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

Bem-vindos à 17ª edição do Boletim do Templo Zu Lai!

O Boletim do Templo Zu Lai é um canal de comunicação
mensal, criado com o propósito de divulgar as principais
atividades do templo e estreitar os vínculos com nossos
discípulos.
Chegamos ao mês de novembro e o Boletim não poderia
deixar de trazer um resumo da Conferência Internacional da BLIA,
que mais uma vez aconteceu de forma online, por conta da
pandemia. Foram 3 dias de muito trabalho e aprendizado, onde
milhares de Blianos do mundo todo puderam compartilhar suas
atividades, que em tempos de pandemia, tiveram ênfase nas
ações de caridade, especialmente no combate à fome e na
promoção da saúde e bem-estar das pessoas.

Também tivemos a cerimônia de premiação da Avaliação
Global sobre o Budismo, uma bela maneira que o Monastério
Fo Guang Shan encontrou de destacar as pessoas que
obtiveram as melhores notas, em toda América do Sul. Além
disso, trazemos também as participações de nossa abadessa,
Mestra Miao You em eventos e palestras. Propagando os
ensinamentos do Budismo Humanista a diferentes públicos,
desde crianças de uma escola de ensino fundamental até
profissional do setor financeiro. Que todos tenham uma ótima
leitura e que os méritos deste trabalho sejam compartilhados
com todos os seres!

Omituofo!

QUANDO O TEMPLO REABRIRÁ SEUS PORTÕES?
Infelizmente, o Templo Zu Lai ainda continua fechado e, de imediato, sem previsão de uma data para reabertura ao público, porém,
o monastério está estudando esta possibilidade para o fim deste ano ou no começo do ano que vem - se as causas e condições
favorecerem. Logo, é uma intenção e não uma certeza. O aviso de reabertura será disponibilizado em nossos canais de comunicação
com o público (site e redes sociais). No entanto, siga-nos nas redes sociais e acompanhe também em nosso site novidades, informação
úteis, aulas e celebrações online. Em caso de dúvidas, fale conosco através dos nossos e-mails ou pelo telefone (vide Expediente).

TEXTOS

ÁUDIOS

VÍDEOS

FOTOS
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Dia de Finados: A visão do Ven. Mestre Hsing Yün sobre perda, pesar e luto
MENSAGEM DA ABADESSA:
O Dia de Finados é uma data dedicada aos
nossos antepassados e entes queridos mais
próximos, que já não estão entre nós. É um dia de
saudade e orações, em que religiosos, devotos e
fiéis recorrem às suas crenças e ritos para dedicarlhes os sentimentos e gratidão.
Para aqueles que ficam pesarosos neste dia,
diante da perda de seus entes queridos,
compartilho hoje, nesse período de finados, a
visão do Venerável Mestre Hsing Yün sobre ciclo
de Nascimento e Morte, na qual ele tira o
nascimento do começo do ciclo e a morte do fim:
1) envelhecimento, 2) adoecimento, 3) morte e 4)
nascimento.
Como se diz na matemática, “a ordem dos
fatores não altera o produto”, o ciclo está todo ali,
mas a inversão do raciocínio mostra uma
informação importante: a morte não é o fim. No
budismo, a consideramos o começo de uma outra
vida.

✓ Morrer é como uma graduação. Ao associar o processo do
estudo, fica claro que o resultado depende do bom e do mau
carma que acumulamos. São as nossas notas na “escola da vida”
que determinam a situação de cada pessoa na próxima vida.
✓ Morrer é como se mudar de uma casa antiga para uma casa
nova. O corpo físico deteriora, sofrendo enfermidades e muitas
complicações. A morte é a chance de deixar esse corpo antigo,
logo, é esperança de renovação.

Por fim, gostaria de compartilhar alguns
trechos da obra “Quando Morremos”, de autoria
do Venerável Mestre Hsing Yün, na expectativa de
que tragam alento e esperança para todos.

✓ Morrer é como trocar de roupa. Quando uma peça de roupa
está gasta, trocamos por uma roupa nova. Logo, a morte é a
chance de trocar uma aparência envelhecida e desgastada por
uma nova aparência. Não se apegue tanto a esta roupa
envelhecida!

PAZ, SAÚDE E PROSPERIDADE A TODOS!

✓ Morrer é renovação. Nosso corpo passa por um processo
incessante de renovação. A cada segundo, novas células são
criadas enquanto células antigas morrem. O ciclo de
nascimento e morte é como o processo de criar células novas
para substituir as células antigas.

Mestra Miao You- Abadessa do Templo Zu Lai

BOLETIM TEMPLO ZU LAI
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REGISTROS DA REDAÇÃO: CONVITES
ENCONTRO ECUMÊNICO
Convite da Capela Nossa Senhora dos Aflitos
O Templo Zu Lai registra e agradece o recebimento de
um amável convite da administração da Capela Nossa Senhora
dos Aflitos, localizada na Rua dos Aflitos, 70, bairro da Liberdade
(São Paulo – SP) para um “Ato Inter-Religioso pelo Dia de
Finados”. Convite assinado pelo Pároco José Enes de Jesus.
O convite foi prontamente aceito pela nossa abadessa,
Mestra Miao You, que manifestou profunda gratidão pela
oportunidade e aproveitará o tempo destinado à sua fala para
levar o olhar do Budismo Humanista sobre perdas, pesar e luto
aos demais convidados.

Sobre a Capela
A capela, além de seu valor religioso, possui grande
valor histórico-cultural, inaugurada no ano de 1775, é a
primeira capela do primeiro cemitério da cidade de São Paulo.
A capital surgiu e se desenvolveu ao seu redor. Em 1885 o
cemitério foi desativado e transportado para o Cemitério da
Consolação.

Sobre o evento
Além do culto ecumênico pelo Dia de Finados, será feita
na Capela uma homenagem ao “Santo Chaguinhas” que, de
acordo com o Padre José Enes, deixou um legado de sacrifício
em favor dos excluídos, ele foi soldado do exército e a sua luta
por Direitos Humanos culminou na condenação à morte por
enforcamento, no ano de 1821.

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)

MENSAGEM DE DARMA
“Os humanos tendem a ser compreensivos consigo mesmos e
rigorosos com os demais. Se fôssemos tão críticos a nosso
respeito quanto somos com os outros — e tão positivos e
compreensivos com os outros quanto somos conosco —, a vida
seria realmente maravilhosa. ”
(Venerável Mestre Hsing Yün em “O Valor da Verdade” Pensamentos Positivos)
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Documentário

"Guanxi:
Investimentos
chineses
no Brasil"
Conheça o portal,
acessando o
botão abaixo:

O Templo Zu Lai foi convidado a participar do documentário
"Guanxi: investimentos chineses no Brasil", que aborda a relação
Brasil-China (a ser veiculado na plataforma de streaming Monett.

em economia, relações internacionais, interculturais e
também representantes de empresas chinesas que vieram
para o Brasil.

A plataforma é um serviço semelhante à Netflix, porém, o
catálogo de vídeos é destinado à empreendedores e investidores.
O documentário, embora focado no relacionamento comercial e
diplomático entre os dois países, traz imagens da influência da
cultura chinesa no Brasil, ilustrando a relação com o intercâmbio
cultural (por isso solicitaram um depoimento sobre o Budismo
Chinês no Brasil). Além do depoimento da mestra Miao You, foram
colhidos, em outras ocasiões, depoimentos de especialistas em

Dentre eles, o embaixador Luiz Augusto de Castro
Neves (do Conselho Empresarial Brasil- China), Tyler Li,
presidente da "Build Your Dreams" (BYD Brasil/ indústria
chinesa pioneira em produção a partir de “energia limpa”)
e prof. Luís Antônio Paulino, do Instituto Confúcio
(instituição criada pelo governo da China para promover o
mandarim e a cultura chinesa em outros países).
Veja o trailer aqui

Expo Dubai 2021: Comitiva brasileira coleta
imagens do Templo Zu Lai para inclusão
em filmes sobre o país, a serem exibidos no
“Pavilhão Brasil”

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) está representando o Brasil
na renomada feira internacional de Dubai - a Expo Dubai
2021. A feira teve início em outubro e se desdobrará por
6 meses, com rodadas de negócios e apresentação dos
atrativos comerciais e turísticos dos países participantes.
A missão da Apex- Brasil, que atua neste evento e
noutros, é promover os produtos e serviços brasileiros
no exterior e atrair investimentos estrangeiros para
setores estratégicos da economia brasileira. Para
apresentar um filme sobre nosso país no “Pavilhão
Brasil” em Dubai, a Apex contratou uma produtora de
vídeo, que ficou responsável por produzir cinco filmes
especificamente para Expo Dubai 2021, com temática
industrial, comercial e cultural, onde se incluem a
diversidade humana, a riqueza cultural e a exuberância
da fauna e flora brasileiras. O evento seria realizado no
ano passado, mas foi transferido para este ano, devido à
pandemia.
A equipe da produtora (foto) entrou em contato
com o Templo manifestando interesse em inserir
imagens do Templo Zu Lai no filme sobre “Brasil de
todos os povos e crenças”, a abadessa, Mestra Miao You,
compreendendo a importância da participação
brasileira nesta feira, autorizou a inclusão de imagens do
Templo Zu Lai, dando nossa contribuição desejando
todo sucesso a esta missão diplomática.

Para saber
mais:
Clique no
botão abaixo
para conhecer
o evento e as
condições de
visitação da
feira:
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Abadessa do Templo Zu Lai faz palestra remota para o Banco JP Morgan
Abadessa do Templo Zu Lai, mestra
Miao You representou o Templo Zu Lai
em mais uma palestra para filial brasileira
do banco norte-americano JP Morgan.
A primeira atividade foi desenvolvida
presencialmente em fevereiro de 2019,
ainda antes da pandemia, na sede do
banco, localizado na Avenida Paulista.
Desta vez, a palestra for organizada
remotamente.
A opção pela língua inglesa teve o
objetivo de estender a palestra,
originalmente destinada à brasileiros,
para colaboradores do banco em home
office, residentes em outros países. O
tema da palestra foi “ensinamentos
budistas pra o pós - pandemia”.

A palestra foi organizada
remotamente, em inglês, a
partir das instalações do
Templo, via aplicativo
Zoom e contou com 45
participantes, dentre
colaboradores brasileiros,
canadenses e de países
latino-americanos.

Aproveitamos a ocasião e agradecemos
aos organizadores desta palestra, pela
doação de 30 caixas contendo mantimentos e
itens de limpeza para manutenção do Templo
Zu Lai e para nossas ações sociais, em
benefício de instituições filantrópicas e de
famílias residentes em áreas de
vulnerabilidade social. Ao lado da abadessa,
funcionário do fornecedor, no ato da entrega.

Crianças mineiras do ensino fundamental, na
faixa etária de 10 anos, têm aula remota
com a mestra Miao You

Estamos acostumados a agendar palestras, aulas e
entrevistas remotas para veículos de comunicação,
universidades e instituições diversas - para jovens e
adultos. No dia 08 de outubro tivemos uma experiência
inédita: aula remota para crianças, na faixa etária de 10
anos.
Esta experiência foi proporcionada pela Escola Estadual
Emília Cerdeira, de Belo Horizonte. As crianças, um total
de 40 alunos, estão matriculadas no 6º ano do ensino
fundamental e, até aquela semana, ainda não tinham aulas
presenciais.
O trabalho escolar foi planejado pelo professor de
Ensino Religioso Edvaldo Nunes, que precisava de um
representante do budismo para expor os fundamentos da
religião para as crianças, que estão tendo a oportunidade
de ouvir padres, pastores, sacerdotes judaicos e islâmicos,
representantes de religiões de matriz afro, dentre outros. A
aula sobre budismo foi conduzida pela mestra Miao You,
que mostrou grande capacidade de dialogar em
português com as crianças.
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AÇÃO SOCIAL
No dia 9 de outubro, a BLIA YAD SP realizou a entrega de
calçados para 38 crianças das famílias cadastradas no
Programa de Apoio Especial da Fundação Filhos de Buda.
Está ação acontece em comemoração ao Dia da Criança e
começou em 2019 graças a generosidade do jovem, Davi
Chen. No entanto, este ano a ação passou a ser adotada por
toda YAD.
Durante a entrega, a Abadessa do Templo Zu Lai, Mestra
Miao You, fez um reconhecimento especial ao ato de
generosidade dos jovens da YAD e destacou a importância
do fato dos pais das crianças atendidas pela Fundação Filhos
de Buda não terem perdido o vínculo com a instituição.

SABEDORIA E INOVAÇÃO - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA BLIA 2021
A Associação Internacional Luz de Buda – BLIA - realizou entre os
dias 2 e 4 de outubro sua conferência internacional anual, que assim
como no ano passado, aconteceu de forma online por conta das
restrições impostas pela pandemia. Ao todo, mais de 12 mil
membros de todos os continentes estiveram presentes.
Na abertura do evento, o Abade do Monastério Fo Guang Shan,
Reverendo Mestre Xin Bao, lembrou que toda crise carrega consigo
a oportunidade de inovarmos, de aprimorarmos a maneira de
fazermos as coisas e fazê-las melhor que antes, “assim sendo, o tema
desta conferência (Sabedoria e Inovação) não poderia ser mais
oportuno; sigamos os ensinamentos do Venerável Mestre Hsing Yün
e coloquemos a sabedoria do Budismo Humanista em prol das
inovações que venham a surgir desta pandemia”, concluiu.
O evento seguiu com a entrega dos prêmios nas áreas,
Contribuição no Combate a Pandemia, 3º Concurso de Curta
Metragens “Três Boas Atitudes”, Concurso Fotográfico “Belezas de
Fo Guang” e na Avaliação Global Sobre o Budismo.
Em seguida, algumas pautas foram colocadas em discussão,
entre elas, a propagação do Budismo Humanista, a contemplação
de projetos ambientais, a realização de uma nova Avaliação Global
sobre o Budismo em 2022 e a realização da próxima conferência,
que marcará os 30 anos da fundação da BLIA e deverá acontecer
nos Estados Unidos, também em 2022.
No segundo dia, os participantes foram divididos em grupos e
discutiram temas específicos como, Inovações Tecnológicas,
Preservação Ambiental, Ações Solidárias e Educacionais. Durante a
Conferência, também foi apresentada, em diferentes idiomas, a
canção “Amor e Paz”, escrita pelo Venerável Mestre Hsing Yün.
A versão em português desta canção foi produzida pelo
membro da BLIA Lótus, Norberto Lazzari e interpretada por
Larisa Furtado, veja o vídeoclip no Facebook ou Instagram
(play e QR Code acima).

FACEBOOK

INSTAGRAM
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CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA AVALIAÇÃO
GLOBAL SOBRE O BUDISMO
Sobre a avaliação: Total de inscritos no mundo: 34.366, total de inscritos na América do Sul: 575,
total de inscritos no Brasil: 318
No mês de setembro foi realizada a Avaliação Global sobre
o Budismo e os esforços dos discípulos sul-americanos
renderam excelentes resultados. Em reconhecimento ao
empenho desses participantes que trilham o caminho do Buda
tivemos, no dia 17 de outubro, uma Cerimônia Virtual de
premiação. O encontro ocorreu através da plataforma Zoom
devido ao distanciamento pela Covid-19 estar ainda em vigor
em diversos templos da América do Sul.
A premiação teve início às 15h com a Mestre de Cerimônia
Sra. Catharina Szu convidando o Reverendo Mestre Xin Bao,
que agradeceu a presença de todos e destacando que
devemos “Ouvir, refletir e praticar”.
Os prêmios foram divididos em categorias; crianças, jovens
e adultos, para falantes dos idiomas português, inglês e chinês,
e nos níveis básico e avançado

O evento trouxe os depoimentos de muitos
participantes, que fizeram questão de expressar seus
agradecimentos ao Monastério Fo Guang Shan pela
iniciativa.
Um dos momentos de grande alegria foi a revelação do
prêmio “Família das Três Boas Atitudes” onde a Mestra
Man Xing apresentou as 42 famílias premiadas. Este
prêmio é dedicado aos que participaram com duas ou
mais gerações da mesma família, incorporando o princípio
de “Fé e Legado” de Fo Guang Shan.
O evento contou com a presença de 160 pessoas e se
repetirá em 2022. Continuem estudando e tenham em
mente o 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.
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CAFÉ COM DARMA

Com a mestra Miao You

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.

Informamos que em decorrência de eventos internacionais,
realizados pela noite ou madrugada, a abadessa suspendeu as
gravações temporariamente. Caso você ainda não conheça o canal de
áudio do Café com Darma no Spotify, Instagram e Facebook
convidamos para acessar os arquivos das gravações. Nesta edição,
compartilharemos uma reflexão (Uma vida liberta), baseada nos
ensinamentos do Venerável Mestre Hsing Yün.

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 acesso a duas destas gravações, basta clicar no PLAY.

A vida e a morte de
uma meditadora

Prece para quem
está desempregado

Clique nos fones 1 (áudiodarma) e 2 (orações e preces) ouça todo conteúdo dos canais de mp3:

1

2

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 Templo Zu Lai como referência do Budismo
Humanista no continente.
Nesta edição está disponível o
conhecimentos positivos e alentadores”.

áudio

FACEBOOK

“Gerar

Trecho: “El conocimiento es, pese a todo, mucho mejor
que la ignorancia. Lo que necesitamos es cambiar nuestra
perspectiva
y
generar
conocimientos
positivos.
Propongámonos buscar en la televisión programas que nos
contacten con bellos paisajes y relatos emotivos. Leamos las
crónicas periodísticas que narren hazañas y actos morales
maravillosos.”

INSTAGRAM

INSTAGRAM
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CONTOS BUDISTAS
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. Navegue pela timeline do Facebook e do
Instagram e ouça os contos já postados.
FACEBOOK

Alguns dos contos disponibilizados:
- O tempo de uma respiração
- Mais sal, por favor!
- Qual tempo da vida humana?
- Emprestando um centavo
- Trilhando o Caminho do Meio
- O mestre a lua
- Um fantasma atrás da porta

INSTAGRAM

A VIDA DO BUDA
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.
Acesse ao lado as galerias de vídeo do Facebook e do Instagram e
navegue pela playlist de outubro, ou recue na timeline em busca das
aulas mais antigas.
Aula 10- realizada em 23/10/21
Aula 09- realizada em 16/10/21
Aula 08- realizada em 09/10/21
Aula 07- realizada em 02/10/21

Vege Days
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.

INSTAGRAM

Acesse o QR CODE e
não se esqueça de
divulgar para seus
amigos e familiares.
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AGENDA DAS CERIMÔNIAS
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.
NOVEMBRO
Atenção: programação sujeita a alteração.
Vide agenda completa em
www.templozulai.org.br
06 | sábado às 16h
Cerimônia do Buda da Medicina
07 | domingo às 10h e às 14h
Cerimônia do Buda da Medicina
14 | domingo às 10h
Cerimônia de Oferenda de Luzes
21 | domingo às 10h
Cerimônia de Arrependimento da "Grande
Compaixão
dos Mil Braços e Mil Olhos"
28 | domingo às 10h
Cerimônia de Arrependimento Testemunhado
pelos 88 Budas

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

CERIMÔNIA DO BUDA DA MEDICINA
Neste fim de ano, o Templo realizará
a Cerimônia do Buda da Medicina, nos
dias 6 e 7. Não são cerimônias
abertas ao público, contudo, algumas
das sessões serão transmitidas
Todos os anos, o Templo Zu Lai realiza
cerimônias em honra ao Buda Bhaishajyaguru (Buda da Medicina). Esta especial
celebração é realizada como forma de se
estabelecer uma comunicação entre a mente
do Buda da Medicina e a mente dos devotos
que aspiram por saúde, longevidade e pelo
fim de toda e qualquer calamidade.
Durante as cerimônias, além das
oferendas das lamparinas, recita-se o Sutra e
o Mantra do Buda da Medicina, bem como se
elevam orações pela paz mundial, pela
prosperidade da nação e pela harmonia na
sociedade.
Todos os méritos advindos das práticas,
durante o período em que se celebra o Buda
da Medicina, são dedicados a todos os seres
sencientes.
Caso o leitor deste Boletim não tenha redes sociais, assista em nosso site
www.templozulai.org.br (clique no botão ao lado)

Programação:
Dia 06, sábado
16h (1ª Sessão)
- Cerimônia de Purificação
- Sutra do Buda da Medicina
- Prostrações e Votos
19h30 (2ª Sessão)
- Cerimônia de Bênção para
Longevidade
Dia 07, domingo
6h30 (1ª Sessão)
- Sutra do Buda da Medicina

COM TRANSMISSÃO:
10h (2ª Sessão)
- Sutra do Buda da
Medicina
- Prostrações e Votos
- Cerimônia de Oferenda
14h (3ª Sessão)
- Sutra do Buda da
Medicina
- Prostrações e Votos
- Dedicação de Méritos
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DEDICAÇÃO DE MÉRITOS (TABULETAS VOTIVAS MEMORIAIS)
A elaboração de uma tabuleta votiva memorial expressa
nossos melhores votos em benefício de nossos entes
queridos e antepassados
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

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
Até a próxima edição!

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

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.

