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BOLETIM TEMPLO ZU LAI 
TEMPLO ZU LAI, O PRIMEIRO TEMPLO DO MONASTÉRIO FO GUANG SHAN NA AMÉRICA LATINA  
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O Boletim do Templo Zu Lai foi criado com o objetivo de manter 
os discípulos informados sobre as atividades do templo. Hoje, por 
conta das restrições impostas pela pandemia, a maior parte de nossas 
atividades está ocorrendo de forma online, através de nosso site e 
redes sociais. Aos discípulos que queiram acessá-las, o boletim 
convenientemente fornece os links, que os direcionam diretamente 
aos assuntos abordados. 

 

No entanto, alguns trabalhos ainda requerem o contato 
humano, para estes casos, o templo mantém rígidos protocolos 
sanitários a fim de preservar a saúde de todos.  Estes protocolos 
podem ser observados nas fotos que registram os eventos presenciais. 

 

 

     Bem-vindos à 16ª edição do Boletim do Templo Zu Lai! 

Nelas, vemos o constante uso de máscaras e a 
recorrente higienização das mãos e objetos manuseados. 
Vemos também um número reduzido de pessoas envolvidas e 
em alguns casos, como na doação de alimentos e produtos de 
higiene coletados no Dia da Sanga, o templo optou por 
entregar as doações em suas próprias dependências e não 
mais levá-las diretamente às instituições beneficiadas, 
evitando o contato direto com os idosos e crianças assistidas 
por tais instituições. 

 

Para sugestões ou comentários sobre o conteúdo deste 
Boletim, acesse o QR Code “Fale Conosco”, na próxima página. 
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MENSAGEM DA ABADESSA:   

 

conjunto com nossos discípulos e equipe de 
escoteiros visando melhorar nosso meio ambiente, 
aumentando o número de árvores em nossa área 
verde, tornando o Templo mais belo e arejado, além 
da revitalização do lago Zu Lai. O T- EARTH, 
juntamente com o Veggie Days, mostra a 
preocupação e o esforço do Templo Zu Lai e de todo 
Monastério em prol de um mundo cada vez menos 
poluído e desmatado. O Templo Zu Lai participará 
deste projeto com o apoio da BLIA, BLIA- Yad e 
Escoteiros.  

 
O primeiro passo será a limpeza de terrenos para 

depois começarmos o plantio das árvores.  O 
objetivo é alcançar o plantio de 1.000 árvores. 
Falaremos sobre este assunto nas nossas próximas 
edições, nas quais também iremos mostrar o 
resultado de nosso trabalho interno. 

Fale conosco: 
Webmaster: 
André Ramiro 

 

CLIQUE AQUI 

Setembro já se foi, e com ele veio a primavera, 

no dia 22 e, no dia anterior, o Dia da Árvore. Nestes 

tempos de grande preocupação com seca, 

queimadas, desmatamento e poluição aproveito 

para parabenizar pessoas e ONGs que preservam 

nossas florestas e fazem plantio de mudas de 

árvores, na tentativa de regenerar o meio ambiente. 

Gostaria também de dizer aos profissionais de 

Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que lutam 

para salvar as nossas árvores dos incêndios, que 

vocês são verdadeiros bodisatvas.  Caso não saibam 

o que essa palavra significa, eu explico: bodisatva é 

um ser que trabalha em prol do mundo, de todos os 

seres vivos, às vezes com o sacrifício de suas 

próprias vidas. Vocês são verdadeiros heróis! 

Sobre esta questão, gostaria de compartilhar 

com vocês uma notícia em primeira mão, de um 

projeto no qual o Templo estará engajado ao longo 

do ano que vem. Trata- se do T- EARTH. Vou 

resumir, pois este assunto será tratado nas 

próximas edições. Estaremos estimulando a 

sociedade brasileira a proteger nossas matas e 

praticar o reflorestamento, com plantio de árvores 

não frutíferas e frutíferas, ajudando a embelezar 

nossas cidades e na luta contra o Aquecimento 

Global. 

 Como dizia o filósofo Confúcio “as palavras 

orientam, mas só o exemplo convence”, assim, o 

Templo Zu Lai também fará sua lição de casa. Aqui 

é lar não apenas de monges e monjas, mas de 

pássaros, tartarugas e peixes. Temos projetos em  
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“Acreditamos que 
quando a terra for boa, as 

pessoas serão melhores.  De 
acordo com estatísticas das 
Nações Unidas, cerca de 1,9 
bilhão de hectares de terras 
no mundo estão em estado 

de abandono. Se essas 
terras puderem ser 

reutilizadas e restauradas e 
convertidas em floresta; 
flores, insetos e pássaros 

serão capazes de se 
estabelecer e os humanos 

irão se beneficiar 
naturalmente.” 

PAZ, SAÚDE E PROSPERIDADE A TODOS! 
 

Mestra Miao You- Abadessa do Templo Zu Lai 

A PRIMAVERA CHEGOU E NOS TROUXE NOVIDADES, O T- EARTH 

 

CLIQUE NO LOGO 

ABAIXO E CONHEÇA  

O T- EARTH 
 

zulai@templozulai.org.br; 
imprensa@templozulai.org.br 

(11) 3500-3600 
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Venerável 
Mestre 

Hsing Yün: 
uma vida 

dedicada ao 
budismo. 

 

DESTAQUE: PARABÉNS AO VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN POR SEU ANIVERSÁRIO 

Pelo Calendário Lunar, o Venerável 
Mestre Hsing Yün completou 95 anos no dia 
28 de agosto (22 de julho no calendário 
Gregoriano). Como este é o primeiro Boletim 
após esta data especial, todos nós, discípulos 
e simpatizantes dos Templos e instituições 
vinculadas ao Monastério Fo Guang Shan, 
desejamos-lhe, como presente, a felicidade 
de testemunhar a propagação do budismo 
por todos os continentes, com as águas do 
Darma limpando nossos corações da 
ignorância, da cobiça e da raiva amenizando 
ou cessando o sofrimento deste mundo.  

 
Nascido na China Continental em 1927, 

tornou-se monge noviço ainda criança, aos 
12 anos, logo, toda sua vida foi dedicada ao 
budismo.  

 
Em 1949, quando a China Continental foi 

envolvida na guerra civil, o Venerável Mestre 
Hsing Yün deixou sua terra natal e foi para 
Taiwan, de onde espalhou o Darma para os 
cinco continentes, implantando templos, 
universidades, colégios budistas, bibliotecas, 
galerias de arte, clínicas, difundindo o Darma 
através de editoras, gravadoras, veículos de 
comunicação etc. 

 
Como propagador do Budismo 

Humanista, ele sempre acreditou que o 
budismo não deveria ser confinado às matas 
e montanhas remotas, mas deveria, ao 
contrário, ser levado ao mundo, à todas as 
civilizações, participando das questões 
humanas, ambientais, levando o olhar 
humanitário a todos os dramas da sociedade. 
Atualmente, o Venerável Mestre é o 48º 
Patriarca do Budismo Chinês da Escola Chan 
(Lin Ji) e fundador do Monastério Fo Guang 
Shan, sediado em Taiwan.  

 

A preocupação em simplificar 
 
Fundador do Templo Zu Lai, o Venerável Mestre Hsing Yün tem uma vida inteira 

dedicada à propagação do Darma entre os diferentes povos, considerando quatro 
pilares: cultura, educação, ação social e prática religiosa. Estes pilares fundamentam 
o conceito de “Budismo Humanista”. Percebendo a grande dificuldade dos leigos no 
estudo e compreensão do Budismo, que compreende compêndios com milhares de 
ensinamentos, o Venerável Mestre, usando de sua didática e pragmatismo, 
sintetizou o budismo em “Três Boas Atitudes”, que são: “Faça boas ações!”, “Diga 
boas palavras!” e “Tenha boas intenções!”. 

Conheça a vida e o 
legado do Venerável 

Mestre Hsing Yün 
acessando o QR Code 

abaixo (direciona ao site) 
ou, então, acesse sua 
biografia adquirindo a 
obra. Para verificar a 

disponibilidade da obra, 
clique aqui. 

Legado: É impossível resumir em espaço tão restrito, a 
vastidão, a profundidade e o impacto do legado de nosso 
patriarca para o mundo. Na sua visão, o budismo não deve ser 
confinado a uma época, um povo ou um país. Entre centenas de 
edificações, em estilo arquitetônico oriental e ocidental, 
tradicional e moderno, instituições religiosas, educacionais, 
culturais, científicas e religiosas, além do trabalho humanitário 
de seus discípulos em seu nome, em ações humanitárias em 
grandes tragédias, seu legado atravessará gerações, como 
contribuição para a construção de uma futura Terra Pura, aqui 
mesmo, no mundo humano. 

Comemoração: Ensina a mestra Miao You, abadessa do Templo 
Zu Lai, que monges não comemoram o seu próprio aniversário “nos 
recitamos sutras neste dia e dedicamos méritos aos nossos pais, 
especialmente para nossa mãe. O fundador do nosso Monastério, o 
Venerável Mestre Hsing Yün, também não comemora o seu próprio 
aniversário, mas para mostra a ele nossa gratidão, nos templos do 
Monastério Fo Guang Shan, celebramos o Dia da Sanga e, neste dia, 
convidamos a todos para que recitem sutras e almocem nos templos, 
contudo, este ano, devido à pandemia, a comemoração foi através da 
Dedicação de Méritos, orações e homenagens através de nossas 
publicações.  

“O Venerável Mestre, usando de 
meios hábeis, sintetizou o 

budismo em “Três Boas Atitudes”, 
que são: 

 
“Faça boas ações!”, 

“Diga boas palavras!” e 
“Tenha boas intenções!” 

Uma vida dedicada ao 
budismo 

https://www.templozulai.org.br/contato-geral
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Aquisição e leitura de livros 
 
Muitas das postagens deste Boletim remetem 

às obras de autoria do Venerável Mestre Hsing 
Yün, inclusive, aproveitamos para informar que 
temos uma equipe de tradução e revisão criada 
com a missão de propagar seus ensinamentos 
no Brasil.  

 
Muitas destas obras já foram traduzidas e 

editadas, algumas encontram-se esgotadas e em 
processo de revisão. Caso o leitor do Boletim 
tenha interesse em alguma obra específica, entre 
em contato com o Templo Zu Lai, através dos e-
mails, zulai@templozulai.org.br – 
imprensa@templozulai.org.br – pelo telefone 
(11) 3500-3600 ou acessando o QR Code  na 
página 2 desta edição.  

 

 

REGISTROS DA REDAÇÃO: CONVITES 
 

NIHON KOHDEN BRASIL E BANCO JP MORGAN 
 
O mês de setembro tem sido destinado à campanha de prevenção ao suicídio, sendo denominado “setembro 

Amarelo”. A Academia NKBR (departamento da Nihon Kohden Brasil (fabricante de equipamentos hospitalares, com 
sede no Japão e filial no interior de São Paulo) quis dar sua contribuição para os esforços de organismos 
governamentais e não governamentais em prol da saúde mental da população.  

 
A empresa endereçou à abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao You, um convite para o dia 17 de setembro 

com o tema “saúde mental sob o ponto de vista do Budismo Humanista”. O mestre Hui Li conduziu uma palestra 
intitulada “A Origem e o Fim do Sofrimento”, cujo relato está postado nesta edição do Boletim.  

 
Já o Banco JP Morgan (filial em São Paulo) propôs à abadessa uma palestra para o dia 15 de outubro, abordando 

a necessidade da resiliência e a importância da espiritualidade para o período do pós-pandemia, com conselhos 
pautados no Budismo Humanista. Tanto a NKBR como o Banco JP Morgan permitiram sessões com perguntas e 
respostas nas participações do Templo. 

 
 
  

  
 

 

MENSAGEM DE DARMA 
 

“A melhor maneira de vencer nossas tendências negativas é nos deixar 
guiar pela pureza do Buda interior” 

 
Venerável Mestre Hsing Yün 

 
 

mailto:zulai@templozulai.org.br
mailto:imprensa@templozulai.org.br
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VOZ E VEZ PARA OS FAMILIARES DE PESSOAS DESAPARECIDAS  

 

No Brasil, antes da pandemia, a média era de 80 mil pessoas 
desaparecidas por ano. Durante a pandemia, este número baixou, 
contudo, ainda é alarmante: em 2020 foram quase 63 mil 
desaparecidos. É como se, anualmente, uma pequena cidade 
simplesmente sumisse do mapa. Apesar dos esforços da polícia, 
Ministério Público, ONGs e familiares, 1/3 destas histórias ficam sem 
um desfecho. Entre os casos desvendados, 2/3 do total, alguns 
episódios têm um final feliz, outros, infelizmente não.  
 

Para marcar os 20 anos do desaparecimento da professora 
Marla Gadelha que lecionava na rede pública de ensino de Cotia - um 
dos casos sem solução na região - a Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher e de Desenvolvimento 
Social, realizou às 9h do dia 13 de setembro o evento ‘Voz e 
Visibilidade às Pessoas Desaparecidas’, evento realizado no auditório 
do Paço Municipal.  

 

A causa foi abraçada pela vice-prefeita e secretária de Direitos 
Humanos, Cidadania e da Mulher, Ângela Maluf, que convidou a 
abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You para proferir, junto com 
outras autoridades religiosas, palavras de encorajamento e esperança 
aos familiares dos desaparecidos da região metropolitana e ONGs que 
tentam ajuda-lo a localizar seus entes queridos.  

 

O coordenador Nacional de Desaparecidos do Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Humanos do Governo Federal, Patrick 
Mallmann, participou do evento de forma remota, de Brasília e 
salientou: “é fundamental Cotia e outros municípios se organizarem 
para dar visibilidade para os desaparecidos, temos 80 mil 
desaparecidos por ano no Brasil, dois terços retornam às suas casas e 
outro terço permanece desaparecido”. 

 

O evento contou com a presença do promotor de Justiça da 
Comarca de Cotia, Dr. Ricardo Navarro, do presidente da Câmara de 
Vereadores de Cotia, Celso Itiki, além de Camila Gadelha, filha de 
Marla; Ivanise Esperidião, da ONG Mães da Sé, dentre outros parentes 
de pessoas desaparecidas, autoridades e convidados.  

 
 

_____________ 
___  

 
 

Foi realizado no dia 13 de setembro o “Dia para 
Voz e Visibilidade às Pessoas Desaparecidas”.   

A iniciativa é um marco após os 20 anos do 
desaparecimento da professora de Cotia, Marla 

Gadelha, que saiu de casa para trabalhar e nunca 
mais foi vista. 

Mestra Miao You: A Lei da impermanência pode nos beneficiar, pois com 
esperança, amor e boa vontade condições adversas podem ser mudadas. 

 

 

Utilidade Pública: Para relatar o 
desaparecimento de alguém ou checar se algum 
desaparecido foi localizado no estado de São 
Paulo, clique no botão ao lado. 

A mestra Miao You conversa com a vice-prefeita, Ângela Maluf e Camila 
Gadelha, filha da professora Marla. Abaixo, a exposição de fotos e relatos de 

pessoas desaparecidas da região. 

http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/pessoas_desaparecidas.aspx#/!
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TEMPLO ZU LAI: SANTUÁRIO RELIGIOSO 
NO BRASIL E ATRAÇÃO TURÍSTICA EM 

COTIA- SP 

 

DIA DA SANGA: TEMPLO ZU LAI DÁ CONTINUIDADE ÀS AÇÕES SOCIAIS 

 

O dia da Sanga foi celebrado no dia 15 de agosto e, graças aos 
nossos discípulos e benfeitores, recebemos diversas doações, a 
serem utilizadas na subsistência do Templo e também em 
nossas ações sociais.  Já no dia seguinte mestras, diretores da 
BLIA e voluntários participaram da separação dos mantimentos 
para serem doados às entidades assistenciais da região.  

Este ano, foram seis instituições beneficiadas, com um total 
de 130 cestas básicas, além de centenas de latas de leite em pó, 
10 fardos de fraldas (tamanhos diversos) e 5 caixas de 
máscaras, cada qual com mil unidades. As instituições 
beneficiadas foram: Casa Maia, Casa Refúgio, Candido Xavier, 
Lar Agrícola, Lar Emanoel e Lar Ester (todas na cidade de Cotia). 

Leia e veja na 
última edição da 
Revista Budismo 

Humanista, relato e 
fotos referentes ao 

Dia da Sanga, 
realizado em 15 de 

agosto de 2021. 

A MISSÃO E O TRABALHO DA BLIA SEGUNDO  
VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN: 

 
“A Associação Internacional Luz de Buda (BLIA) tem participado, desde a sua 

fundação de diversos programas assistenciais ao redor do mundo. Em países mais 
pobres, a BLIA tem auxiliado na construção de casas, provendo alimentos, prestando 

assistência médica, promovendo a educação e em outras atividades, tais como: 
bazares beneficentes, clínicas gratuitas e coletas de sangue, bem como proporcionar 
cuidado e conforto aos desassistidos em asilos, orfanatos, reformatórios e institutos 

educacionais especiais” 
 

 

 

APRESENTAÇÃO DAS INTENÇÕES DO PROJETO “ROTEIRO TURÍSTICO RELIGIOSO" 
 

Abadessa do Templo Zu Lai, mestra 
Miao You, recebeu no dia 14 de 
setembro os representantes da 
Prefeitura de Cotia, Estela Magda 
Burgnera- assessora da Secretaria 
Municipal de Turismo e Álvaro Perez 
Júnior- Chefe da Divisão “Turismo 
Religioso” desta mesma Secretaria. 

 
Atualmente, a pasta é chefiada pelo 

Secretário Municipal Nelson Batista 
Broering e seu adjunto, André Volkart 
Vaccari. 

 
 O objetivo era mostrar como a 

prefeitura pretende inserir o Templo 
Zu Lai na retomada das rotas turísticas 
da região no pós - pandemia, 
principalmente no projeto “Roteiro 
Turístico Religioso”. Detalhes na 
próxima edição da Revista Budismo 
Humanista.  

 
 

Na ocasião, a abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You, enfatizou que embora o Templo seja um 
santuário religioso, reconhece sua importância cultural e turística para a cidade. 

Engajamento: comunidade monástica, discípulos, voluntários e benfeitores engajados em um dos Quatro Pilares do Budismo Humanista: ação social. 

CLIQUE AQUI 

http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_36_PT.pdf
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_36_PT.pdf
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_36_PT.pdf
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http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_36_PT.pdf
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_36_PT.pdf
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_36_PT.pdf
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_36_PT.pdf
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_36_PT.pdf
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O Templo Zu Lai realizou no mês de setembro mais um curso de 
meditação online. As aulas aconteceram aos sábados, entre os dias 4 e 
25, e foram ministradas pelo Mestre Hui Li. 

 
O curso contou com 32 participantes de diferentes cidades 

brasileiras, que tiveram contato com os fundamentos da meditação 
budista, além das principais técnicas e posturas.  

 
Durante as aulas, conceitos budistas como o Vazio, o Não-Eu, a 

Impermanência e a Gênese Condicionada foram trazidas pelo mestre 
orientador, que dedicou a última aula para falar dos contos Chan, 
encerrando o curso com uma meditação contemplativa sobre um 
desses contos. 

 
 
 

 

TEMPLO ZU LAI PROMOVE CURSO DE MEDITAÇÃO ONLINE 

O Templo Zu Lai prossegue fechado para visitação pública 
e com atividades, como cursos, retiros e outras práticas 
presenciais suspensas. Visando oferecer ao público a 
continuidade de seu aprendizado e vínculos com o Templo, 
este curso tem sido oferecido aos interessados desde 
fevereiro deste ano, não requerendo experiência e 
conhecimentos prévios.  

 

BLIA YAD – FILHOS DE BUDA 

REALIZA AÇÃO SOCIAL EM COTIA-SP 
 

No último mês de agosto, a BLIA YAD – Fundação Filhos de Buda, 
realizou mais uma ação social na periferia da cidade de Cotia. Desta 
vez, foram repassadas centenas de peças de roupas à comunidade. 
Essas roupas haviam sido depositadas na caixa de coleta do Templo 
Zu Lai, por discípulos que participaram da Cerimônia de Retribuição 
aos Antepassados, no mês de julho. 

 
De acordo com o presidente da BLIA YAD – Filhos de Buda, David 

Silva, devido ao fato de nossos jovens ainda não estarem imunizados 
com a vacina contra o Covd-19, decidiu-se repassar as doações à 

 

Organização Voluntários do Bem, para que eles fizessem a 
distribuição. 
 

A Organização Voluntários do Bem é liderada por Querubim 
Rabelo, que coordena cerca de 120 pessoas, que atuam na 
distribuição de roupas e alimentos para famílias em situação de 
vulnerabilidade, em Cotia. A indicação da organização 
Voluntários do Bem partiu da vice-presidente da BLIA YAD – 
Filhos de Buda, Abigail Guedes, que também lidera ações sociais 
junto à população carente da cidade. 

AÇÃO SOCIAL 
Veja abaixo alguns destes emocionantes 

 momentos de empatia e solidariedade: 

Clique no botão para verificar  
a disponibilidade  
de novas turmas.  

   

https://www.templozulai.org.br/cursos-meditacao-online
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                                  CAFÉ COM DARMA 
                                   Com a mestra Miao You 

 

Leia a transcrição 

do áudio no site 

 

 
O café com Darma é postado toda segunda-feira pela manhã, entre 08h e 

09h. A cada edição, um diferente tema. Escolhemos para esta edição do 
Boletim o tema “Aprendendo a aceitar”, no qual a abadessa do Templo Zu Lai 
compartilhou com o público a percepção do Budismo Humanista sobre a difícil 
arte da aceitação. 

Aprendendo a aceitar 
 

Trecho: “aceitar a imperfeição de si e dos outros. Ninguém é perfeito, 
nós também não, então, quem pode oferecer a perfeição? Um copo 
que quebrou na borda em um lado quando girar ele, é perfeito na 
outra borda, é questão de ângulo. Quem não sabe aceitar as 
pequenas falhas dos outros acaba perdendo suas grandes virtudes.” 

 

INSTAGRAM FACEBOOK 

FÁBRICA DA NIHON KOHDEN NO BRASIL REALIZA CAMPANHA VISANDO A SAÚDE MENTAL DE SEUS 

COLABORADORES E CONVIDA O TEMPLO ZU LAI PARA PARTICIPAR CONCEDENDO ENSINAMENTOS BUDISTAS 

No último dia 17 de setembro, o Mestre Hui Li, do Templo 
Zu Lai, ministrou uma palestra virtual para os colaboradores da 
empresa Nihon Kohden. O convite partiu da própria empresa, que 
há quase 2 anos mantém um programa de capacitação interna 
chamado Projeto Academia, responsável por levar conteúdo 
diverso aos colaboradores que, por conta da pandemia, estão 
trabalhando em regime de home-office. 

 

A palestra, cujo título foi, “A Origem e o Fim do Sofrimento” 
contou com a presença de dezenas de expectadores e foi 
transmitida pela plataforma de videoconferências Zoom. Dentre os 
presentes, além dos colaboradores da empresa, estavam o Sr. 
Márcio Uono, gerente da  

 

Nihon Kohden no Brasil, o presidente da BLIA subcapítulo 
Lótus, Sérgio Wasserstein e a diretora do Grupo de Escoteiros 
516, vinculados a BLIA, Sra. Rose Lacerda. Nos minutos finais, 
os participantes puderam fazer perguntas.  
 

Quando questionado sobre a correlação entre os 
princípios budistas e o capitalismo, e se essa correlação 
poderia ser conflitante, o mestre lembrou a todos que o 
capitalismo é, comprovadamente, o sistema político 
responsável pelas menores taxas de pobreza da história 
humana, “o problema não está no fato das pessoas possuírem 
dinheiro, o problema começa quando o dinheiro começa a 
possuir as pessoas”, concluiu. 

 

DESTACADO PELA ABADESSA DO TEMPLO ZU LAI, PARA REPRESENTAR O TEMPLO,  

MESTRE HUI LI MINISTRA PALESTRA VIRTUAL COM O TEMA “A ORIGEM E O FIM DO SOFRIMENTO” 

 

A Associação Internacional Luz de Buda- BLIA, 
realizou nos dias 12 e 19 de setembro a “Avaliação 
Global sobre Budismo BLIA – 2021”, visando 
estimular a leitura de livros budistas, o 
enriquecimento da vida, o aprofundamento da fé e o 
cultivo da visão e entendimento corretos. A avaliação 
foi online (via link de acesso a uma plataforma 
previamente desenhada para esta finalidade) e foi 
considerada um sucesso pela organização do 
evento. Os participantes receberam a nota e o 
gabarito com as respostas corretas, através dos e-
mails cadastrados.  

Aprendendo 
a aceitar 

• No dia 12 de setembro a Avaliação foi 
destinada aos adultos nos idiomas 
português e espanhol.  

 

• No dia 19 foi a vez de adolescentes e 
crianças, também em português e 
espanhol.  

 

O evento não teve como público-alvo 
apenas budistas, mas também esteve aberto a 
quaisquer interessados nos ensinamentos 
budistas em todo mundo e em diversos outros 
idiomas.  

 

 
 

Total de inscritos: 
34.366 

(em todo mundo) 
 

Total de inscritos na 
América do Sul: 575 

 

Total de inscritos 
no Brasil: 318 

 
www.blia.org 

Avaliação Global sobre Budismo BLIA – 2021 
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OLHANDO PARA A PORTA 

 
 

PODCASTS DO BUDISMO HUMANISTA 

Esta sessão oferece gravações de textos (obras literárias ou preces 
e orações) de autoria do Venerável Mestre Hsing Yün e, eventualmente, 
trechos significativos da Revista Budismo Humanista. Deixamos aqui à 
disposição o texto no site e uma gravação com um de nossos discípulos, 
postada no Instagram e na galeria de áudios em nosso site, onde pode-se 
ouvir esta gravação e as anteriores. Na edição de hoje teremos a “Prece 
pela Paz Mundial”.  

 

CLIQUE E LEIA 

TODO O 

TEXTO 

 NO SITE 

INSTAGRAM 

 

   INSTAGRAM 

Nesta edição está disponível o áudio “Disfrutar de la 
alegria compartida”.  

 
Trecho: “Desafortunadamente, en la sociedad actual hay 

demasiada gente que se regodea con la mala suerte de los 
otros. En lugar de poner en práctica la virtud de compartir 
la alegría, prefiere criticar sin tapujos y agraviar de modo 
injustificado. En vez de reconocer los actos de caridad 
ajenos, se refieren a ellos con sarcasmo diciendo que sólo 
son gotas de agua en un enorme océano o que constituyen 
meramente una forma de alimentar el amor propio.” 

 

 

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. 

Trechos: 
 
“Ó grande e compassivo Buda! 
Permite que pessoas de diferentes gerações 
Vivam em harmonia; 
Permite que pessoas de diferentes classes sociais 
Tenham respeito mútuo; 
Permite que pessoas de diferentes profissões 
Trabalhem em cooperação; 
Permite que pessoas de diferentes religiões 
Exerçam suas crenças com tolerância” 
 

Um dos meios hábeis mais ricos usados pelo Buda ou por grandes 
mestres budistas, é através de histórias e contos. Além de 
exemplificarem e tornarem claros algum ensinamento, são 
belíssimos recursos de linguagem, que encantam, despertam a 
curiosidade e são facilmente memorizados. Vamos ao conto desta 
edição.   

Trechos: “Certa vez, um homem muito rico, dono de uma 
grande propriedade, estava se preparando para uma longa 
viagem. Prestes a sair, ele chamou seu criado e disse com 
todas as letras, “Preciso que você vigie atentamente a porta. 
Cuide para que ninguém venha e roube o nosso burro e as 
nossas cordas.”  

 

“O Buda utilizava diferentes meios hábeis para ensinar. Às 
vezes falava de forma direta e sofisticada, às vezes de forma 
simples e metafórica e às vezes apenas com o silêncio. Mas 
a essência dos ensinamentos era sempre a mesma, 
independente da forma como estivesse sendo ensinada.” 

 

CONTOS BUDISTAS 

    FACEBOOK 

INSTAGRAM 

Clique nos fones e ouça os canais de mp3 em nosso site, 

use o QR Code e veja o mp4 desta gravação no Instagram 

ou leia a transcrição desta edição apertando o botão. 

 

 

    FACEBOOK 

CLIQUE E LEIA  

TODO O TEXTO 

 NO SITE 

  2 1 

INSTAGRAM 
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Pergunta de leitores  

 

 
Uma curiosidade muito 

recorrente de simpatizantes do 
budismo é sobre a vida 
monástica, o que monges e 
monjas podem fazer e quais 
tipos de restrições são impostas 
a eles por seus votos.  

 

Perguntas como “monges 
podem se casar?” ou “monges 
podem beber?” “podem ou não 
fazer isto ou aquilo” são 
recorrentes.  

 
Uma das características 

do Budismo Humanista é expor 
o budismo para à humanidade e, 
na medida do possível, 
esclarecer as dúvidas que são 
dirigidas aos seus 
representantes, pois, para eles, 
esta é uma oportunidade rara e 
preciosa de aproximação com o 
budismo e, talvez, seu primeiro 
contato com o Darma.  

 

Resposta da redação: 
 
Os monges e monjas, 

independente da linhagem, tem 
centenas de votos, a variação é 
pequena e depende do contexto 
histórico cultural de cada linhagem. 
No Monastério Fo Guang Shan, 
monges e monjas têm centenas de 
votos, contudo, a base para um 
genuíno discípulo do Buda, 
monástico ou leigo, são os Cinco 
Preceitos. São eles: não matar, não 
roubar, não mentir, não ter má 
conduta sexual e não se intoxicar. 

 

A relação Cinco Preceitos x votos 
monásticos e prática dos leigos só 
tem uma diferenciação mais drástica 
no quarto preceito. Enquanto espera-
se do leigo a ética e a compaixão no 
campo da sexualidade, os monásticos, 
desde Shakyamuni, renunciam a 
possibilidade de votos matrimoniais, 
assumindo outro tipo de votos: o 
celibato.  

 

Uma outra observação é que o 
leigo pode assumir a abstenção de 
ingerir bebidas alcoólicas ou “beber 
com moderação”, pois os preceitos 
não são para eles um dogma, mas 
uma proposta de vida. É desejável 
propor o Caminho do Meio para 
“pessoas comuns”, como um meio 
regulador de excessos e promotor do 
desapego, porém, a prática pessoal do 
monge ou monja vai muito além do  

 

desapego: reiterando, ele é um 
renunciante. Os Cinco Preceitos, no 
geral, são a base de quaisquer outros 
votos, seja o despertar da Bodhicitta, 
os votos de Bodisatva ou votos 
monásticos.  Isso tudo é inspirado na 
conduta exemplar e ensinamentos 
insuperáveis de nosso mestre original, 
o Buda Shakyamuni. Ele é a referência, 
oferecendo a melhor percepção que se 
pode ter da vida monástica e do 
budismo em seu conjunto, 
independente da linhagem e da escola.  

 

Na história do budismo, 
Shakyamuni é o primeiro ancestral de 
todos os patriarcas, ele obteve o 
Darmakaya. Estamos falando de 
coerência entre a interiorização da 
verdade e sua exteriorização. O 
Darmakaya, o “corpo da verdade”, é 
construído progressivamente por um 
aspirante à iluminação através da 
conduta coerente. 

 

Para os leigos, que escolhem não 
assumir votos monásticos de 
abstenção e renúncia, restam duas 
opções: sempre que possível a total 
abstenção do que distrai ou desvirtua 
ou, quando não, a moderação, que 
limita um mal, mas não o neutraliza. 
Contudo, é bom enfatizar:  a 
moderação equivale a um “meio 
caminho andado” na superação dos 
nossos desejos excessivos. A 
abstenção é o passo seguinte.  

Você também tem dúvidas?  
 

Acesse o botão “fale 
conosco” na página 2  

do Boletim. 
 

Para saber mais: 
 

Sobre “Os Cinco 
Preceitos”, leia o 

Capítulo 4 da obra 
“Budismo Significados 

Profundos”.  Sobre 
Darmakaya, leia a página 

133 da mesma obra.  
Caso queira saber da 

disponibilidade desta ou 
de outra obra, entre em 

contato através do 
telefone 3500-3600 ou 

clique na capa.  

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 de 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. 

INSTAGRAM 

    FACEBOOK 
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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 

 OUTUBRO 
  

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

  
03 | domingo às 10h 
Cerimônia de Oferenda de Luzes 
  
10 | | domingo às 10h 
Cerimônia de Arrependimento da "Grande 
Compaixão dos Mil Braços e Mil Olhos" 
  
17 | domingo às 10h 
Cerimônia Sutra do Buda Amitabha 
  
24 | domingo às 10h 
Cerimônia de Arrependimento Testemunhado 
pelos 88 Budas 
  
31 | domingo às 10h e às 13h30 
Cerimônia do Dia de Finados 
 

CERIMÔNIA DE FINADOS (ONLINE) 

Sobre a Cerimônia: Anualmente, o Templo 
realiza a Cerimônia do Compassivo 
Arrependimento das Águas Samádicas em 
dedicação aos antepassados e em retribuição a 
sua generosidade, em duas sessões: 

  

 

 

  

 

 

Este ano, o Templo Zu Lai realizará a cerimônia no dia 31 de outubro, às 10h e às 13h30. Nesta ocasião, os devotos e todos os 
interessados podem oferecer tabuletas votivas memorias aos amigos e familiares falecidos, a fim de favorecer o renascimento deles na 

“Terra Pura da Suprema Felicidade”. Para saber o que é uma tabuleta votiva memorial e como solicitá-la, leia as informações 
disponibilizadas na próxima página. 

Manhã | 1ª Sessão 
  

10h - Primeiro Capítulo da Cerimônia  
do Compassivo Arrependimento das 
Águas Samádicas e Oferenda do Almoço 

  
Tarde | 2ª Sessão 

  

13h30 - Segundo e Terceiro 
Capítulos da Cerimônia do Compassivo 
Arrependimento das Águas Samádicas 

 

Águas Samádicas, o que significa esta expressão? O budismo é rico 
em metáforas. O fogo, dado ao seu poder devastador e, às vezes, 
incontrolável, é associado à ignorância e às aflições. Os ensinamentos 
do Buda (Darma) são associados às características da água sendo, 
nesse caso, capazes de aplacar o fogo das aflições e da ignorância, 
proporcionando níveis de Samádi (alívio ou cessação do sofrimento e 
da ignorância).  

Este ano, a Cerimônia oferecida pelo 
Templo Zu Lai será realizada em 

 31 de outubro 

O Dia de Finados no Brasil ocorre no dia 
02 de novembro. 

 

É um dia de tristeza e saudade, mas 
também deve ser um dia gratidão e 
retribuição aos entes queridos e 
antepassados.  

 

O Templo Zu Lai realiza sua Cerimônia de 
Finados no domingo anterior ao dia 02, pois, 
tradicionalmente, nossas cerimônias mais 
relevantes são realizadas sempre aos 
domingos. 

 

 Embora nossas dependências ainda 
estejam fechadas para visitação e atividades 
presenciais, os discípulos e simpatizantes do 
Templo podem fazer suas orações e ritos de 
gratidão e retribuição remotamente (vide 
página anterior).  

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 
 

No budismo Chinês existe tradicionalmente a prática da 
confecção de tabuletas votivas (vermelhas) dedicadas a pessoas 
vivas e de tabuletas memoriais (amarelas) dedicadas a pessoas 
falecidas, além de credores cármicos e demais seres sencientes. 

 
As tabuletas votivas são dispostas na principal sala de 

cerimônias do templo (Sala do Grande Herói), enquanto as tabuletas 
memoriais são colocadas na sala onde acontecem as cerimônias 
dedicadas especialmente aos que já faleceram (Sala do Bodisatva 
Kṣitigarbha, foto). O tempo de permanência das tabuletas é variado, 
algumas são colocadas durante cerimônias específicas, outras 
podem ficar indefinidamente, de acordo com a escolha do ofertante. 

 
 Ofertar uma tabuleta significa direcionar àquele ser, todos os 

méritos e votos recitados nas cerimônias. Aos vivos, deseja-se boa 
saúde e que estejam a salvo de calamidades e livres de obstáculos. Já 
aos mortos, as tabuletas funcionam como um convite para que 
estejam presentes nas cerimônias e tenham contato com o Darma, 
além de abrandar seus possíveis deméritos cármicos através da 
transferência de méritos das boas ações do ofertante. 

 
 

Caso o leitor queira encomendar tabuletas 
convencionais ou para Cerimônia de Finados, basta 
entrar em contato com o setor de atendimento ao 
público do Templo Zu Lai, clicando no botão ou 
usando o QR Code. Em caso de dúvidas, pode ligar 
(11) 3500-3600 

 
 
 

 

DEDICAÇÃO DE MÉRITOS (TABULETAS VOTIVAS MEMORIAIS) 
 

 

Auxilie na manutenção  
e nas obras sociais do 

Templo Zu Lai 

Ao fazer sua doação, não esqueça 
de enviar o comprovante para 

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

“doação” 

 

PIX 
 

67977439000140 
 
 

A elaboração de uma tabuleta votiva memorial expressa 
nossos melhores votos em benefício de nossos entes 

queridos e antepassados  
 

Até a próxima edição! 

Dedicação de Méritos 
 

Que a generosidade, a compaixão, a alegria e 

a equanimidade permeiem todo o Universo. 

 

Que todos os seres sencientes valorizem os méritos, 

criem vínculos e beneficiem os Céus e a Terra. 

 

Pratiquemos o Chan e o Terra Pura, sigamos os preceitos, 

aceitemos tudo com equidade e tolerância. 

 

Façamos os Grandes Votos com espírito 

de arrependimento e gratidão. 
 

https://www.sanskritdictionary.com/kṣitigarbha/44340/7
https://templozulai.org.br/contato-geral
mailto:imprensa@templozulai.org.br

