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Olhar a tudo e a todos  
com reverência 

 
 
Há aproximadamente um mês o Brasil entrou oficialmente 

no inverno, que este ano, particularmente, está um pouco mais 
ameaçador, não fossem as quedas bruscas de temperatura, há 
ainda o “fantasma” da pobreza pairando sobre milhões de 
pessoas que perderam seus empregos e ficaram sem renda, em 
decorrência da pandemia. 

 

Contudo, esta já era a realidade de outras milhões de 
pessoas, que vagam pelas ruas ou estão albergadas há algum 
tempo. Dito isto, encorajamos nossos leitores a responderem a 
esta preocupante situação com o Darma.  

 

Ensina o Venerável Mestre Hsing Yün que “onde há 
Darma, há saída”. Prover esperança às pessoas e à sociedade é 
uma das nossas missões, assim, apadrinhe alguma instituição 
que esteja oferecendo agasalhos, cobertores e alimentos aos 
flagelados pela atual crise ou que já estavam nessa situação 
anteriormente. 

 

Muitas pessoas quando visitavam o Templo queriam saber 
se a presença de flores e frutas no altar, diante do Buda, se eram 
simples ornamentos ou se continham algum significado. Pois 
bem, este é um singelo ritual que pode ser levado aos futuros 
budas, no altar da sociedade moderna: as flores representam 
nossos melhores sentimentos, e os frutos, nossas melhores 
disposições em servir e oferecer ao outro alento e alívio de seus 
padecimentos.  

 

Desta maneira, o Budismo Humanista nos ensina a olhar a 
tudo e a todos com a mesma reverência que nos colocamos 
diante do altar, onde a imagem do Buda está erguida.  

 

 

Bem-vindos à 15ª edição 

do Boletim do Templo Zu Lai! 
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Como eu disse, nós somos um 

combinado de mente e corpo, logo, 
devemos deixar para a medicina a pesquisa 
e a produção das vacinas visando fortalecer 
nossa imunidade e salvar o corpo físico 
daquilo que lhe oferece riscos, mas, cabe a 
cada um de nós produzir os imunizantes 
espirituais, usando como matéria prima o 
Darma, salvando nossas orelhas, bocas e 
vidas de todos os males, sejam os que nos 
rodeiam ou aqueles que ainda acometem 
nossos pensamentos, palavras e atos. 

Fale conosco: 

CLIQUE AQUI 

O ano de 2021 tem sido marcado pelos 

esforços em adquirir ou produzir o maior volume 

possível de vacinas e ofertá-las imediatamente à 

humanidade.  

No Brasil, na maioria dos estados, o ritmo 

da imunização está acelerado e o índice de 

contágios e óbitos vêm caindo. Estamos 

esperançosos quanto a esse esforço dos 

governantes e profissionais de saúde em 

imunizar à população o mais rápido possível.  

Gostaria de voltar a um assunto, que já 

mencionei em uma das edições do Café com 

Darma: devemos atingir também outros tipos de 

imunização.   

O Sars-Cov–2, popularmente chamado de 

“o novo coronavírus”, junto de outros 

microrganismos, é uma ameaça à saúde e à vida, 

destruindo lares, levando pesar e luto, mas, 

enquanto somos imunizados contra ele, 

devemos observar que somos mais que matéria, 

somos mente também, e ela precisa ser 

igualmente imunizada, para que os vírus da 

cobiça, da raiva e da ignorância, e suas variantes, 

como a tristeza, inveja, ciúme e maldade não 

tragam desarmonia e sofrimento em nossas 

vidas. 

Também devemos imunizar nossas orelhas 

e bocas contra os vírus da fofoca, intriga e 

malícia. Imunizar nossos corações contra o 

desejo excessivo e a falta de compaixão ao lidar 

com outras pessoas.   
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EXPEDIENTE 

“Devemos observar 
que somos mais que 

matéria, somos mente 
também, e ela precisa 

ser igualmente 
imunizada, para que os 

vírus da cobiça, da 
raiva e da ignorância, e 
suas variantes (...) não 
tragam desarmonia e 
sofrimento, em nossas 

vidas” 
 

PAZ, SAÚDE E PROSPERIDADE À TODOS! 
 

Mestra Miao You- Abadessa do Templo Zu Lai 

MENSAGEM DA ABADESSA:  IMUNIZAR-SE 
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                                Links: 

 

 
1- Clique aqui para instalar o Facebook 

 
 
2- Clique aqui para instalar o Instagram 

 
 
3- Clique aqui para instalar o Spotify 

 
 
4- Clique aqui para instalar o Googlepodcast 

 
 

Amigos leitores: 
 
O Boletim do Templo Zu Lai, foi concebido para ser uma 

publicação digital. Seu objetivo não é apenas trazer informações, 
mas ser também a porta de entrada às nossas redes sociais e site, 
direcionando o leitor ao nosso conteúdo digital, além de acesso 
à portais e produções de meios de comunicação ou instituições 
que venham a realizar algum tipo de parceria com o Templo. 

 
Para navegar por nossas páginas em tabletes e celulares, é 

importante ter instalado em seu dispositivo alguns aplicativos, 
como Instagram, Facebook, Spotify, Googlepodcast e, é claro, 
um navegador, tipo Google Chrome. Normalmente os aparelhos 
já contam com um navegador, mas há quem não teve interesse 
nos demais aplicativos, mas passou a ter para interagir com o 
Templo, seguem alguns links para instalá-los em seu dispositivo. 

 
 

O Templo Zu Lai e a Prefeitura de Cotia são parceiros 
em diversos projetos e iniciativas, sendo a ação social uma 
das áreas de maior colaboração. 

 
O inverno chegou com temperaturas mais baixas em 

todo país. Em Cotia e nas cidades vizinhas tivemos 
madrugadas com termômetros que chegaram a marcar zero 
graus. Nas cidades da região metropolitana de São Paulo, 
prefeituras e ONGs mantém preocupação constante com a 
população de rua, albergues e instituições de acolhimento, e 
em Cotia não tem sido diferente: o Templo Zu Lai, durante 
um mês, distribuiu 900 itens, entre cobertores, tocas e 
cachecol, entregues diretamente aos necessitados. Serão 
feitas outras doações nos próximos dias. 

 
Além das doações citadas acima, o Templo Zu Lai está 

mais uma vez engajado na Campanha do Agasalho, 
conduzida pelo Fundo Social e Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social de Cotia, doando centenas de 
cobertores e gorros, que estão sendo repassados às famílias 
em situação de vulnerabilidade social. Nesta ocasião, 
registramos o recebimento deste certificado de 
agradecimento e participação. 

 
Agradecimento: 

 
A Prefeitura de Cotia, por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e o 
Fundo Social agradecem a todos pelas doações 
recebidas. Graças a essa generosidade, 
conseguimos alcançar o objetivo de atender as 
famílias em situação de vulnerabilidade que 
sofrem com as baixas temperaturas em nosso 
município.  A melhor proteção para o frio é um 
cobertor e um agasalho quentinho. Recebam os 
mais sinceros votos de carinho e agradecimento. 

 

Atte. 
 

 Fundo social de solidariedade 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.podcasts
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.podcasts
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FUNDAÇÃO FILHOS DE BUDA - DOAÇÃO DE COBERTORES 
 

No início do mês de julho, a comunidade 
taiwanesa de São Paulo, por intermédio da BLIA Brasil, 
ofereceu 360 cobertores para o Templo Zu Lai, para 
serem destinados a doação. 

 

O repasse para as famílias carentes começou, já no 
dia seguinte; “quem tem frio tem pressa”, foi o 
argumento usado pela abadessa do templo, Mestra  

 
 

Miao You, para justificar a rapidez da entrega. 
 

Dentre as famílias beneficiadas, estão as das 
crianças assistidas pela Fundação Filhos de Buda, 
localizada próxima ao Km 21 da Rodovia Raposo 
Tavares. No entanto, famílias da comunidade sem 
vínculos com a fundação ou com o Templo Zu Lai e 
pessoas em situação de rua também foram beneficiadas 
pela ação. 

 

Cerca de 360 cobertores foram doados pela comunidade 
taiwanesa de São Paulo 

 

Os cobertores foram separados e embalados pela Equipe 
da Fundação Filhos de Buda 

 

O professor e membro da BLIA, Mário Guerra e o mestre 
orientador da Fundação, Mestre Hui Li, entregam cobertores para a 

Sra. Francisca Soares e seu filho, o aluno Arthur Henrique. 
 

O coordenador da Fundação Filhos de Buda e membro da 
BLIA, Bruno Amaral, entregando os cobertores. 

 

“Quem tem frio tem pressa.” 
 

(Mestra Miao You, ao determinar 
o início imediato da distribuição das doações) 

 
CONHEÇA E AJUDE 

 A FUNDAÇÃO FILHOS DE BUDA:  



 BOLETIM TEMPLO ZU LAI          15. EDIÇÃO        COTIA-SP, 29 DE JULHO DE 2021 
 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAFÉ COM DARMA 
 com a mestra Miao You 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O café com Darma é postado todas as segundas, pela manhã, 
entre 8h00 e 9h00, sempre com um tema diferente. Escolhemos 
para esta edição o tema “Perda e Luto”, no qual a abadessa do 
Templo Zu Lai compartilha com o público a percepção do Budismo 
Humanista sobre como lidar com a morte e o sentimento de luto. 

Perda e Luto 
 

Trechos: “A morte é um assunto sério e devemos 
conhecê-lo melhor para poder lidar com ele. (...) Quando 
nascemos, não sabíamos fazer nada, só chorávamos enquanto 
as pessoas ao nosso redor estavam celebrando. O tempo 
passou, crescemos, adoecemos, sorrimos e choramos. Depois 
de tantas lutas na vida, enfrentamos inúmeros problemas e, um 
dia, o tempo das pessoas que amamos e o nosso tempo no 
mundo se esgota, como uma lanterna queimando todo óleo.”  

 

“A tristeza veio, mas deixe ela ir embora, pois isso não vai 
inverter a situação. Por que não mandar mensagens e orações 
desejando uma boa viagem ou um “até logo” para ele ou para 
ela?”  

 

“Isso é bem melhor do que cultivar uma infelicidade sem 
fim. Para finalizar, eu te pergunto: aquele ente querido queria a 
nossa felicidade, não é? Então vamos decepcioná-los?”  

 
“Isso é bem melhor do que cultivar uma infelicidade sem fim. Para 

finalizar, eu te pergunto: aquele ente querido queria a nossa felicidade, 
não é? Então vamos decepcioná-los.   

 
“A tristeza veio, mas deixe ela ir embora, pois isso não vai inverter 

a situação. Por que não mandar mensagens e orações desejando uma 
boa viagem ou um “até logo” para ele ou para ela? #áudiodarma: Quinze 

recomendações sobre honestidade 

Escolhemos para esta edição, mais uma vez, 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 com um de nossos discípulos, postada 
no Instagram e na galeria do Áudio Darma em nosso site, onde 
pode-se ouvir esta e outras gravações.  

 

INSTAGRAM 

VEJA ESTA GRAVAÇÃO 

EM MP4 NO INSTAGRAM 

OU CLIQUE NO FONE 

PARA OUVIR EM MP3  

TODAS AS GRAVAÇÕES 

NO SITE 

INSTAGRAM FACEBOOK 

Trechos: 

• “Seja grato aos que têm bom coração, seja grato aos que 
lhe ajudam e seja sensível diante de atos virtuosos” 

• “Faça coisas que toquem o coração das pessoas e deixe-se 
sensibilizar pela bondade dos outros” 

• “Descubra a sua maior imperfeição e esteja disposto a 
corrigi-la” 

• “Aprenda a aceitar as desvantagens e veja que algumas 
vezes desvantagens podem ser vantagens” 

 

 

 

CLIQUE E LEIA O TEXTO NA 

ÍNTEGRA NO SITE 

CLIQUE E LEIA O TEXTO NA 

ÍNTEGRA NO SITE 
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https://templozulai.org.br/boletim15-o-buda-e-moldado-a-partir-de-um-ser-humano
https://www.facebook.com/100001745366820/videos/855561235049485/
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https://templozulai.org.br/boletim15-perda-de-entes-queridos-e-luto
https://www.facebook.com/100001745366820/videos/855561235049485/
https://www.facebook.com/100001745366820/videos/855561235049485/
https://open.spotify.com/show/3avQHFOrHQezA3GACBVayD?si=qEeV3wR4SUC6gvGK9wrwqA&dl_branch=1
https://www.facebook.com/100001745366820/videos/855561235049485/
https://open.spotify.com/show/3avQHFOrHQezA3GACBVayD?si=qEeV3wR4SUC6gvGK9wrwqA&dl_branch=1
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https://templozulai.org.br/pt_BR/audiodarma
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https://www.facebook.com/100001745366820/videos/855561235049485/
https://www.facebook.com/100001745366820/videos/855561235049485/
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https://www.facebook.com/100001745366820/videos/855561235049485/
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UM FANTASMA ATRÁS DA PORTA 

 
 

INSTAGRAM 

FACEBOOK 

CLIQUE E LEIA 

TODO O TEXTO 

 NO SITE 

Conforme publicamos na edição 

anterior do Boletim, no dia 5 de junho, alguns 

membros da BLIA Brasil - subcapítulo Lótus, 

estiveram no Templo Zu Lai para a captação 

de imagens para o curta metragem “San Hao 

Way”. O trabalho foi finalizado e inscrito no 

concurso “Vídeo das Três Boas Atitudes”, 

promovido anualmente pela BLIA 

Internacional, cujo tema deste ano é “Sim ou 

Não”. 
 

A produção contou com o presidente da 

BLIA Lótus, Sérgio Wasserstein, e os 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 SP-3 e dos jovens 

da BLIA YAD, André Guerra e Jonathan Lima.  

O curta foi produzido no idioma 

português e traduzido para o chinês pela Sra. 

Caroline Liao, membro do subcapítulo SP-4.  
 

Ao comentar sobre a produção, a 

abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You, 

elogiou o trabalho em equipe dizendo que já 

nesse quesito a produção merecia uma 

premiação.  
 

O curta-metragem para 

concurso da BLIA 

Internacional, gravado 

pelos membros da BLIA 

Lótus, está disponível no 

Facebook da BLIA 

Internacional e nas redes 

sociais do Templo Zu Lai. 
 

 

CURTA-METRAGEM  

 

     

        
                

           VEJA 
 

CONTOS BUDISTAS 

Muitas pessoas acreditam em fantasmas, outras 
duvidam de sua existência. Mas, será que tudo que 
rotulamos como acontecimentos misteriosos são, de fato, 
misteriosos?  

 

Ouça mais um grande ensinamento contado com a 
beleza e a poesia dos contos budistas. Leia um trecho:  

“A notícia sobre a casa mal-assombrada 
rapidamente se espalhou pelos vilarejos vizinhos até 
chegar aos ouvidos de um homem que, em seu 
vilarejo, era reconhecido por sua coragem.  O homem 
bateu em seu peito e disse a todos que estavam por 
perto: ‘Farei minhas malas e ainda hoje me mudarei 
para essa tal casa mal-assombrada. E se houver algum 
fantasma lá, ele que se prepare, pois eu vou botá-lo 
para correr’.” 
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   INSTAGRAM 

    FACEBOOK 

CLIQUE E LEIA  

TODO O TEXTO 

 NO SITE 

Nesta edição está disponível o áudio “Hechos 
maravillosos y epsodios conmovedores”. Segue um 
trecho do texto e os links dos áudios: 

 

“Una costumbre habitual en la sociedad 
contemporánea, parece ser “pasar por alto las virtudes de 
los demás y publicitar sus defectos”. Es un mal social que 
debe ser curado. En nuestra sociedad ocurren todos los 
días muchas cosas maravillosas, merecedoras de que les 
prestemos atención. Lo que realmente debemos hacer es 
promover el bien e inculcar sentido moral a un mundo 
que se degrada velozmente.” 

 

ENSINAMENTOS EM ESPANHOL 

Todos os sábados, às 10h00, o Templo Zu Lai oferece 
em sua página no Facebook  (facebook.com/templozulai) 
uma Live baseada na obra literária do Venerável Mestre 
Hsing Yün, fundador do Monastério Fo Guang Shan. O 
conteúdo é posteriormente disponibilizado no Instagram, 
no período da tarde. 

 

As aulas são apresentadas pelo Mestre Hui Li, que 
através de uma linguagem simples, explica o conteúdo das 
obras aos participantes, mesmo para aqueles que ainda 
são iniciantes no estudo do budismo. 
 

 Esta série teve início em novembro do ano passado e 
todas as gravações permanecem disponíveis em ambas as 
redes sociais. Clicando ao lado, você acessará a aula 35, 
apresentada no dia 3 de julho e que foi baseada no 
capítulo “O Caminho para a Felicidade”, do livro O Valor da 
Verdade. 
 

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 vivem no Brasil 
ou nos países próximos e que recorrem ao Tempo Zu Lai 
como referência do Budismo Humanista no continente. 

ENTRE A IGNORÂNCIA E A ILUMINAÇÃO 

INSTAGRAM 

FACEBOOK 

O leitor talvez tenha percebido que as gravações de Áudio Darma, Ensinamentos em Espanhol e da aula 35 de 
“Entre a Ignorância e a Iluminação” remetem a obra “O Valor da Verdade”.  Caso queira saber da disponibilidade 

desta e de outras obras publicadas pelo Templo, entre em contato conosco através dos e-mails: 
zulai@templozulai.org.br / imprensa@templozulai.org.br ou pelo telefone (11) 3500-3600. 
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VEJA 
AQUI 

Café com Axé: 
 

Abadessa do Templo Zu Lai participa de evento promovido pela  

Secretaria dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher da cidade de Cotia - SP 

A Secretaria dos Direitos Humanos, Cidadania e da 
Mulher foi a anfitriã do segundo Café com Axé de 2021, 
que aconteceu no dia 27 de junho, entre 10h00 e 12h00.  

 

Esteve em pauta a defesa da Mulher, da Criança, do 
Idoso, do Indígena e o respeito à Diversidade de Gênero e 
Credo. A abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao You, fez 
a abertura e o encerramento do evento. 

 

Participaram do encontro virtual representantes de 
organismos vinculados à defesa da mulher, da criança e do 
adolescente, de povos indígenas e da diversidade religiosa 
e de gênero.  

 

Devido às restrições impostas pela pandemia, as 
atividades do “Café com Axé”, compreendidas no período 
de 06 de junho a 29 de agosto, não estão sendo 
presenciais.  

 

O encontro, que faz parte dos preparativos da 4ª 
edição do evento “Cultura de Paz e Não-Violência de 
Cotia”, foi realizado pelo aplicativo Zoom e transmitido pela 
página oficial da “Cultura de Paz de Cotia” 
https://www.facebook.com/culturadepazcotia  

 
 
 

 

“Uma dúvida sobre questão básica 
do Budismo, mas com respostas 
resumidas nos livros e manuais, é 

sobre a "impermanência". 
Geralmente, o conceito fala 

resumidamente da impermanência de 
todas as coisas. Pois aí vai justa 

dúvida: se tudo é impermanente, ou 
se caminha para "dissolução", não 

seriam então os próprios ensinos de 
Buda impermanente? Como podem 
ter validade ontem, hoje ou amanhã 

se eles não permaneceriam? A 
pergunta se estende também para 

questões morais básicas como 
respeito, compaixão etc., ou mesmo 

"Leis da Natureza", da "Física", 
“Matemática” etc., não são 

permanentes?  
 

Obrigado pela atenção, paz!” 
 

Agostinho de Castro Ferreira 
Campo dos Goytacazes- RJ 

Via imprensa@templozulai.org.br  
 

Pergunta do leitor  

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

O CONVITE PARA 
PARTICIPAÇÃO DA 
MESTRA VEIO DA 
VICE-PREFEITA DE 

COTIA, ÂNGELA 
MALUF 

Resposta da redação: 
 

A impermanência é uma das três principais 
características de todos os fenômenos do universo, mas ao 
contrário do que muitas pessoas pensam, a 
impermanência não é a extinção em termos absolutos.  

 
Todos os fenômenos surgem, duram por certo tempo 

e desaparecem, contudo, ressurgem ciclicamente. Por 
exemplo: cessou uma tempestade (impermanência), mas 
é certo que em outro momento choverá novamente, outro 
temporal, não mais aquele que dissipou. Nesse intervalo, 
as águas não foram extintas, apenas fluíram para outros 
locais; parte permanecerá líquida, outra evaporará ou será 
convertida em gelo.  

 
Nada é fixo, é isso que ensina a impermanência. 

Mesmo a compaixão, ela se manifesta em contextos que 
são transitórios. No entanto, as leis ou princípios 
subjacentes a todos os fenômenos, no budismo 
chamados de Darma, são invariáveis. São estes princípios 
que fundamentam a Lei de Causa e Efeito. Nesse sentido, 
temos a verdade aparente, que toca os nossos sentidos e 
cria nossa percepção do mundo e falsas noções a respeito 
da realidade. Esta é regida pela impermanência.  

O Templo Zu Lai publicou há alguns anos a obra “Budismo Puro e Simples”, baseado no “Sutra das 
Oito Percepções dos Grandes Seres”, que trata basicamente da questão da Impermanência. A obra é de 
autoria do fundador do Templo, Venerável Mestre Hsing Yün. Recomendamos sua aquisição. 
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Para budistas  
e 

não budistas 

Participe da Avaliação Global 
 sobre Budismo BLIA – 2021! 

 

Quando?  
 
12/09/21, às 16h* – adultos (português/espanhol) 
19/09/21, às 15h* – adolescentes e crianças (português/espanhol) 
 
Para quem?  Para qualquer interessado nos ensinamentos budistas 
 
Inscrição: até 20/08/21 – online 
 
Avaliação: prova online 
 
*Horário de Brasília  

A atividade visa estimular a leitura de livros budistas, 
o enriquecimento da vida, o aprofundamento da fé e o 
cultivo da visão e entendimento corretos. A avaliação 
será online.  

 
Participe! 

 
Inscreva-se até 20 de agosto, clicando nas bandeiras: 

 

Informações:  www.templozulai.org.br 
E-mail: avaliacao@templozulai.org.br 

Tel.: +55-11-3500-3600 
 
 

#compartilhe 

O Monastério Fo Guang Shan realizou nos dias 25 e 
26 de junho sua Conferência Anual Internacional de Jovens, 
que por conta das restrições impostas pela pandemia, 
ocorreu de forma online. A coorganização do evento ficou 
sob a responsabilidade dos jovens da BLIA YAD, da 
Faculdade Budista Tsung Lin e da BLIA Fo Guang Scouts. 

 
O tema deste ano, Fé e Legado, foi abordado sob a 

perspectiva das inovações tecnológicas na comunicação. 
Na abertura da Conferência, a Reverenda Mestra Tzu Jung, 
compartilhou suas experiências como uma das primeiras 
jovens integrantes do Coral Budista, ainda na cidade de 
Ilan, em meados da década de 1950. Ela lembrou que, já 
naquela época, o Venerável Mestre Hsing Yün se 
preocupava em fazer uso da tecnologia como um meio 
hábil para transmitir os ensinamentos do Buda aos mais 
jovens. 

 
O evento contou ainda com a presença do Mestre Hui 

Chuang, Presidente do Comitê Executivo da BLIA YAD e do 
Abade Geral do Monastério Fo Guang Shan, Reverendo 
Mestre Xin Bao, que no encerramento da Conferência 
conclamou os jovens de Fo Guang Shan a darem 
continuidade ao legado de fé do Venerável Mestre Hsing 
Yün. 

 

 

FÉ & LEGADO - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE JOVENS - FO GUANG SHAN 
 

Também participaram os jovens brasileiros das BLIA’s YAD de São 
Paulo, Rio de Janeiro e da Fundação Filhos de Buda,  

além do Grupo de Escoteiros 516, vinculado a BLIA. 
 

 

O Abade Geral do Monastério Fo Guang Shan, Reverendo Mestre Xin Bao 

 

Reverenda Mestra Tzu Jung na abertura da Conferência Internacional  
de Jovens – Fo Guang Shan 

 

BLIA YAD 
BLIA YAD é a sigla da Buddha’s Light International 

Association Young Adult Division, que significa Divisão de 
Jovens Adultos da Associação Internacional Luz de Buda. 

 

BLIA Fo Guang Scouts 
Trata-se do Grupo de Escoteiros da Associação Internacional 

Luz de Buda – BLIA. 

 

PARA BRASILEIROS PARA FALANTES DA 
LÍNGUA ESPANHOLA  

http://www.templozulai.org.br/
https://sites.google.com/blia.org/nabbef/home/portugu%C3%AAs
https://sites.google.com/blia.org/nabbef/home/espa%C3%B1ol
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Que tal como prévia, testar seus conhecimentos sobre o budismo  
e o Templo Zu Lai, na “Caça Palavras” 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. 

 
 

(Lembre-se: são sete palavras) 

PALAVRAS DE DARMA 
 

“O sábio fará tudo o que estiver ao seu alcance para levar 
a felicidade aos que o rodeiam” 

 
“O sábio (…) esforçar-se- á por infundir energia positiva 

neste mundo e ser uma fonte de  
consciência superior sempre e onde for possível” 

 
Venerável Mestre Hsing Yün  
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APRENDENDO COM O VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN 

CLIQUE   AQUI 

O budismo é 
uma religião, 
logo, o Buda é  

um deus? 

“O Sutra sobre os Princípios das Seis Perfeições explica: 
‘Todos os seres sencientes penetram na sabedoria do Buda 
por meio da purificação da mente. A natureza fundamental 
de um buda não é diferente da natureza de nenhum outro 
ser senciente’. O Sutra Plataforma do Tesouro do Darma, 

do Grande Mestre, o Sexto Patriarca Huineng diz: ‘O Buda 
é um ser senciente que se iluminou. O ser senciente é um 

buda que ainda não se iluminou’.” 

Reflexão 
 
Para nós budistas, apesar da ausência física do Buda, ele é nosso 

mestre primordial, equivalente a um guia ou professor. 
 
Ele nos ensina quais são as condições adequadas para abrandar e 

cessar o sofrimento e a ignorância. Suas palavras, registradas em 
manuscritos (sutras), preservadas, traduzidas e difundidas pelos seus 
discípulos, nos mostram que não há diferença entre todos os budas e 
os demais seres sencientes. Ele quer dizer com isso, por exemplo, que 
o Buda Shakyamuni foi um ser humano.  

 
E se temos o mesmo potencial de nos tornarmos um buda, o que 

nos impediria de alcançar tal realização? 

“As causas de nossa ilusão são as impurezas mentais – cobiça, raiva e 
ignorância. A causa de nos tornarmos buda é a eliminação dessas impurezas. 
Estas são como as nuvens escuras que ocultam o brilho da lua, como a lama 

que polui a limpidez de um lago.” 

(Citações extraídas da pág. 82 da obra “Budismo Significados Profundos) 

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. 

 

Lembre-se: a transferência ou dedicação de méritos é uma importante prática 

budista que enfatiza e enaltece a interdependência entre os seres sencientes. 
 

No Sutra do Grande Nirvana, o Buda Shakyamuni disse: 
“Todos os seres sencientes do universo têm a sabedoria e a 

virtude de um Tathagata, só não as compreendem por causa de 
seu apego à ilusão”. 
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Para assistir, na data e horário, clique 
em um dos botões acima. 

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. 

 

AGENDA DAS CERIMÔNIAS 

AGOSTO 
  

Atenção: programação sujeita à alteração. 
Vide agenda completa em www.templozulai.org.br    
 

 01 | domingo 
Cerimônia de Arrependimento do Imperador Liang 
10h - Capítulo 3 e Oferenda do meio-dia 
14h - Capítulo 4 
  
07 | sábado 
Cerimônia de Arrependimento do Imperador Liang 
10h - Capítulo 5 e Oferenda do meio-dia 
14h - Capítulo 6 
  
08 | domingo 
Cerimônia de Arrependimento do Imperador Liang 
10h - Capítulo 7 e Oferenda do meio-dia 
14h - Capítulo 8 
  
14 | sábado 
Cerimônia de Arrependimento do Imperador Liang 
10h - Capítulo 9 e Oferenda do meio-dia 
14h - Capítulo 10 
  
15 | domingo às 10h 
Cerimônia do Dia da Sanga 
10h - Recitação do Sutra Ullambana 
14h - Cerimônia de Tríplice Contemplação de 
Amitabha 
  
22 | domingo às 10h 
Cerimônia de Oferenda de Luzes 
  
29 | domingo às 10h 
Cerimônia Sutra do Buda Amitabha 

 

DIA DA SANGA 

No budismo existem Três Joias 
de inestimável valor: o Buda, o 
Darma e a Sanga. Elas são, de fato, a 
maior riqueza que um praticante 
pode encontrar ao optar pelo 
budismo como seu caminho 
espiritual. A doutrina é centrada nos 
ensinamentos e exemplos da figura 
histórica do Buda Shakyamuni, logo, 
o reconhecemos como nosso 
mestre primordial. O Darma são 
seus ensinamentos, preservados em 
manuscritos (Sutras), contudo, 
aceitar o Buda como o maior dos 
mestres e estudar seus 
ensinamentos é parte da 
caminhada, que se completa com o 
terceiro tesouro encontrado pelo 
caminho, a Sanga.  

 
A Sanga é a comunidade de 

monges e leigos que se apoiam 
como companheiros de jornada.  

 
 
 

É a Sanga que preserva a 
memória e o legado do Buda e 
honra as linhagens dos grandes 
patriarcas e ancestrais.  Ela leva o 
Buda e o Darma ao mundo e é 
mantida pela generosidade dos 
discípulos e simpatizantes do 
budismo.  

 
Este ano o Dia da Sanga será no 

dia 15 de agosto, conforme a 
programação exposta na agenda 
acima, mas como o Templo 
continua fechado (por tempo 
indeterminado), a exemplo do ano 
anterior, não será possível o 
encontro presencial.  

 
Para manter a tradição, o 

discípulo poderá assistir e 
participar desta festividade através 
das plataformas Youtube e 
Facebook. Os links estão 
disponibilizados na matéria acima.  

 

Caso o leitor queira fazer tabuletas votivas ou doações para manutenção da Sanga, poderá           
recorrer às instruções fornecidas na próxima página do Boletim. 

http://www.templozulai.org.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66zu5xUzuvVeGo1IU26S0CkqgD80j-4g
https://www.facebook.com/templozulai
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Dados para doação: 
 

Associação Internacional Budista 
Progresso 

CNPJ 67.977.439/0001-40 
Banco Bradesco – Banco 237 
AG: 0160-0 / Conta Corrente: 

70079-7 
 

Para todos que vivem o luto pela perda de um ente querido ou se 
preocupam com o bem-estar de familiares e 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. 

 
 
 

DEDICAÇÃO DE MÉRITOS (TABULETAS VOTIVAS) 
 

  

Auxilie na manutenção  
e nas obras sociais do 

Templo Zu Lai 

Ao fazer sua doação, não 
esqueça de enviar o comprovante 

para os e-mails 
zulai@templozulai.org.br ou 

imprensa@templozulai.org.br, junto  
de seu nome, mencionando 

“doação” 

Até a próxima edição! 

 

PIX 
 

67977439000140 
 
 

https://templozulai.org.br/contato-geral
mailto:zulai@templozulai.org.br
mailto:imprensa@templozulai.org.br

