidade
pública a este momento de fé e oração.

O Templo Zu Lai realizou em 31 março, às 22h, sua primeira
Cerimônia Virtual de Refúgio na Joia Tríplice ao longo de 29 anos
existência.

Ao final da cerimônia, uma das mestras traz algumas
palavras de Darma, abordando algum ensinamento
relacionado à prática do dia a dia.
Para assistir, no dia e horário informados, clique no
botão (abrirá neste dispositivo) ou use o QR Code:

AGENDA DE 2021
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CURSO DE MEDITAÇÃO
CURSO ON-LINE OFERECIDO PELO TEMPLO ZU LAI

INGRESSE NAS FUTURAS
TURMAS DO CURSO DE
MEDITAÇÃO ON-LINE DO
TEMPLO ZU LAI:
O Templo Zu Lai permanece com atividades
presenciais suspensas. Contudo, atendendo
pedidos de discípulos e simpatizantes, o Templo
oferece a todos a oportunidade aprender os
fundamentos da meditação, sem saírem de suas
casas.
Será enviado um link para os participantes,
bastando acessá-lo em até 15 minutos antes das
aulas.
VERIFIQUE A
DISPONIBILIDADE:

CLIQUE AQUI

ETIQUETA PARA O CRUSO DE MEDITAÇÃO ON-LINE
Para o melhor aproveitamento do conteúdo, não se prejudicar ou prejudicar os demais
participantes, comprometa-se com o necessário para que todos sintam-se à vontade e não haja
contratempos:
• Não perca o horário, prepare-se, pelo menos, com 15 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.
• Não use som no ambiente, ainda que mantras ou música instrumental.
• Durante a aula, não desenvolva outras atividades, como conversas paralelas, uso de redes sociais, home
office, interação com familiares, amigos ou 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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Café com Darma,
O seu encontro semanal com a abadessa
do Templo Zu Lai, mestra Miao You
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VENCENDO O MEDO

“

Medo, uma palavra simples, mas pesada demais. Muitas
pessoas perdem a tranquilidade, oportunidades e até a chance
de desfrutar da felicidade, submetendo- se a ele, assustado com
”” esta sombra.
De um ano para cá, conheci muitas pessoas que estão
vivendo sem paz porque perderam emprego, algum membro
da família, amigos e pior, perdendo esperança. Outros temem
perder o pouco que lhes resta.
As palavras de Darma são algo reconfortante para aliviar
essa sensação de medo. Fiz votos: quero que as palavras de
Darma possam se espalhar de forma ampla, para bem longe,
chegando até as pessoas que estão sofrendo e que essa água
de Darma consiga trazer uma sensação de frescor para elas.
Medo: de onde surge o medo e como podemos vencê-lo?
Primeiro: o medo surge quando encaramos o perigo. Por
exemplo, quando deparamos com animal feroz, uma serpente
venenosa ou um bandido, corremos de medo. Em relação aos
perigos que enfrentamos, os brasileiros costumam falar: ‘eu
morro de medo disso!’
O medo surge porque conhecemos o perigo. Esse tipo
de medo é o que melhor descreve a situação da pandemia no
mundo. Temos medo de ter o contato físico com muitas pessoas
ou objetos porque realmente há o perigo de contrair o vírus.
Infelizmente, existem pessoas que ainda não obedecem a
determinação de usar as máscaras e álcool, além de manter o
distanciamento social. Às vezes eu penso que é melhor ter esse
medo do que ser desleixado diante de uma situação perigosa.
Afastar-se deste tipo de perigo é uma manifestação de amorpróprio, quem cuida de si evita se lamentar no futuro.
Segundo: o medo aparece quando não se está preparado para
uma determinada situação. A palavra medo, em chinês, é
composta por duas partes, um radical “mente” e o ideograma
“branco”, quer dizer, sentirá medo quando a mente deu branco.
A criança tirou nota péssima, tem medo de apanhar, há alunos
que têm medo de prova, porque não está preparado! Têm
medo de escuro, porque não há uma vela para acender; têm
medo de falar em público, porque falta experiência; quando
analisamos profundamente, temos medo das coisas porque
para a maioria delas não nos sentimos preparados.
Se nesse momento a pandemia nos acuar, então
começaremos a nos preocupar com o futuro, quando tudo isso
passar e vai passar mesmo, o que faremos? A palavra-chave para
vencer este tipo de medo é se preparar para enfrentar as
circunstâncias.

SPOTIFY

FACEBOOK

Terceiro: o medo surge perante imprevistos. Esse tipo de medo
nos pega de surpresa. Por exemplo, o investimento. Todos
querem ganhar, mas nunca sabemos o resultado de antemão.
Tem um ditado que diz: devemos esperar pelo melhor e nos
preparar para o pior. Não gaste seu valioso tempo com
reclamação ou lamentos. Lembra quando falei sobre a
impermanência? Imprevisto não é algo feio, mas é fonte de
esperança. O Venerável Mestre Hsing Yün diz: “Não tenha medo
de momentos difíceis: transcenda-os”. O sábio vê momentos
difíceis como fonte de oportunidades, e o insensato vê como
obstáculos e impedimentos.
Quarto: o medo brota quando não temos a fé correta e o
conhecimento correto. O maior medo da humanidade é a
morte. Você se sente preparado para ela? Caso você tenha uma
religião que te oriente sobre a vida e a morte de uma forma
alentadora, possivelmente você vai encarar a morte com muita
tranquilidade e fé. Algumas pessoas sorriem durante a vida,
sorrindo, até mesmo, no fim. Infelizmente, existe neste mundo a
fé dogmática, que só traz ameaças e não orientação e
esperança. Para superar este tipo de medo, abra seus olhos,
análise com cuidado cada crença, procure por uma orientação
correta.
Para aqueles que tem fobia a alguma coisa, por exemplo,
medo de aranha, de barata, e de outras coisas- alguns têm
medo de tudo! Este tipo de medo é uma imagem de falso
perigo criada no passado e que continua consumindo você,
olha, quantas pessoas já convivem com esses animaizinhos sem
maiores problemas. Tente vencer este medo, vencedor é
aquele que vence a si mesmo. Um sábio chinês dizia: “Vence o
outro quem tem força, mas vencer a si mesmo é a fonte do
verdadeiro poder”
Enfim, um pouco de medo é bom, pois nos torna mais
prudentes, mas a sensação exagerada do medo, nada mais será
que uma ilusão da própria mente diante de falsos perigos. Tente
diminuir a assombração do medo na sua mente, tome conta da
sua própria vida, não a deixe entregue a esse sentimento. Se
uma situação tende a melhorar, para que tanto medo, se a
situação é ruim com medo exagerado só vai piorar, que
adiantará tanto medo?
O Sutra Coração diz: “O Bodisatva que vive a Prajña
Paramita não tem preocupação, nem obstáculo. Sem
preocupação nem obstáculo, não há medo. Alheio a confusão e
delírio, assim, alcança o nirvana”.
Prajna é sabedoria, paramita, perfeição, então, se quiser uma
vida tranquila, busque a sabedoria com mesmo ímpeto que os
pulmões buscam o ar, procure reconhecer a ilusão dentro de si
e, assim, alcance a suprema felicidade.

”

INSTAGRAM

””"

16

BOLETIM TEMPLO ZU LAI

13ª. EDIÇÃO

COTIA-SP, MAIO DE 2021

“Feliz é aquele que encontra um amigo certo
na necessidade. Feliz é aquele que está satisfeito
com o que possui e com tudo o que acontece.
Feliz é aquele que, no fim da vida, tem consciência
de ter agido bem. Feliz é aquele que deixou para trás
todo sofrimento”
Dhammapada, verso 331
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PÁGINA EM ESPANHOL
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Entre la Ignorancia y la Iluminación I
HASTA LO INANIMADO NOS
ENSEÑA EL DHARMA
AUTORIA DO VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN/ VOZ DE JENNY LIN

L

os calidoscópicos fenómenos del mundo pueden
dividirse en dos grupos: los seres vivientes y lo
inanimado. Seres vivientes son los humanos, las aves y
todos los demás animales, en tanto que inanimadas son
las montañas, los ríos, los árboles, las flores, etc. Si un ser
viviente nos enseña el Dharma, podemos escucharlo;
pero es mucho más placentero y conmovedor cuando
nos lo enseña lo inanimado. “Cuando el maestro Dao
Sheng dice el Dharma, hasta las piedras hacen una señal
de asentimiento”. En este caso, no tenemos por qué
considerar que el único que nos enseña el Dharma es el
maestro Dao Sheng; podríamos pensar que son las
piedras las encargadas de enseñárnoslo. Si no lo
enseñaran, ¿cómo podrían hacer una señal de
asentimiento?
Vemos las blancas nubes bogar por el cielo y los
ríos deambular nostálgicos en dirección al mar; la
liviandad de las nubes y la nostalgia de los ríos nos
indican cuán despreocupados y serenos están.
Asistimos al cambio de las estaciones, al paso del
tiempo, al florecer y el marchitarse de las flores, al
envejecimiento de todo lo que vive: ésta es la manera
en que la naturaleza nos enseña el significado de la
impermanencia.
Para escuchar las enseñanzas de los seres vivientes
podemos utilizar nuestros oídos, pero para escuchar las
enseñanzas de lo inanimado necesitamos recurrir al
corazón.
En verdad, en nuestra vida cotidiana todo nos
enseña algo. Es agradable contemplar los capullos en la
primavera y la luna de otoño, oír el gorjeo de los pájaros
y el chirrido de los grillos. Zhao Zhou,

“Para escuchar las
enseñanzas de los seres
vivientes podemos utilizar
nuestros oídos, pero para
escuchar las enseñanzas de lo
inanimado necesitamos
recurrir al corazón”

maestro Chan, usaba el té para enseñar el Dharma; otro
maestro Chan, Yunmen, lo hacía con las galletitas. El
sonido de los tambores del templo, el tañido de su
campana al amanecer y en el ocaso, o la sinfonia que
componen los distintos instrumentos del Dharma: todo
eso nos lo enseña.
Las catástrofes naturales son el modo que tiene el
planeta de recordarnos cuán frágil es nuestro mundo; las
flores que se marchitan son la forma elegida por la
naturaleza para enseñarnos la impermanencia de la vida.
Las guerras y combates nos muestran su sufrimiento y
vacuidad; la enfermedad, el envejecimiento y la muerte
nos dicen que el origen del sufrimiento está en nuestro
cuerpo. Miremos a nuestro alrededor un día cualquiera.
CLIQUE o
E OUÇA
Ya sea que nos estemos vistiendo
que estemos
comiendo, que descansemos o viajemos, que
caminemos, permanezcamos sentados o durmamos,
asistiremos al surgimiento, la duración el cambio y la
extinción de todos los fenómenos. Contemplaremos el
nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte de
todos los seres vivientes. Todas estas cosas nos enseñan
el Dharma.
Un maestro Chan tomó el borrador del pizarrón y les
preguntó a sus discípulos: “¿Comprenden?”. Si uno
comprende el significado de esto, es un iluminado. Un
maestro Chan señaló un árbol que estaba en el jardín y
preguntó: “¿Saben?”.
Si uno sabe, es un practicante del Chan. Pero el eco
de un valle profundo o la música de la naturaleza no son
tan fáciles de comprender. El Dharma de la vida diaria es:
“Come cuando tengas hambre y vete a dormir cuando
tengas sueño”. Y la más alta enseñanza de ésta: “Dar sin
apego y ayudar a los demás desinteresadamente”. Si tú
no sólo puedes escuchar las enseñanzas de los seres
vivientes sino entender las enseñanzas de lo inanimado,
has resuelto el sentido de la vida. Te habrás
desembarazado de la ignorancia y serás iluminado.

INSTAGRAM
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GRAVAÇÕES: CONTOS E HISTÓRIAS BUDISTAS
EMPRESTANDO UM CENTAVO
Fonte: Sutra das Cem Parábolas
Gravado na voz da mestra Zhi Cheng
“Há muito tempo, num vilarejo, havia um
comerciante muito rico. Certo dia um homem entrou em
seu estabelecimento. Triste e cabisbaixo... foi em direção
ao comerciante. Ao reconhecê-lo, o dono do
estabelecimento perguntou o que havia acontecido. O
homem então, contou seu problema. Após escutar o que
o afligia, num impulso, resolveu emprestar-lhe um
centavo.
Agradecido pela generosidade, o homem combinou o
dia para devolver a moeda emprestada. Porém, poucos
minutos após sua saída, o comerciante começou a ficar
preocupado com a moeda que havia emprestado.
Ansioso pelo que fez, começou a pensar em voz alta:
“E se ele não me devolver o centavo?”
Absorvido pela preocupação, o comerciante nem
percebia os clientes que iam embora de seu
estabelecimento por não serem atendidos. E andando de
um lado para o outro, sem prestar atenção às coisas a sua
volta, bateu a cabeça na parede. No final do dia, voltou
para casa sem conseguir pensar em outra coisa...
derrubou seu prato de comida e revirou-se na cama a
noite toda incomodando sua família.
Finalmente, chegou o dia do pagamento, mas o
homem não apareceu! Irritado, o comerciante resolveu ir
até a casa do devedor, que ficava do outro lado de um rio.
E para chegar lá, precisou pagar dois centavos para um
barqueiro para fazer a travessia. Quando chegou até a
casa, soube que ele não estava. Frustrado, seguiu em
direção ao rio e pagou mais dois centavos para voltar a
sua casa.
No dia seguinte, a história se repetiu... o devedor não
apareceu. Depois de fechar seu estabelecimento, o
comerciante foi até o rio, pagou mais dois centavos para
o barqueiro, foi até a casa do homem, bateu na porta e
ninguém atendeu. Saindo de lá angustiado, pagou mais
dois centavos para retornar.
Enfim, no terceiro dia, assim que o comerciante abriu
as portas, o devedor apareceu. Agradeceu o empréstimo,
pediu desculpas pelo atraso de dois dias, devolveu o
centavo que havia sido emprestado e foi embora. Ao
receber a moeda de volta, o comerciante ficou feliz e
aliviado. Mas, depois se deu conta que por causa daquele
centavo perdeu clientes, bateu a cabeça na parede,
perdeu um prato de comida, não conseguiu dormir,
atrapalhou o sono da sua família e o pior, gastou 8
centavos pela travessia do rio para tentar recuperar seu
um centavo.”
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E o que podemos aprender
com essa história?
O Buda ensinou que existem 3 venenos: a cobiça, a raiva
e a ignorância. Basta apenas que um deles se instale em
nossa mente, que será o suficiente para nos cegar, para
agirmos irracionalmente. E na maioria das vezes, esses
venenos trabalham em conjunto, quando um se instala, não
demora muito para que os outros também apareçam, um
alimentando o outro, deixando nossa mente cada vez mais
turva.
Mas o Buda também ensinou que para cada um desses
venenos existe um antídoto. Para a cobiça existe a
generosidade; para a raiva existe a compaixão; e para a
ignorância existe a sabedoria. E assim como acontece com
os três venenos, os três antídotos também se interagem,
tornando a mente leve e cristalina.
O comerciante dessa história foi tomado pelos três
venenos sua cobiça diante de uma simples moeda o fez ser
tomado pela raiva e pela ignorância. Agora imaginem se
esse comerciante tivesse agido com uma mente generosa e
feliz por ajudar ao próximo. Será que essa felicidade não
seria notada pelos seus clientes? Será que ao chegar em
casa e compartilhar a alegria de ter ajudado um conhecido,
não teria ele e sua família experimentado uma noite mais
agradável? Sem mencionar nos 8 centavos que ele teria
economizado. Então, quando você estiver fora de seu eixo
com a mente turva pare por um instante e reflita será que
você não está sendo consumido pelos três venenos? E se a
resposta for “sim”, faça uso dos três antídotos e purifique a
sua mente.
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A IMPORTÂNCIA DE SE CRIAR AFINIDADES
VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN

O que há de mais valioso no mundo não é o ouro ou
as esmeraldas, nem carros caros e grandes mansões, mas
a afinidade entre as pessoas. Para que as pessoas se
relacionem bem é preciso que haja afinidade, e para
alcançar sucesso, as pessoas e as coisas também devem
ter afinidade. Seja entre as pessoas e a sociedade, entre as
coisas e os acontecimentos, ou entre você, eu e eles, é
preciso que haja afinidade para que tudo corra bem.
O termo “afinidade” tem um significado muito
profundo – criar afinidades é plantar sementes. Sem a
plantação de sementes, como poderá haver uma colheita
no futuro? Quanto mais profunda e extensa a afinidade,
maior será o depósito na “conta bancária”, e com uma
substancial “conta bancária” para nos sustentar, será mais
fácil ter sucesso em nossos empreendimentos. Há causas
por trás de cada história de sucesso desse mundo. Por isso,
se desejamos ter uma carreira de sucesso, precisamos ter
causas e condições favoráveis.
Ainda que sejam multibilionários, aqueles que não
tiverem afinidades com os outros, onde quer que estejam,
serão desprezados. Por outro lado, os que não têm
nenhuma posse material, ainda assim serão bem-vindos
em todos os lugares. Tudo depende das afinidades que
criamos com os outros. O Buda nos ensinou que “antes de
alcançar a Budeidade, devemos criar afinidades com os
outros”. Há muitas maneiras de construir afinidades.
Dirigir-se aos outros com um olhar gentil é criar afinidade
com os olhos. Elogiar os outros com palavras gentis é criar
afinidade com a boca. É possível, também, criar afinidade
com os outros através de nosso serviço, de nossas
habilidades, de nossos pensamentos e do Darma.
“Afinidade” não é um termo budista especial, mas a
verdade da vida e do universo, e pertence a todas as
pessoas. Todos passamos nossas vidas em afinidade e ao
redor dela. Todas as oportunidades representam
afinidade, e é preciso a afinidade de muitos para que tudo
dê certo. Ao construir uma casa, se faltar um tijolo ou um
azulejo, a construção não está completa. Na jornada da
vida, o fato de algumas pessoas sempre encontrarem
auxílio quando estão em dificuldades é o resultado de
terem feito afinidades no passado. Assim, a afinidade
criada hoje será a fonte da resolução das adversidades no
futuro. “Criar afinidades” é, portanto, o melhor
investimento para a segurança no futuro.

Texto
extraído da
página 20

“Permitir que outros tenham privilégios” é também um
meio de “criar afinidades”. Deveríamos não somente
permitir aos outros que tenham privilégios sobre nós, mas
também compartilhar tudo o que possuímos com eles.
Isso porque existe uma interconexão entre “eu” e os
outros, além de sermos todos combinações de causas e
condições. Portanto, quando doamos aos outros
estamos, simultaneamente, doando a nós mesmos, assim
como quando ajudamos os outros, estamos ajudando a
nós mesmos. Criar afinidades também ajuda a resolver
mal-entendidos entre as pessoas. Se cotidianamente
persistirmos em fazer afinidades, sendo tolerantes e
pacientes com os outros ao invés de guardar
ressentimentos, quando a oportunidade surgir, os outros
certamente nos proporcionarão boas causas e condições
em tudo que nos propusermos a fazer.
As pessoas contam com causas e condições para
sobreviver neste mundo. Visto que a força do “eu” não é
suficiente, é necessário fazer grandes afinidades por
todos os lugares -- quanto mais longe chegarmos, maior
será nossa conquista. Às vezes uma palavra gentil, uma
atitude gentil, ou mesmo um sorriso, nos trazem grandes
afinidades na vida e nos auxiliam a alcançar grandes
méritos. Sendo assim, não deveríamos perder nenhuma
oportunidade de criar afinidades. Criar afinidades amplia
nossa vida e clareia nosso futuro. Uma vida plena de
méritos e afinidades é a verdadeira fonte de boa fortuna.
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VOCÊ GOSTARIA DE AJUDAR
NAS ATIVIDADES EMPREENDIDAS
PELO TEMPLO ZU LAI, INCLUINDO
NOSSAS AÇÕES SOCIAIS?

A generosidade, a compaixão e a gratidão
são três das mais valiosas virtudes exaltadas pelo
budismo, e uma prática muito louvável
relacionada à estas 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, que assiste crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade
social e que é mantida pelo Templo Zu Lai.
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.
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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
Façamos os Grandes Votos com espírito
valorizem os méritos,
Até
a próxima edição!de arrependimento
criem vínculos e beneficiem os
Céus
e gratidão.
e a Terra.
Omituofo!

