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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 18ª edição do Boletim do Templo Zu Lai!
Esta é a18ª edição do Boletim do Templo Zu Lai, a última do ano de
2021. Embora tenhamos de lamentar o fato de termos passado mais um
ano com as atividades presenciais suspensas, não podemos
desconsiderar que estes doze meses foram também marcados pela
expansão de nossas atividades online.
Se em 2020 demos início a transmissão das cerimônias e das aulas
sobre o budismo, em 2021 passamos a oferecer também cursos de
meditação online. Além disso, também virtualmente, realizamos uma
cerimônia de refúgio na Joia Tríplice, promovemos a Avaliação Global
Sobre o Budismo e iniciamos uma nova série de aulas, produzidas
especialmente para pessoas surdas ou com algum tipo de deficiência
auditiva.
Com o avanço da vacinação em todo país, a expectativa para o
próximo ano é pela reabertura do templo ao público e pela volta das
atividades presenciais, mesmo que de forma ainda restrita e sem que
deixemos de observar algumas medidas de proteção individual, como o
uso de máscaras e a higienização das mãos e objetos, em todos os
ambientes.
Que este ano que se aproxima possa reunir as causas e condições
favoráveis para a reabertura do Templo Zu Lai e que a pandemia
provocada pela Sars-Covid 19 nos deixe lições para que olhemos com
mais carinho e atenção para o delicado ecossistema que nos abriga.
Que todos tenham uma ótima leitura e que os méritos deste
trabalho sejam compartilhados com todos os seres.

Omituofo

Caligrafia 2022
Recebemos de nosso Monastério, a Caligrafia do Venerável Mestre Hsing
Yün, para o no de 2022. Através dessa caligrafia, o Venerável Mestre nos transmite
anualmente, mensagens de sabedoria, fé e esperança.
Para o ano que se inicia, o Mestre Hsing Yün conclama: “Que todos os seres
vivam sem medo e coexistam em paz”. O destemor é importante diante das
dificuldades e incertezas, é a energia que nos move em direção a nossos sonhos
e realizações, e praticar o respeito mútuo é a fórmula para coexistirmos em paz.
Que a sabedoria do Venerável Mestre Hsing Yün nos guie pelo ano de 2022!

TEXTOS

ÁUDIOS

VÍDEOS

FOTOS
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Mensagem da abadessa: Acenda sua luz

Um Natal e um Ano de 2022 com saúde, sabedoria, compaixão e fé! São os votos de Mestra Miao You - Abadessa do Templo Zu Lai
Chegamos ao fim de mais um ano. Sabemos que 2021,
particularmente, foi um ano muito marcante em nossas vidas
e estes 12 meses serão lembrados, no futuro, como tempos
de sacrifícios, incertezas e perdas, mas também de
esperança, superação e recomeços. Nossa percepção sobre
a impermanência se acentuou, pois a vimos assumir uma
dinâmica pouco comum em outros tempos.

combalidos pelas lutas cotidianas que se transformaram em
guerras, assumindo novas proporções durantes os tempos de
pandemia. Portanto, espero, do fundo de meu coração, que os
discípulos do Venerável Mestre Hsing Yün ao ouvirem ou lerem
suas palavras, absorvam a essência delas: devemos agir
conforme os ensinamentos, guiados pela mais profunda
compaixão e pela verdadeira sabedoria.

No limiar de 2021, em oração, faço votos que o próximo
ano nos traga conquistas, realizações, que estejamos
protegidos do sofrimento e que a sociedade brasileira possa
se recompor desta pandemia, que ainda vigora.

Os ensinamentos só têm valor quando conseguem
transformar as pessoas e, somente pessoas em transformação
conseguem ver com clareza seus erros, arrependerem-se com
sinceridade e com pureza no coração, conseguirem entregar
uma rica vivencia espiritual em benefício dos seres sencientes.

Peço àqueles que já alcançaram níveis maiores de fé,
sabedoria e compaixão, que sejam uma luz através de seus
gestos, ações e palavras nestes tempos obscuros, clareando
o coração daqueles que chegaram ao final deste ano

Como costumo dizer “onde há Darma há esperança”, se
o Darma está, de fato, se instalando em nós, então, haverá
esperança para nós mesmos e para este mundo.

BOLETIM TEMPLO ZU LAI
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“QUEM TEM FOME TEM PRESSA”
Os membros da BLIA, através dos benfeitores do
Templo Zu Lai, estão cientes que a prática de Ação Social
passou a ser decisiva para a sobrevivência de algumas
instituições e famílias nestes tempos de pandemia e crise
econômica. No dia 01 de dezembro, os benfeitores
acolheram representantes de algumas das principais
instituições da região, aliviando parcialmente suas
demandas por gêneros alimentícios, higiene pessoal e
limpeza.
Foram entregues uma grande quantidade de
mantimentos que impactarão a vida de centenas de
pessoas assistidas pelas instituições:
•

ABE- Associação Brasileira de Epilepsia

•

APAE- Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais

•

Casa da Criança Excecional Maria Maia

•

Lar Espírita Emmanuel (orfanato, mas atua
também com ações em prol de menores em
situação de risco social)

•

Lar Escola Agrícola A Semente (orfanato, mas atua
também em prol de menores em situação de risco
social)

•

Fundação Filhos de Buda (projeto de
responsabilidade do Templo, dedicado a menores
em situação de risco social)

•

Associação Beneficente Casa Refúgio (atua na
recuperação de dependentes químicos)

•

Vila dos Idosos (casa de repouso- antigo “asilo”)

•

CEUC- Diego Cristian Bazilio Camargo (uma das
unidades do Centro Educacional Unificado de
Cotia- ensino fundamental)

AÇÃO SOCIAL
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Consórcio Intermunicipal da
Região Sudeste da Grande São Paulo
Cotia sediou um novo encontro da instituição, composta pelos municípios de Cotia, Embu das Artes, Embu
Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Ibiúna e Vargem Grande Paulista.
Prefeitos, secretários ou representantes dos municípios participantes discutem,
periodicamente, as demandas da região.
No dia 29 de novembro, a Prefeitura de Cotia sediou uma
das reuniões do Consórcio Intermunicipal da Região Sudeste
da Grande São Paulo (CONISUD), do qual fazem parte vários
municípios do entorno da capital. Esta instituição reúne
recursos humanos, projetos, ideias, necessidades e esforços
comuns destas cidades, na área de negócios, turismo e outros
assuntos.

Embora no exterior, à serviço do Monastério Fo Guang
Shan, a abadessa autorizou a realização do evento em
nossas dependências - mediante os cuidados e
procedimentos relativos à pandemia - e fez questão de
expressar sua alegria pela escolha do templo, interagindo
com os participantes através de uma plataforma de
videoconferências.

Representante do Ministério do Turismo faz visita
técnica na região e conhece o Templo Zu Lai
A administradora do Templo Zu Lai, mestra You Chien,
recepcionou na tarde de 23 de novembro o Diretor da
Secretaria de Turismo de Cotia, Renato Ferreira e a Assessora
da Secretaria Municipal de Turismo, Estela Magda. O objetivo
da visita foi apresentar o Templo Zu Lai à Luana Boldori,
especialista em Gestão Estratégica do Ministério do Turismo
(lotada em Brasília).
De acordo com Estela, a Secretaria tem recebido
assessoria do Ministério do Turismo para a retomada do
turismo no pós- pandemia e dentre os numerosos projetos da
Prefeitura para o setor, o Templo Zu Lai será incluído no
“Roteiro Turístico Religioso”, que reunirá templos budistas e
católicos da região, dentre outras referências de caráter
religioso.

Luana Boldori, especialista em Gestão Estratégica do
Ministério do Turismo (segunda da esquerda para direita), veio
de Brasília para visitar a região metropolitana de São Paulo.
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REGISTRO: ASSEMBLEIA ANUAL BLIA BRASIL 2021

No dia 28 de novembro aconteceu a Assembleia Anual da
BLIA Brasil - 2021. O evento foi realizado com restrições e
cuidados relativos à pandemia, limitando o número de
participantes presentes, mas permitindo que os demais
participassem de forma remota.
O Presidente da BLIA, Sr. Maico Hsu, fez a abertura oficial do
evento dando boas-vindas e parabenizando a todos pelos
trabalhos e esforços ao longo deste ano, ainda com a pandemia
em curso.
Também estavam presentes o Sr. Hong Tsu-Ho, Diretor da BLIA
Sede Mundial e diretor supervisor da BLIA Brasil, o Dr. Miguel
Pereira Neto, Diretor da BLIA Sede Mundial e conselheiro jurídico
da BLIA Brasil, além da Abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao
You, que estava na Malásia mas fez questão de participar do
evento, mesmo com a inconveniência decorrente do fuso horário.

MENSAGEM DE DARMA
““O elogio eleva a mente e acalma o
coração. Quem é elogiado vive um
momento de alegria, pois vê confirmado
que sua contribuição para este mundo foi
notada e valorizada. Somos todos seres
sociais. Não podemos ser felizes sem
afeição e respeito dos outros seres
humanos”
(Venerável Mestre Hsing Yün – Livro
Cultivando o Bem: Uma Perspectiva de Vida
Budista para o Dia a Dia)
Caso queira saber da disponibilidade do livro, clique ou toque na capa:

Reflexão: Mesmo esse trecho sendo apenas uma parte
do capítulo, sua explicação sobre como nos sentimos
satisfeitos com a fala é clara, palavras de elogio,
encorajamento e conforto nos fazem seguir em frente e nos
livram de males como medo, frustrações e pensamentos
pessimistas que assombram nossa mente.
Os efeitos de um bom encorajamento eliminam a dor do
insulto, o medo de errar e a angústia por ser repreendido,
mesmo diante de situações ruins, boas palavras de
encorajamento nos fazem superar nossos erros e avaliar
como superar tais condições.
Com a intenção de melhorar o ambiente social a qual nós
vivemos, deveríamos mostrar através destas simples ações a
grandiosidade, o potencial e importância que todos nós
temos dentro da sociedade.
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BUDISMO HUMANISTA

CHEGA AOS PACIENTES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, VIA CIRCUITO INTERNO DE TV

Agradecimento:
O Templo Zu Lai agradece a
professora Juliana Lara, que atua
voluntariamente como intérprete de
Libras, nos projetos de Inclusão
Social do Templo Zu Lai

O Núcleo Técnico e Científico de
Humanização do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (HCFMUSP) desenvolveu um
projeto para oferecer vídeos que
promovam o conforto espiritual e
emocional aos pacientes internados no
Hospital das Clínicas (são 2 mil e
quinhentos leitos), bem como seus
familiares, respeitando as diferentes
perspectivas
de
religiosidade
e
espiritualidade das pessoas.
O Templo Zu Lai enviará vídeos com
de até 10 minutos. A abadessa do templo,
mestra Miao You, mostrou-se sensibilizada
com este projeto, evocando seus votos do
bodisatva budista para levar alegria,
esperança e condições favoráveis aos
milhares de pacientes e seus familiares.

Você sabia?
O Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP é
considerado o maior hospital
público da América Latina.

Toque ou clique no ícone do
Facebook ou do Instagram para ver
a versão demonstrativa.

CLIQUE AQUI PARA
CONHECÊ-LO

Fica aqui o nosso agradecimento à diretoria do HC pelo
convite e a oportunidade de participar deste magnífico projeto.

REGISTRO: ABADESSA PARTICIPA DE ATO INTERRELIGIOSO EM SÃO PAULO

Atendendo o convite do Pároco José
Enes de Jesus, da Capela Nossa Senhora dos
Aflitos (Bairro da Liberdade), a abadessa do
Templo Zu Lai compareceu no “Ato InterReligioso pelo Dia de Finados”, no qual
participaram representantes de outras
religiões.
A mestra recebeu uma recepção muito
calorosa, uma vez que foi a primeira vez que
um monge budista entrou na primeira
capela da cidade de São Paulo, tendo a
oportunidade de se dirigir aos presentes,
por aproximadamente dez minutos, para
compartilhar o olhar do Budismo Humanista
sobre a morte e os processos de perda,
pesar e luto.

Sobre a Capela
Nossa Senhora
dos Aflitos
A capela, além de seu
valor religioso, possui
grande valor históricocultural, inaugurada
no ano de 1775 sendo
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.

“Devemos ter pela crença alheia o mesmo respeito e apreço que temos pela nossa

crença. É esta a orientação dada pelo Venerável Mestre Hsing Yün aos membros do
Monastério Fo Guang Shan” - Mestra Miao You
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Inclusão:

BUDISMO HUMANISTA EM LIBRAS
A História do Buda relatada na Língua Brasileira de Sinais
Otimize sua
experiência!
Tela grande:
Acesse o YouTube
preferencialmente em
Smart TV (aviso: o link
não abre em celulares).
Celular:
Caso esteja navegando
em um celular, toque
no botão Instagram.
Outros dispositivos:
Clique no link do
Facebook ou You Tube
em notebooks e
computadores.
Deixe seu comentário
na rede social de sua
preferência

No último dia 10 de novembro, o Templo Zu Lai
iniciou uma série de aulas online sobre a vida do Buda
Shakyamuni. São aulas elaboradas especialmente
para pessoas surdas ou portadoras de algum tipo de
deficiência auditiva. De acordo com a professora
Juliana Lara, discípula do templo e colaboradora
neste projeto, existe hoje no Brasil, mais de 10
milhões de pessoas nestas condições e que fazem
uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para se
comunicar.

de forma mais articulada. Isto possibilita o
entendimento não apenas dos que usam a Libras,
mas também das pessoas que recorrem a leitura
labial.

Para assistir a primeira aula, acesse um dos
botões abaixo:

Pensando em oferecer a máxima conveniência a
este público, as aulas do Templo Zu Lai estão sendo
produzidas com uma narrativa mais lenta e com as
palavras pronunciadas-

TRABALHO ACADÊMICO
O Templo Zu Lai possui uma
ferramenta dedicada ao atendimento
de
estudantes
em
geral
e
pesquisadores ligados a instituições
diversas. Este instrumento permite
uma melhor compreensão sobre o
Budismo, de forma geral ou mais
especificamente sobre o Budismo
Humanista.
A solicitação é feita em um
formulário disponível no site, e
encaminhada para administração do

Atendimentos específicos para estudantes e pesquisadores, mediante a prévio
agendamento através do site templozulai.org.br (botão contato).

Templo
que,
conforme
a
disponibilidade,
destaca
um
representante monástico ou leigo
para o atendimento.
No dia 17 de novembro, o Mestre
Hui Li participou de uma
entrevista
virtual
com
três
estudantes do Curso de Cinema,
da Faculdade Armando Alves
Penteado (FAAP), na matéria de
“Comunicação e Religião”.
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Templo Zu Lai realiza a Cerimônia
do Buda da Medicina e
Prática de Oferta e Vigília
de Lamparinas

“Oferecer lamparinas para iluminar os
familiares, amigos e a nós mesmos, estimula
a busca pela extinção da ignorância e a
ampliação da sabedoria
e dos méritos”

No dia 06 de
novembro, o
Templo Zu Lai
deu início às
celebrações em
homenagem ao
Buda da Medicina.
As atividades tiveram
início às 16h, com uma
cerimônia de purificação,
conduzida pela Abadessa do
Templo Zu Lai, Mestra Miao You.

permanecendo acesas por 24
horas, na Sala do Grande Herói,
sob a entoação do Mantra do Buda
da Medicina. Onde discípulos se
revezaram na reposi-

Como parte da celebração, foi
disponibilizada
aos
discípulos
a
oportunidade
de
oferecerem
lamparinas em seus próprios nomes ou
em nome de entes queridos,

Oferecer
lamparinas
para
iluminar os familiares, amigos e a
nós mesmos, estimula a busca pela
extinção da ignorância e a
ampliação da sabedoria e dos
méritos.

APRENDENDO COM
O VENERÁVEL MESTRE HSINGAo
YÜN
todo,

ção do óleo e troca de pavios das
lamparinas, que são consideradas
símbolos de luz e sabedoria. Este
tipo de voluntariado é, também,
uma das mais importantes formas
de prática budista.

“Em última análise, a interação com as
outras pessoas é o início do caminho
para o autoconhecimento.”
de 300 lamparinas

mais
foram ofertadas e que se mantiveram
– Venerável
acesas graças ao trabalho voluntário
Refletindo sobre o precioso ensinamento:

Mestre Hsing Yün

Muitos buscam o autoconhecimento no silêncio ou
se afastando do mundo.
Certamente, esta é uma forma de repouso mental
proveitosa e ocasionalmente pode ser útil como um
caminho de autoanálise, contudo, é a convivência com
os outros que mostra com nitidez as nossas carências e
excessos.
O autoconhecimento tem sido romantizado pelos
que propõem experiências místicas, porém, este não é
o caso do Chan.
O Venerável Mestre e os patriarcas que o antecederam
declaram que o “caminho sagrado” é o cotidiano e a
convivência com os demais seres. Eles funcionam
como um espelho, nos trazendo uma visão realista de
quem realmente somos. É pela convivência que
podemos mensurar o quanto os Três Venenos têm
atuado em nossas vidas.
É pela convivência que nosso verdadeiro caráter e
personalidade se revelam, e para quem pretende
conhecer a atuar em suas próprias fraquezas, esta é,
indiscutivelmente, a melhor oportunidade.

Fundador do Monastério Fo Guang Shan, sediado em
Taiwan, a partir do qual, cerca de quase 500 templos pelo
mundo, além de dezenas de instituições na área de cultura,
educação, artes, esporte, ação social e comunicação, O
Venerável Mestre Hsing Yün é o 48º. Patriarca de uma linhagem
ininterrupta de grandes mestres do Budismo Chinês.

CONHEÇA MELHOR O NOSSO PATRIARCA
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REVITALIZAÇÃO DA ÁREA VERDE DO TEMPLO E DO LAGO ZU LAI
Sob supervisão do biólogo Eizon Edson Kato, o Templo tem se
dedicado neste período que antecede ao fim da pandemia, a
limpeza e revitalização de sua área verde, com atenção especial
ao lago Zu Lai e a sede do Blia Scouts Brasil, grupo vinculado ao
Monastério Fo Guang Shan e mantido pelo Templo.
Além do trabalho dos colaboradores da empresa de Eizon,
membros do grupo de escotismo, alunos do curso de Kung Fu e
funcionários do templo auxiliaram em algumas ocasiões como
voluntários.
Os trabalhos nestes dois pontos visam a melhoraria ambiental
e paisagística, tornando o ambiente, ecologicamente mais
acolhedor para os animais da nossa fauna.

“Tornando o ambiente,
mais acolhedor para
os animais da nossa
fauna, tais como
saguis, pássaros,
peixes tartarugas,
dentre outros e mais
amigável para as
pessoas.”
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REGISTRO FINAL:

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Cotia realizou entrevista e coleta de imagens na manhã do dia 03/12 (sexta), nas
dependências do Templo Zu Lai. O discípulo Aristides dos Santos atendeu a equipe, à pedido da abadessa. Estiveram presentes a
apresentadora Camila Mahara, o cinegrafista Wellington Silva, o produtor Rodolfo Dias, o motorista Alexandre Gasparetto e a
assessora Mariana Marçal.

De acordo com Mariana, estão sendo coletados registros
audiovisuais no município, para uso em eventos e no portal da
prefeitura.

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.

INSTAGRAM

1

2

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

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 áudio ( e aleitura para
surdos) de “CÓMO CAMBIAR EL DESTINO”.
Trecho: “Cada persona lleva una vida distinta de la de las
demás. Cuando vemos que los demás vuelan alto mientras
que nosotros nos quedamos abajo, nos resulta inevitable
suspirar y quejarnos porque no es el mejor momento de
nuestra vida, o incluso echarle la culpa al cielo por nuestro
vil destino. Pero hay quienes aceptan la vida como es y
piensan que todo lo que nos sucede está predestinado.”

FACEBOOK

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, o último deles o conto “Garoto desatento”.

Outros contos disponibilizados:

FACEBOOK

- 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 novembro, ou recue na
timeline em busca das aulas mais antigas.
Aula 15- realizada em 27/11/21
Aula 14- realizada em 20/11/21
Aula 13- realizada em 13/11/21

INSTAGRAM

Aula 12- realizada em 06/11/21

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.

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.
DEZEMBRO

Atenção: programação sujeita a alteração.
Vide agenda completa em
www.templozulai.org.br
05 | domingo às 10h
Cerimônia de Oferenda de Luzes de Final de
Ano
12 | domingo às 10h
Cerimônia de Arrependimento da "Grande
Compaixão
dos Mil Braços e Mil Olhos"
19 | domingo às 10h
Cerimônia de Recitação Contemplativa do
Buda Amitabha
26 | domingo às 10h
Cerimônia de Bênção e Agradecimento aos
Benfeitores
da Fundação Filhos de Buda
31 | sexta-feira
Peregrinação pela Senda da Iluminação Réveillon 2022
As cerimônias de domingo, 10h, são transmitidas,
para assistir clique em um dos botões abaixo
(YouTube, site e Facebook):

Aprendendo com o mestre Hsin Ting
“Deveremos estar sempre atentos para perceber qual é a nossa intenção.
Se no momento da ação, quer do corpo, da fala ou da mente, estivermos
pura e sinceramente desejando o bem do ser a quem dirigimos a nossa
intenção, mesmo tendo de nos prejudicar para beneficiá-lo, estaremos
praticando uma ação que, por ser muito difícil, é muito valiosa, gerando
com certeza um carma positivo.
Quando, no entanto, tivermos a intenção de prejudicar alguém com
nossas ações físicas, com a nossa fala, ou apenas em pensamento, querendo
por exemplo, invadir a privacidade do outro, ou apropriarmo-nos do que
não é nosso, ou ainda, violar a integridade de alguém, certamente
geraremos carmas negativos. Nestes casos, será ainda pior se, ao agirmos
assim, tivermos a intenção de obter algum benefício pessoal.”

Caso tenha interesse em adquiria a obra, clique na
capa do livro para saber de sua disponibilidade.
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DEDICAÇÃO DE MÉRITOS (TABULETAS VOTIVAS E MEMORIAIS)
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.

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

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

PIX

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

67977439000140
Até a próxima edição!

Quando o
Templo será
reaberto para
visitação?
Até o fechamento desta edição, ainda não havia uma
data definida para reabertura do Templo para visitação,
porém, a administração do Templo Zu Lai está avaliando a
hipótese de reabri-lo no comecinho de 2022, se as condições
forem favoráveis. Quando for reaberto, será publicado um
comunicado em nosso site e redes sociais, assim, convidamos
aos interessados que fiquem atentos às nossas publicações.

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.

