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

O BOLETIM DO TEMPLO ZU LAI COMPLETOU 1 ANO
Bem-vindos à 14ª edição do Boletim do Templo
Zu Lai, que completou recentemente seu primeiro ano
de existência. Criado em maio de 2020, para reunir a
experiência de leitura, escuta e visualização de
ensinamentos e informações diversas, o Boletim não
se resume a um complemento da revista trimestral
Budismo Humanista, ele vai além disso, pois traz a
simplificação e, ao mesmo tempo, enriquecimento à
comunicação do Templo. Ele inovou ao trazer a
experiência multimídia e esse trabalho só foi possível
graças a visão da abadessa do Templo Zu Lai, mestra
Miao You, de que precisávamos expandir o conteúdo

TEXTOS

ÁUDIOS

de nosso site e redes sociais, uma vez que neste
período de pandemia, as pessoas estão impedidas de
vir até o templo e receber os preciosos ensinamentos
do Budismo Humanista. O Boletim surgiu há um ano
como um pequeno informativo, somando conteúdo
próprio e uma amostragem do que estamos
produzindo.
Dedicamos nossa gratidão a todos os leitores,
apoiadores e colaboradores por este primeiro ano de
existência.

VÍDEOS

FOTOS
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MENSAGEM DA ABADESSA: IR ALÉM DAS PALAVRAS
Como representante do monastério Fo
Guang Shan no Brasil, junto à abadessa geral da
América Latina, mestra Miao Yen, atuo como uma
espécie de porta-voz do Venerável Mestre Hsing
Yün, não apenas perante a comunidade budista,
mas também a todos os brasileiros. Seu pensamento
nos leva ao cerne do Budismo Humanista, e a
essência deste pensamento tem sido transmitida de
diversas formas, porém, o Café com Darma,
transmitido todas às segundas feiras, pelas redes
sociais, tem sido para mim um canal direto com o
público brasileiro.

“Quando flagramos a
raiva, a inveja, o medo, a
mágoa, a preguiça, a má
vontade, a arrogância, e
outros kleshas,
impregnando nossos
pensamentos, palavras e
ações, não importa quem
você é ou quem eu seja:
neste momento estaremos
“cara a cara” com os nossos
verdadeiros inimigos”

Nos diversos encontros que tive com o Mestre
Hsing Yün, anotei duas grandes preocupações suas
com os monges, monjas e leigos, vinculados ao
Budismo Humanista: o estudo do Darma e a sua
prática.
A ênfase no estudo é uma diretriz aplicada no
próprio monastério, que valoriza e investe na
educação de jovens, mas o Mestre sempre disse
que, conosco sua preocupação é ainda maior:
transformar a teoria em prática. Assim, baseada no
pensamento do nosso Mestre, reconheço em nós
mesmos os nossos verdadeiros adversários, quando
o assunto é praticar o que estudamos, contudo,
embora nossa missão deva começar pela teoria, ela
precisa ir além dela.
Para encerrar, desejo do fundo do meu
coração, que cada monge, monja e discípulo leigo
do Budismo Humanista, na condição de
propagadores do Darma, se lembrem sempre deste
conselho do Venerável Mestre Hsing Yün: “Mais útil

que a teoria é a prática. Mais poderosa que a palavra
é a ação”. Procure ser bom nos estudos e, melhor
ainda, na prática.

PAZ, SAÚDE E PROSPERIDADE À TODOS!
Mestra Miao You- Abadessa do Templo Zu Lai

BOLETIM TEMPLO ZU LAI
EXPEDIENTE

Produzido e revisado pelo Conselho Editorial
do Templo Zu Lai:
Presidente: Mestra Miao You
Editor: Mestre Hui Li
Redator e diagramador: Aristides dos Santos
Webmaster: André Ramiro
Colaboraram nesta edição: professor Moacir
Mazzariol, Norberto Lazzari e Lílian Lovise.
Fotos: Arquivos da Revista Budismo
Humanista, Paulo Lee e Pixabay (uso livre).
Sede: Templo Zu Lai, Estrada Fernando
Nobre, 1461, CEP 06704-490, Cotia- SP/
Brasil. Tel.: (11) 3500- 3600

Fale conosco:
CLIQUE AQUI
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CAFÉ COM DARMA
Com a mestra Miao You

O Café com Darma tem a duração de 5 a 10 minutos, no qual a abadessa
do Templo Zu Lai, mestra Miao You, compartilha com o público mensagens
semanais, contendo ensinamentos budistas ou a visão do Budismo
Humanista para as questões do cotidiano.
É postado às segundas, entre 8h00 e 9h00 da manhã. Como Boletim é
mensal, escolhemos uma das mensagens para compartilhar com os nossos
leitores.

Iluminar
No dia 14 de junho, o tema escolhido pela mestra foi “Iluminar”.
Quando vemos alguma gravura ilustrando um dos episódios da vida
do Buda Shakyamuni, o artista normalmente o retrata envolto em uma
aura de luz, iluminando tudo ao seu redor. No Café com Darma
escolhido para esta edição, além de explicar o sentido metafórico
destas imagens, a mestra nos ensina a como também sermos uma
“fonte de luz” neste mundo.

Acompanhe em sua plataforma preferida:

FACEBOOK

INSTAGRAM

LEIA A TRANSCRIÇÃO DO TEXTO NO SITE

Como lembrou a mestra, esta data foi “Dia Mundial do Doador de Sangue”, caso queira tornar-se doador clique aqui.

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, onde você pode
escolher tornar-se vegetariano ou vegano por um
determinado período. Você começa, por exemplo, se
prontificando a não comer carne por um dia, uma
semana, um mês, um ano, ou até mesmo por toda
vida. A ferramenta então calcula os benefícios ao meio
ambiente que serão gerados pela opção que você
escolheu.
O objetivo é encorajar uma mudança de hábito,
diante do volume recursos naturais que serão
poupados por 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.

Dia Mundial do Meio Ambiente
O dia 05 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Hoje, a comunidade científica internacional e boa parte da
população preocupa-se cada vez mais com questões
ambientais, como o aquecimento global, que acarretam
secas em algumas regiões e enchentes em outras. Além
de impactar diretamente a produção de alimentos,
espécimes vegetais e animais estão sendo extintas durante
esse processo. Neste cenário, a dieta vegetariana tem um
papel decisivo para “reequilibrar” o planeta.
Participando dos esforços por um mundo melhor,
indicamos ao lado, a leitura de uma das obras do
Venerável Mestre Hsing Yün e uma edição do Café com
Darma, que abordam este assunto.

LEIA A TRANSCRIÇÃO
DO TEXTO NO SITE

Clique no botão acima para
ouvir a edição que trata do tema
vegetarianismo
(visualização no
Facebook).
Clique na capa do livreto e
falar conosco
Para saber da disponibilidade
e possibilidade
de envio.
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BEM-VINDOS À ERA
DO PODCAST!
CLIQUE PARA OUVIR TODOS OS
ÁUDIOS DIRETAMENTE NO SITE

Para quem não sabe o que é, esse é o nome
do conceito de produção e disponibilização de
áudios em aplicativos específicos ou sites,
variando entre postagens de músicas, notícias,
entrevistas, debates, reflexões, orações e
tutorias.
O grande diferencial desse formato é que,
semelhante ao rádio, pode ser escutado em
qualquer local e horário. Atualmente, cerca de
52 milhões de brasileiros consomem estes
áudios diariamente.
O Templo Zu Lai entrou na era dos podcasts
com uma galeria de Áudio Darmas, onde são
inseridos trechos de livros e textos da revista
Budismo Humanista, já o Café com Darma está
nos aplicativos Spotify e Google Podcast. Para
quem não pretende ter despesas com
assinatura, na loja de aplicativos do celular é
possível baixar a versão “Spotify Lite”, que é
gratuita, já o Google Podcast não tem custo,
bastando instalar o aplicativo, procurando
posteriormente “Café com Darma” e clicando
em “inscrever-se” no canal.

Para celulares
e tablets:

INSTALE O GOOGLE PODCAST

INSTALE O SPOTIFY LITE

# 46 VIVA CORAJOSAMENTE
Escolhemos para esta edição, a gravação de uma das páginas da
obra “O Valor da Verdade”, escrita pelo Venerável Mestre Hsing Yün.
Deixamos aqui à disposição o texto no site e uma gravação postada no
Instagram, contudo, pelo link da galeria do Áudio Darma (postado no texto
anterior) pode-se ouvir a gravação, diretamente no site.

Trecho da leitura:
“O que parece um beco sem saída pode, na realidade, significar
o começo de um novo caminho. Neste nosso mundo, muitos
sobrevivem à dor e aos horrores das calamidades naturais e, mesmo
assim, continuam a viver. Sua coragem diante da perda e do
sofrimento os transforma em exemplo para outras pessoas que
enfrentam as provações e as tribulações da vida.”
Obs. Caso tenha interesse na aquisição do livro, entre em contato
conosco
através
dos
e-mails:
zulai@templozulai.org.br
–
imprensa@templozulai.org.br ou pelo telefone (11) 3500-3600.

CLIQUE E LEIA
TODO O TEXTO
NO SITE
INSTAGRAM
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MAIS SAL, POR FAVOR!
O Buda Shakyamuni, além de sermões sofisticados,
narrava histórias e contos mais simples para transmitir
ensinamentos profundos, de uma forma mais acessível,
alcançando até os discípulos mais humildes.

CLIQUE E LEIA
TODO O TEXTO
NO SITE

Um dos ensinamentos mais simples e ao mesmo tempo
mais difíceis para aplicação na vida prática, é o famoso
conceito do “Caminho do Meio”.
O Sutra Lótus menciona que através dos “meios
habilidosos”, um sábio comum ou um Buda pode transmitir
ensinamentos de maneira flexível, levando em
consideração a idade, nível de instrução, concepções
religiosas e ideológicas e até o temperamento do ouvinte.
Muitas vezes, uma simples conversa pode oferecer
elementos para tornar o ensinamento bem didático, como
no conto “Mais Sal, Por Favor!”. É este o conto que estamos
oferecendo nesta edição. Ele poderá ser ouvido ou lido
através dos botões ao lado.

FACEBOOK

INSTAGRAM

ENSINAMENTOS EM ESPANHOL
Embora estejamos no Brasil, quinzenalmente postamos
em nossos canais conteúdos na língua espanhola. Trata-se
da leitura de trechos das obras do Venerável Mestre,
direcionadas aos falantes deste idioma que vivam no Brasil
ou nos países próximos e que recorram ao Tempo Zu Lai
como referência do Budismo Humanista no continente.
Nesta edição está disponível o áudio “Vida es
Movimento", segue um trecho do texto e os links:
“El movimiento es la energía y el sentido de la vida,
pues gracias a él podemos avanzar y seguir activos. El
movimiento nos habilita a aprender de los demás y a
integrarnos en una sociedad, obteniendo así de los
demás el apoyo indispensable para lo que hacemos. El
movimiento de una persona no debe juzgarse en sí
mismo, pues tenemos que considerar tanto la persona
como el suceso, así como consideramos el acto y la
mente.”

CLIQUE E LEIA
TODO O TEXTO
NO SITE

FACEBOOK

INSTAGRAM

ENTRE A IGNORÂNCIA E A ILUMINAÇÃO
Trata- se de um estudo mais profundo das obras do
Venerável Mestre Hsing Yün, apresentado, “ao vivo”, todos
os sábados, às 10h00, na página oficial do Templo no
Facebook e posteriormente postadas em nossa página no
Instagram.
As aulas são apresentadas pelo Mestre Hui Li, que
procura através de uma linguagem simples, explicar o
conteúdo da obra aos participantes, mesmo os que ainda
conhecem pouco sobre o budismo.
Esta série tem sido desenvolvida ao longo da
pandemia, e todas as gravações permanecem disponíveis
em ambas as redes sociais.

FACEBOOK

INSTAGRAM

Registro: Nos meses de abril e maio, o Templo Zu Lai foi convidado para conduzir um curso de meditação budista online, promovido pelo
Sesc Osasco. As aulas aconteceram às terças-feiras e foram ministradas pelo Mestre Hui Li, contando com a participação especial da abadessa
do templo, Mestra Miao You. Além do conteúdo teórico e prático sobre o tema, alguns conceitos básicos sobre o budismo, como vazio,
impermanência e gênese condicionada, também foram abordados.
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ABADESSA DO TEMPLO ZU LAI MINISTRA
PALESTRA VIRTUAL PARA A EMPRESA NIHON KOHDEN
A abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao You,
ministrou no último dia 28 de maio, uma palestra virtual
para os colaboradores da empresa Nihon Kohden. O
convite partiu da própria empresa, que desde janeiro de
2020 mantém um programa de capacitação interna
chamado Projeto Academia, que leva conteúdo diverso
aos colaboradores que, por conta da pandemia, estão
trabalhando em regime de home-office.
A palestra, cujo título foi, “Filosofia Budista nos
Negócios” contou com a presença de dezenas de
expectadores e foi transmitida pela plataforma de
videoconferência Zoom.
A Mestra Miao You iniciou a palestra contando
brevemente a história do Monastério Fo Guang Shan e de
seu fundador, o Venerável Mestre Hsing Yün, para em
seguida afirmar que tanto as empresas como o budismo
compartilham da mesma razão de existência; solucionar os
problemas humanos. A mestra lembrou que para

consolidarem-se no mercado, as empresas precisam
estabelecer políticas que contemplem o bem-estar de toda
a cadeia, do produtor de insumos até o consumidor final,
passando pelo cuidado com o meio ambiente e políticas
de governança corporativa e que, nos dias de hoje, não há
mais espaço no mercado para ganhos unilaterais, segundo
ela, “a generosidade leva a prosperidade”.
A mestra também abordou o importante papel das
empresas em cuidar da saúde emocional de seus
colaboradores; “se existem mil colaboradores, haverá mil
tipos diferentes de emoções”, completou.
Nos minutos finais da palestra, os participantes
puderam fazer perguntas. Ao ser questionada sobre como
um colaborador budista lidaria com uma função que
exigisse uma postura mais “agressiva”, a mestra usou como
um exemplo a ser seguido, o conceito dos Três
Treinamentos, ensinados pelo Buda; Meditação,
Moralidade e Sabedoria.

Print com parte dos 63 participantes

GRATIDÃO

Durante o evento, a Abadessa Miao You
compartilhou mensagens de grande sabedoria do
Venerável Mestre Hsing Yün.

Nesta
ocasião,
gostaríamos
de
expressar nossa alegria e profunda
gratidão pelo maravilhoso gesto de
generosidade por parte da NIHON
KOHDEN DO BRASIL, que nos doou um
aparelho desfibrilador.
A empresa também nos forneceu, no
dia 22 de junho, através das colaboradoras
Suzzana de Melo Vieira e Carolina
Fernandes (na foto com a mestra Miao
You) um treinamento completo para a
correta utilização do equipamento.

Agradecimentos
especiais:
Marcio Uono
Gerente Administrativo
Jefferson Batista
Supervisor de Comércio Exterior
Vanessa Santinato
Especialista de produtos
Gilberto Filho
Supervisor de RH e Financeiro
Henrique Noreika
Analista de Contas a Receber
Thais Quirino
Assistente Administrativo

A empresa Nihon
Kohden foi fundada no
Japão, há mais de 70
anos, fabricando
equipamentos médicohospitalares. Hoje conta
com mais de 5 mil
colaboradores,
espalhados por 120
países.
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LUZ, CÂMERA E AÇÃO!
Membros da BLIA Lótus gravam curta
metragem para concurso da BLIA Internacional
No último dia 5 de junho, membros da
BLIA Brasil - subcapítulo Lótus, estiveram no
templo Zu Lai para a captação de imagens
para o curta metragem “SanHao Way”. O
trabalho será inscrito no concurso “Vídeo das
Três Boas Atitudes”, promovido anualmente
pela BLIA Internacional, cujo tema deste ano é
“Sim ou Não”.
Além do presidente da BLIA Lótus,
Sérgio Wasserstein, e dos membros, Hélio
Guerra, Lilian Lovisi, Norberto Lazzari e Paulo
Lee, a produção também contou com a
colaboração da Mestra Jue Fu, do Sr. Maico
Hsu, presidente da BLIA Brasil, do Sr. Yang,
presidente do subcapítulo 3 e dos jovens da
BLIA YAD, André Guerra e Jonathan Lima. O
curta está sendo produzido no idioma
português e será traduzido para o chinês pela
Sra. Caroline Liao, membro do subcapítulo 4.

O FUTURO DO TURISMO EM COTIA
No dia 9 de junho, a abadessa do
Templo Zu Lai, mestra Miao You,
participou de uma reunião, em que se
discutiu os rumos do turismo em Cotia,
no pós-pandemia. A reunião ocorreu de
forma presencial, respeitando todas as
regras sanitárias vigentes.
Estiveram presentes a Sra. Ângela
Maluf, vice-prefeita de Cotia, os Srs.
Nelson Broering, secretário de turismo,
Andre Volkart Vaccari, secretário adjunto
de turismo e Luiz Kraieski, diretor de
turismo do município.
Na ocasião, os presentes discutiram
ideias e iniciativas, visando reativar o
turismo na região.
Embora seja um santuário religioso,
é consenso na prefeitura de Cotia, que o
Templo é uma das maiores atrações
turísticas da região, sendo considerado
um dos mais valiosos patrimônios
culturais da cidade.
Secretaria de Turismo
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BLIA YAD - Filhos de Buda realiza sua primeira reunião de trabalho em 2021
No dia 29 de maio, a nova diretoria da BLIA YAD –
Filhos de Buda realizou sua primeira
reunião de trabalho.
A principal pauta discutida foi o recadastramento dos
membros, que será realizado através de um formulário online (foi apresentado o link). O presidente, David Silva,
mostrou a evolução no número de pessoas inscritas e de
visualizações das páginas do grupo nas redes sociais e
compartilhou a experiência de ter participado como

convidado do grupo de estudos da BLIA YAD - São Paulo.
Na reunião, que também contou com as presenças do
mestre orientador, Hui Li e do ex-presidente, e hoje
conselheiro, Mathias Santos, também foi apresentado o
novo Boletim Informativo do grupo, em formato bilíngue,
para que se torne acessível também à YADs de outros
países. O encontro aconteceu dentro da plataforma de
videoconferência Google Meet.

Números de inscritos nas redes sociais

O primeiro Boletim, formulado em versão bilíngue

“Na jornada da vida, se encontrares um companheiro prudente, sóbrio, sábio e bem controlado, sobrepuja todos os
obstáculos e caminha ao seu lado, alegre e bem atento.
(Dhammapada vs. 328.)
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A Associação Internacional Luz de Buda – BLIA
Brasil promoverá uma Avaliação Global sobre
Budismo – 2021

Para a promoção da leitura de livros
budistas, enriquecimento da vida,
aprofundamento da fé e cultivo de visão e
entendimento corretos.

Data/Hora (Brasília):

Grupos:

12.09.21/16h – adultos (português/espanhol)
19.09.21/15h – adolescentes e crianças (português/espanhol)

1. Adultos
2. Adolescentes
3. Crianças

Público: todo e qualquer interessado nos ensinamentos budistas
Inscrição: de 20.06 a 20.08.21 – online
Avaliação: prova online

Para mais informações, acesse a página oficial www.blia.org
ou entre em contato com o templo local do Monastério Fo
Guang Shan.

Abrangência: material de consulta sobre conhecimento da doutrina budista e seus conceitos fundamentais (português/espanhol), disponível
na página oficial.

Organizador:
Associação Internacional Luz de Buda – BLIA sede central

Contatos: www.templozulai.org.br
E-mail: avaliacao@templozulai.org.br
Tel.: +55-11-3500.3600

Entidades responsáveis:
• Comitê da Associação de Professores e Palestrantes de Darma
• BLIA América do Norte
Coorganizadores:
todos os Capítulos da BLIA no mundo

Que tal, como prévia, testar seus conhecimentos sobre o budismo
e o Templo Zu Lai, na Cruzadinha do Darma?
Sugestão: clique com o botão direito do mouse sobre esta tela, vá até a impressora, para imprimir, marque “página
atual” ou a página 8. Em seguida, selecione “ajustar” (vai imprimir no formato de A4, o Boletim é um tabloide.
Instruções: são sete palavras, podem estar na horizontal, vertical, ao contrário e na diagonal.
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Embora ainda não haja uma data para a retomada das
atividades presenciais, o Templo Zu Lai continua realizando
as cerimônias de domingo, às 10h00, mesmo sem a
presença do público.
Estas 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.

JULHO
04 | domingo às 10h
Cerimônia de Oferenda de Luzes
11 | domingo às 10h
Cerimônia de Arrependimento da "Grande
Compaixão
dos Mil Braços e Mil Olhos"
18 | domingo às 10h
Cerimônia Sutra do Buda Amitabha
25 | domingo às 10h
Cerimônia de Arrependimento Testemunhado pelos
88 Budas
30 | sábado às 19h30
Cerimônia de Purificação
31 | sábado às 10h e às 14h
Cerimônia de Arrependimento do Imperador Liang
Atenção: programação sujeita a alteração.
Vide agenda completa em www.templozulai.org.br

Para assistir, na
data e horário,
clique em um dos
botões ao lado:

DEDICAÇÃO DE MÉRITOS (TABULETAS VOTIVAS)

Para todos que vivem o luto, pela perda de um
ente querido, ou se preocupam com o bem-estar
de familiares ou amigos que estejam vivos, o
Templo Zu Lai oferece a oportunidade da
“dedicação de méritos” sob a forma da confecção
de uma tabuleta votiva. Esta tabuleta representará
as melhores intenções e sentimentos que nutrimos
por estas pessoas e serão acomodadas na Sala do
Bodisatva Kishitgarbha para orações, no período
indicado pelo solicitante.
Em ocasiões especiais, como durante a
Cerimônia de Arrependimento do Imperador Liang,
estas tabuletas permanecerão na sala por todo
ciclo da cerimônia, que este ano inicia em 31 de
julho e vai até o Dia da Sanga, em 15 de agosto.

Caso o leitor queira encomendar tabuletas, basta entrar
em contato com o setor de atendimento ao público do
Templo Zu Lai, clicando no botão ou usando o QR Code.
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APRENDENDO COM O VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN

REFLEXÃO

REFLEXÃO
Há um ditado budista que diz “notar um defeito em si é

mil vezes melhor que notar dez mil defeitos nos outros, pois,
o nosso, podemos corrigir”. Esse é o primeiro ponto: não
somos seres perfeitos e muitas vezes, a percepção das falhas
ao redor pode nos distrair da busca pelo autoconhecimento.

A introspecção é algo muito difícil de se obter e quando
alcançada é ainda mais difícil de se sustentar. Não adianta
examinarmos tudo com se possuíssemos uma poderosa lupa
para identificar os Três Venenos operando a nossa volta, e
não conseguirmos distingui-los em nós mesmos. Perdemos
assim, a chance de nos livrar da ilusão.

Imagine um bombeiro tentando apagar um incêndio
aumentando suas chamas. Se o objetivo dele era controlálo, agindo assim, o fará ficar fora de controle...
Quem deseja ser devorado pela raiva? Ninguém!
Porém, mesmo uma pessoa generosa e sábia, em certas
circunstâncias, perde a paciência ou se enfurece, contudo,
se não estão nos nossos planos vivermos frequentemente
“em pé de guerra” com as outras pessoas, sermos, por fim,
agredidos, perder a saúde, colecionar inimigos (que
podem seguir conosco para outras vidas) é fundamental
focar este conselho do Venerável Mestre: “a raiva precisa
acabar”.

Prática Pessoal e Dedicação de Méritos
às vítimas da Covid-19
Convidamos a todos que estão sensibilizados com as vítimas da pandemia e seus
familiares, a se unirem à comunidade monástica e discípulos do Templo Zu Lai, para
dedicar uma fração de seu tempo e méritos a estes milhões de seres humanos pelo
mundo. Para participar, acesse as instruções contidas em nosso site.

CLIQUE AQUI

Lembre- se: a Transferência ou Dedicação de Méritos é uma importante
prática budista e que enfatiza e enaltece a interdependência entre os seres
sencientes.

Auxilie na manutenção
e nas obras sociais do
Templo Zu Lai

Dados para doação:
Associação Internacional Budista Progresso
CNPJ 67.977.439/0001-40
Banco Bradesco – Banco 237
AG: 0160-0 / Conta Corrente: 70079-7

PIX
67977439000140

Ao fazer sua doação, não esqueça de
enviar o comprovante para
imprensa@templozulai.org.br, junto
de seu nome, mencionando “doação”

Até a próxima edição!

