
 

 

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

   

COTIA-SP  EDIÇÃO 15 DE MAIO / 2020  

    

                          PARABÉNS A TODAS AS MÃES! 
                                                                                                                                                                                                                     
A abadessa do Templo Zu lai, Mestra Miao You, as demais mestras e mestre felicitam todas as                                
mães discípulas e simpatizantes do Templo não apenas  pela ocasião do “Dia  das Mães”,  
celebrado no último dia 10, mas também pelo “mês das mães”. 

 
 

     Saudações a todos os discípulos: 
 
     Embora o mês de maio seja conhecido como “mês 
das mães”, devemos entender que, ao longo das 
nossas vidas, junto das nossas mães, todos os dias 
deveriam ser uma sucessão de dia das mães. Sempre é 
tempo de cultivar a gratidão. Os sutras sempre 
enfatizam que a piedade filial é uma virtude de valor 
inestimável, e também dizem que devemos retribuir 
aos nossos pais com “um oceano de retribuição por 
cada gota generosamente recebida”.  
 
   Assim, felicitamos a todas as mães indistintamente, 
das mais jovens às mães que já partilham o amor com 
netos e bisnetos, às solteiras, viúvas ou casadas, não 
importa, o Templo Zu Lai deseja a todas um 
sentimento de profunda paz interior, saúde, 
longevidade e prosperidade.  
 
     Para finalizar, de mãos postas, nos curvamos e 
reverenciamos as mães deste mundo, as que estão 
entre nós e as que partiram, incluindo nessa 
homenagem as mães do Reino Animal, que 
manifestam o mesmo sentimento de proteção, 
cuidado e afeto pelos seus filhotes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As virtudes desejáveis a um bodisatva 
são comparadas às virtudes clássicas de 

uma mãe no auge de sua compaixão e 
generosidade. A foto acima é de uma das 
estátuas de Guan Yin Pu Sa,  localizada no 

Templo Zu Lai, com traços nitidamente 
maternais 

 

➢ Informamos que celebramos no mês de maio (dia 
16/05) os aniversários da BLIA - Associação 
Internacional Luz de Buda, BLIA Scouts Brasil 
(Escoteiros) e do Monastério de Fo Guang 
Shan.Além do próprio Vesak, um mês de muitas 
celebrações. 

 
 

CONFIRA NESTA EDIÇÃO: 
  

           
 
                            

    LIVES         ÁUDIOS        ORAÇÕES        VESAK     NOVIDADES  
                                                        

 
LEMBRTE: NESTES TEMPOS NÃO SE ESQUEÇA DE PRATICAR AS TRÊS BOAS ATITUDES! 

 
 

             FALAR O BEM                   FAZER O BEM                   PENSAR O BEM 
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BOLETIM TEMPLO ZU LAI CHEGA À SEGUNDA EDIÇÃO:    
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

O boletim foi oferecido no formato  
 

O PDF é disponibilizado no site 
www.templozulai.org.br, na página 

BUDISMO HUMANISTA (no Facebook) 
e por compartilhamento via WhatsApp. 

 
 

A primeira edição do BOLETIM TEMPLO ZU 
LAI, nosso informativo digital, disponibilizada em 
01/02/2020, foi recebida com alegria e gratidão pelos 
discípulos e simpatizantes do Templo. Como citado 
naquela edição, a administração do Templo Zu Lai 
criou o boletim com a missão de informar a todos 
sobre as atividades internas do Templo, bem como 
suas ações sociais, desenvolvidas junto a Associação 
Internacional Luz de Buda (BLIA- Brasil).  

 
Dentre estas atividades, estão a produção de 

conteúdo de áudio, audiovisual, textos e materiais 
diversos para difusão do legado do Venerável Mestre 
Hsing Yün dos templos e instituições vinculadas ao 
Monastério Fo Guang Shan.  

 
O próprio Venerável Mestre sempre foi grande 

entusiasta da utilização da mídia, seja a tradicional ou 
as redes sociais, para difusão do Darma e do  Budismo 
Humanista. Desta forma, estamos seguindo o seu 
exemplo (o de não confinar o Darma às bibliotecas 
dos templos), uma vez que ele aproveitou o potencial 
da comunicação de massa para levar alento, 
conhecimento e esperança aos povos do mundo e, 
individualmente, a “cada buscador da Verdade”.  

 
 

 
LEIA, DIVULGUE E COMPARTILHE O BOLETIM. 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROPAGANDO O DARMA ALÉM 
DOS PORTÕES DO TEMPLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN É PIONEIRO NA DIVULGAÇÃO DO 
BUDISMO 

 
 
 
 
 

DO JORNAL AO RÁDO RÁDIO À TV E GRAVADORAS, DA TV GRAVAD 
 

O VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN É PIONEIRO NA DIVULGAÇÃO DO 
BUDISMO: DO JORNAL AO RÁDIO, DO RÁDIO À TV E GRAVADORAS, DA 

TV ÀS REDES SOCIAIS 
 

ORAS ÀS REDES SOCIAIS 

  
 

http://www.templozulai.org.br/
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       Vamos às novidades... 
 

(NOTA: O AGENDAMENTO DESTA EDIÇÃO DO 
“ARENA VIRTUAL” COM O TEMPLO FOI FEITO 

ATRAVÉS DA VOLUNTÁRIA RITA RECHE. O 
PROGRAMA NÃO DISPONIBILIZOU GRAVAÇÃO) 

 

  ENQUANTO ISSO NO INSTAGRAM:  
 

TEMPLO 
ESTREIA LIVE 
PARA A CBL  
MESTRE HUI LI NA LIVE DA 

CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO 

 

LIVROS INDICADOS 
PUBLICADOS PELO 

TEMPLO 
 

SOBRE O “ARENA  VIRTUAL” 
  

     Trata-se de um espaço para debates da Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo, no qual são 
convidados autores e personalidades do meio 
cultural, com o propósito de que eles contem 
histórias, deem dicas de leitura e debatam ideias 
sobre o mundo dos livros e da liberdade de 
pensamento. Procure no Instagram por @cbloficial 
para acompanhar a programação. 

PROJETO “ARENA 

VIRTUAL” 

O Templo Zu Lai participará 
da Bienal do Livro de São Paulo, 
caso esta seja realizada em 
outubro deste ano. Devido a essa 
participação, a CBL (Câmara 
Brasileira do Livro) convidou o 
Templo para indicar um 
representante para a realização 
de uma entrevista, que faria parte 
de uma série de entrevistas em 
um projeto chamado “Arena 
Virtual” (veja explicação no 
quadro ao lado) e visava oferecer 
ao Templo uma oportunidade, 
antecedendo à Bienal, para  
divulgação de sua literatura 
traduzida do mandarim para a 
língua portuguesa. 

 
A entrevista foi conduzida por 

Taty Leite, uma das 
entrevistadoras do projeto, e 
ocorreu através de uma Live 
realizada pelo Instagram no dia 
04 de maio (segunda-feira), às 
10h.  

 
O tema proposto ao Templo 

foi “A importância dos livros no 
Budismo e na formação da 
cultura chinesa”, a administração 
do Templo Zu Lai designou o 
monge brasileiro, Hui Li, para 
conceder a entrevista, realizada 
através de uma sala virtual no 
Instagram, criada especialmente 
para o “Arena Virutal” (com a 
participação de 30 interessados).  

 
Ao falar sobre o tema, o 

mestre Hui Li apresentou uma 
série de livros de autoria do 
Venerável Mestre Hsing Yün, 
aproveitando para divulgar os 
projetos educacionais mantidos 
pelo Templo e os inúmeros 
trabalhos realizados pelo 
Monastério Central, de Taiwan, 
pelo mundo. 
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LIVES PELO FACEBOOK  

 

                                                    
“ENCONTRO 
COM O 
 DARMA” 
 

   ESTA FOI A PRIMEIRA LIVE DO MÊS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  LIVE PÚBLICA CONDUZIDA PELA 
  MESTRA MIAO EM 02/05- ÁS 10H. 

 
 

 
 

  CLIQUE AQUI PARA OUVIR  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trecho da encenação de Prince Siddhartha – A Vida do Buda/ 
o musical, apresentado no dia 19 de fevereiro no Teatro 

Renault. De acordo com a mestra, a arte é uma forma de se 
encontrar-se com o Darma e também divulgá-lo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Também foi destacado como exemplo de prática 

coletiva a participação dos discípulos em cerimônias 

“ ONDE HÁ DARMA,                
HÁ SALVAÇÃO” 

 
     Síntese: A primeira Live de maio teve como tema 
“Como se encontrar com o Darma”. Mais uma vez, a 
abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You foi, ao 
Facebook para conversar  com o público.  Mais uma vez 
em formato misto de palestra/aula online, a live pública 
foi dirigida aos buscadores do Darma. A abordagem se 
deu com suporte de slides..  
 

Inicialmente, a mestra explicou o que é Darma 
essencialente, os ensinamentos proferidos pelo Buda 
Shakyamuni capazes de extinguir a ignorância e as 
aflições em seus ouvintes, reduzindo, até cessar, nossos 
apegos, aversões e ignorância. No desenvolvimento do 
conteúdo, foi exposto que há muitos caminhos para se 
encontrar e difundir o Darma, através da prática 
individual e coletiva e através da Sanga, com o 
compartilhamento de vivências e ensinamentos. 

 
    A partir da convivência e interação no Templo, foram 
inumeradas as formas de prática coletiva através de 
retiros, cursos, cerimônias e palestras. E como prática 
individual, a afinidade que cada pessoa possa ter com 
artes, cultura, estudo, esportes, práticas religiosas. A 
mestra ressaltou a importância de se ouvir os 
ensinamentos, cultivar a sabedoria e o sentimento de 
religiosidade, bem como desenvolver confiância e 
alegria, além de criar afinidade e mérito, aprofundando 
no aprendizado. 
 

(Obs. Nesta data tivemos alguns problemas com a internet, a 
Live começa na Parte II). 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/templozulai/videos/2862765887124895/
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.  

LIVES PELO FACEBOOK 
 

“EXPLICANDO                                                   

    

 
 
 
 

EXPLICANDO O “SUTRA DO 
ENSINAMENTOLEGADO PELO BUDA” 

 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 CLIQUE AQUI PARA OUVIR  

 
 
 
 
 

 
ATENÇÃO: ESTA LIVE FOI EXIBIDA APENAS NO GRUPO BUDISMO HUMANISTA, LOGO, NÃO FOI UMA LIVE PÚBLICA 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

“ O Buda Shakyamuni, quando colocou em 

movimento a roda do Darma, liberou Ajnata 

Kaundinya e, em seu último sermão,liberou 

Subhadra. Aqueles que ele tinha de liberar já 

haviam sido liberados. Agora ele repousava 

entre as árvores Shala, sob as quais estava 

prestes a alcançar o Nirvana. Nesse momento, 

no meio da noite, tudo estava quieto, não havia 

nenhum som. Então, em benefício de seus 

discípulos, ele falou brevemente sobre a 

essência do Darma...” 

 

       

    Com essa introdução, a mestra apresentou o sutra 

aos internautas. Trata-se do último diálogo de Buda 

Shakyamuni com seus discípulos e seguidores. É 

quando ele indica os preceitos e o Darma como os 

mestres de cada um e das gerações seguintes após 

findar sua passagem por este mundo. 

 

 
AS LIVES NO FACE SÃO ORGANIZADAS ÀS QUINTAS, 14H30, 

PARA GRUPO FECHADO, E AOS SÁBADOS, 10H, ABERTAS AO 
PÚBLICO. 

 

  

         Pelas explanações da mestra Miao You, podemos 
concluir que este sutra é um vivo apelo do Buda 
Shakyamuni para não desviarmos de nossas práticas e, 
incansavelmente, estudar e aplicar o Darma, dado o 
perigo de perdermos a rara oportunidade de 
encontrá-lo. O próprio Buda enfatiza isso claramente 
neste trecho, logo no começo de suas explanações: 
“Ele [o Darma] é como encontrar uma luz na 
escuridão, como um pobre que encontra um precioso 
tesouro”. 
 

     O sutra fala da contenção na fala, nos atos, no sono, 
na alimentação, nos sentimentos de raiva e arrogância, 
da observância da Plena Atenção, do esforço vigoroso, 
da abstenção da bajulação e da lembrança contínua de 
que todos estamos submetidos à Lei de Causa e Efeito, 
e que não devemos postergar nossos esforços visando 
a libertação.  
     
 

TRECHINHO DO SUTRA 

 
“Como um homem que conduz vacas com 
um cajado na mão não permite que elas 
andem à solta e pisoteiem as sementes 

germinadas de outrem. Se permitir que seus 
órgãos dos sentidos andem à solta, não apenas 

os cinco desejos se tornarão imensuráveis, 
como também incontroláveis. Eles são como 

um cavalo selvagem, sem o controle das 
rédeas que arrasta uma pessoa até que ela 

caia em uma vala.” 
 
 

https://www.facebook.com/templozulai/videos/2874903725911111/?fref=mentions
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COMO 
MEDITAR? 

   No último sábado, 9 de maio, o Templo Zu Lai 
transmitiu a live Meditação, através do perfil Templo 
Zulai, no Facebook. O ensinamento foi conduzido pela 
abadessa do Templo, a Mestra Miao You, e pelo Mestre 
Hui Li, que é o mestre brasileiro mais recentemente 
ordenado monge do Templo Zu Lai.  
 
  A escolha do tema foi baseada no assunto de maior 
interesse dos discípulos e simpatizantes. E, já no início, 
a Mestra Miao You respondeu as dúvidas mais comuns 
que os mestres recebem dos participantes de retiros 
oferecidos no Templo: por quê, como e onde meditar, 
quem pode, onde meditar e os principais pontos a 
serem observados durante a prática meditativa. Ela 
deu especial atenção à explicação das formas de se 
praticar meditação de acordo com os sutras budistas. 
 
  Depois foi a vez do Mestre Hui Li dar continuidade ao 
ensinamento e, com toda clareza, simplicidade e 
assertividade em seus argumentos e exemplos, típicos 
da fala dos monges do Monastério Fo Guang Shan, ele 
traçou uma linha cronológica desde o Buda Śākyamuni 
até o Venerável Mestre Hsing, sem deixar nenhum dos 
aspectos mais importantes de fora; origem da Escola 
Chan e da Escola Zen (budismos chinês e japonês, 
respectivamente) e a prática e transmissão do 
conhecimento dos grandes mestres budistas de 
meditação. 

Quanto aos aspectos práticos, foram desmistificadas 
falsas crenças associadas à meditação, como curas 
milagrosas e resoluções instânteneas de problemas e 
aflições. Ele deixou claro que a meditação pode ser um 
auxiliar no tratamento de doenças físicas e mentais, 
mas que tratamentos médicos e hábitos saudáveis 
adequados não devem ser abandonados: “a meditação 
não vai te curar, a meditação vai te ajudar a passar por 
esse período, compreendendo a impermanência do 
momento, tomando consciência do seu corpo e da sua 
mente”, disse ele. Outro assunto abordado sem 
rodeios pelo Mestre foi a prática comercializada de 
meditação, conhecida como Mindfulness, explicando 
os pontos comuns entre esta prática e a meditação 
budista, e em que momento elas se dissociam. Os 
benefícios da meditação Chan no dia a dia dos 
praticantes também foi apresentado. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Então, foi a vez da Mestra Miao You interagir com a 

audiência respondendo às perguntas postadas nos 
comentários durante a fala do Mestre. Depois, o 
Mestre Hui Li reiterou a proposta da meditação Chan 
ensinada no Templo Zu Lai, de trazer o estado 
meditativo da mente para o dia a dia, o porquê e o 
modo adequado de prática para se atingir este 
objetivo.  

 
Para encerrar, ele ensinou as setes posturas 

corporais para a meditação Chan sentada e conduziu 
um exercício de contemplação meditativa, chamado 
Chan e chá, no qual, durante a prática de meditação 
sentada, o mestre transmite ensinamentos através de 
contos Chan.  

 
Todo o vídeo teve duração de 94 minutos e foi um 

grande sucesso. Entre as centenas de comentários 
recebidos, predominantemente estão os elogios e 
agradecimentos. Para assistir a essa aula de Darma 
oferecida pelos monges do Templo Zu Lai, acesse o 
botão abaixo. Esta e todas as lives transmitidas até o 
momento estão disponíveis na plataforma.  

 

 
 

 CLIQUE AQUI PARA OUVIR  

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/search/top/?q=templo%20zulai
https://www.facebook.com/search/top/?q=templo%20zulai
https://www.facebook.com/templozulai/videos/2879008345500649/
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BÔNUS: O MESTRE HUI LI CONTOU UMA HISTÓRIA 

CHAN AO FIM DA LIVE,  POR UM ACASO JÁ TÍNHAMOS 

PUBLICADO ESTA HISTÓRIA NO ANTIGO JORNAL 

“PORTAL DA LUZ DE BUDA” (EM 2007 OU 2008) EM 

FORMA DE HQ (TRAÇOS DE FELIPE CARMO), EI-LA: 
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PARA OUVIR BAIXINHO NO FONE OU COM VOLUME ALTO EM SUA CAIXA DE SOM: 

 
 

“ÁUDIOS DARMA SÃO GRAVAÇÕES DE TRECHOS DOS LIVROS DO 
VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN QUE O TEMPLO ZU LAI ESTÁ 

DISPONIBILIZANDO SEMANALMENTE EM SEU SITE”  
 

O QUE SÃO? 
 

     Áudios Darma são gravações de trechos 
dos livros do Venerável Mestre Hsing Yün 
que o Templo Zu Lai está disponibilizando 
semanalmente em seu site, sempre às 
quartas-feiras. Em geral, cada áudio 
apresenta um capítulo inteiro sobre um tema 
específico, mas variados entre si. Por 
exemplo: o áudio 8 fala sobre o sentimento 
de arrependimento, já o áudio 2 explica a 
Lei de Causa e Efeito. 

      

Compartilhar gratuitamente trechos dos 
livros é uma proposta para manter o Budismo 
Humanista e o Templo Zu Lai próximos dos 
discípulos e simpatizantes neste momento de 
quarentena, oferecer um conteúdo edificante 
a todos e facilitar o acesso ao Darma às 
pessoas que, por algum motivo, não têm 
facilidade de leitura, como deficientes 
visuais, pessoas não alfabetizadas etc.  

 

POR QUE OUVIR?  
 

     Tanto para quem está conhecendo o 
Budismo Humanista quanto para quem já tem 
familiaridade, o Áudio Darma serve como uma 
grande oportunidade de prática. Pode-se 
ouvir o texto e, durante o intervalo de uma 
semana entre uma publicação e outra, 
refletir diariamente, revisitar o conteúdo, 
praticar o ensinamento e perceber seus 
benefícios no dia a dia.  

 

     Para ouvir os Áudios Darma basta 
acessar o site do Templo Zu Lai ou acessar 
no “clicar aqui”. Aproveite e compartilhe 
com seus amigos, familiares e todos que 
podem se beneficiar destes auspiciosos 
ensinamentos. 
 

 

 

 
 

     CLIQUE AQUI PARA OUVIR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A REDAÇÃO DO BOLETIM LISTA ABAIXO AS GRAVAÇÕES QUE VOCÊ OUVIRÁ:  

 
 

#9 CORRIGINDO OS PRÓPRIOS ERROS 
 

#8 COMO O BUDISMO VÊ O 
ARREPENDIMENTO 

  
#7 FUNDAMENTOS DO BUDISMO HUMANISTA 

 
#6 OS DOZE ELOS 

 
 

#5 VIDA É MOVIMENTO 
 
#4 AJUDAR 

 
#3 BUDISMO HUMANISTA E SEIS PARAMITAS 
 
#2 CAUSA E EFEITO 

 
#1 OS OITO VENTOS  

https://templozulai.org.br/audiodarma
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PRECES E  
ORAÇÕES  

 
 
 
 

 

      Todas as cerimônias do Templo contêm 
orações e preces além das recitações dos 
textos do cânone budista tradicional. Todas 
essas orações e preces são de autoria do 
Venerável Mestre Hsing Yün e, juntamente com 
as demais práticas budistas, como recitação 
de mantras, sutras, nomes de Budas e 
visualizações – além da mais conhecida 
dentre todas, a meditação — são ferramentas 
importantes para o estudo, prática e 
aprimoramento espiritual. 

 

     Muitas pessoas estranham o fato de o 
Templo dispor de orações e preces, como se 
estes itens fossem estranhos ao próprio 
Budismo, contudo, não o são. Hoje em dia há 
importantes pesquisas em universidades e 
laboratórios sobre o impacto da oração sobre 
o cérebro e sistema imunológico. Orar e 
rezar, no mínimo, fazem bem para saúde 
mental e corporal. Há muitos relatos de 
trabalhos científicos nesse sentido. O Poder 
da meditação e da oração são estudados no 
contexto da influência do psiquismo na saúde 
das pessoas – isto sem falar do valor 
transcendental das orações e preces, que é 
a comunhão com o universo, todos os seres e 
nossos guias espirituais. Todas as religiões 
possuem seu legado, é o momento mais íntimo 
de quem se entrega seus anseios e receios a 
um Poder Maior (no nosso caso, Budas e 
Bodisatvas). 

 
 
Todas as preces recitadas nos templos                                     
do Monastério Fo Guang Shan são de autoria                                   
do Venerável Mestre Hsing Yün e estão sendo 
traduzidas e compartlhadas com o público via Whats 
App.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     O Venerável Mestre Hsing Yün é o grande 
unificador das escolas budistas Chan e Terra 
Pura na China Continental e, posteriormente, 
em Taiwan – escolas ancestrais do Monastério 
Fo Guang Shan. Do Chan, herdamos vários 
elementos, sendo a meditação tradicional o 
principal deles (inclusive, a expressão Chan 
nada mais é que “meditação” em português). Da 
Terra Pura, herdamos a reverência e o 
sentimento religioso mais profundo, centrados 
principalmente no Buda Amithaba, recorrendo 
aos seus votos de acomodar os seres providos 
de méritos em sua Terra Pura.  
 
     Além das recitações dedicadas ao Buda 
Amithaba e mesmo ao Buda Shakyamuni, o Templo 
dispõe de uma coletânea de orações e preces 
dedicadas a outros budas e aos bodisatvas, 
recorrendo aos seus votos de salvar os seres 
nos três tempos (passado, presente e futuro) 
e nas dez direções do espaço (em nosso mundo 
e em muitos outros) da ignorância e aflições.   

 
 

 
 

 
 

  CLIQUE AQUI PARA OUVIR  

 
 
 
 
 

 

  
AS GRAVAÇÕES DOS ÁUDIOS DARMA E ORAÇÕES E PRECES PODEM SER COMPARTILHADAS NO WHATSAPP 

 

 

https://templozulai.org.br/midiateca-preces
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VESAK 2020 
 

O TEMPLO REALIZOU A CERIMÔNIA EM 03/05, ÀS 10H 

       No dia 3 de maio de 2020, para celebrar o 
Vesak, o Templo Zu Lai realizou a tradicional 
Cerimônia do Banho no Menino Buda. Durante 
a cerimônia, as mestras oraram em favor da paz 
no ambiente familiar e por nosso país, clamando 
pela proteção dos seres celestiais, pelo bom 
clima e, principalmente, para que o mundo se 
distancie dos desastres e se aproxime da paz.  

 

    Os discípulos também puderam participar 
contribuindo com oferendas e doações 
espontâneas para flores e/ou pão da 
longevidade, embelezando o Templo, além de 
fazerem o “Banho Virtual no Buda”, junto com 
suas orações, pedindo paz interior, saúde, 
prosperidade e longevidade para si e suas 
famílias. A abadessa deu o banho simbólico, 
representando todas as pessoas que assistiram à 
cerimônia (fotos do rodapé).  

Qual o significado das 
oferendas no Vesak? 

 

      De acordo com a retribuição cármica, os 
seres que cultivam a generosidade criam as 
raízes (causas e condições) para nascimentos 
em ambiente pacífico com saúde, 
prosperidade e longevidade, protegidos de 
calamidades provocadas pelos Quatro 
Elementos e aflições diversas.  
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Prece Pelo Nascimento do Buda 
Shakyamuni  

( a versão com áudio e fonte maior em 
“bônus”, ao fim desta edição)

ALGUNS    MOMENTOS 
DO VESAK 
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"COLABORAÇÕES DA  
MESTRA YOU CHIEN: 

 
(TEXTO ABAIXO DE AUTORIA 

DESCONHECIDA) 
 

 

“Fazer reverência ao Buda não é 
apenas curva-se perante ele, é 
abandonar a arrogância. 
 
Recitar o nome de Buda não é 
colecionar números, é limpar a 
mente.  
 
Unir as palmas das mãos 
(cumprimento) não é um 
espetáculo, mas sinal de respeito 
aos demais.  
 
Praticar o Chan não é ficar 
eternamente sentado, é eliminar 
obstáculos em sua própria mente.  
 
Alegria não é um mero semblante 
sorridente, é exteriorizar uma 
profunda felicidade interior.  
 
Tranquilidade não é se privar de 
desejos, é a mente sem desejos 
excessivos.   
 
A verdadeira benfeitoria não 
advém da tentativa de comprar 
méritos com dinheiro. É 
realmente renunciar a todo tipo 
de ganância, inclusive, do apego 
exagerado à importância pessoal.  
 
Estar firmado em Buda não é mero 
acúmulo de conhecimento, é a 
busca pela prática do  ‘não eu’.” 
 

 
( Obtido a partir do  

original em mandarim) 

 

Transcrição do 
aconselhamento matinal 

do Venerável Mestre Hsin 
Bau: 

  
 
No aconselhamento do 

Venerável Mestre, ele 
"revelou o segredo" de como 
se comportar como uma 
pessoa de bem, ensinando que 
" tornar- se uma pessoa boa"  é 
um aprendizado que exige 
esforço pela  vida inteira. Ele 
nos deixou 4 dicas: 

 
1) Você está certo e eu 

errado; 
2) Você é maior e eu menor; 
3) Você tem e eu não; 
4) Você é feliz e eu ainda 

não. 
     
Tais dicas são "mágicas", 

pois têm poder para mudar a 
natureza das coisas e 
transformar o mundo. 

    
Na vida, é muito comum nos 

colocarmos como "centro do 
universo" e, por causa disso, 
surgiram: 

 
   O "eu teimoso"; 
   O "eu insatisfeito"; 
   O "eu ganancioso". 
 

E, daí, geram inúmeros tipos 
de afetações. Se deixássemos 
o "eu", mudaríamos a mente e 
o raciocínio, ficaríamos livres, 
gerando felicidade para os 

outros. 
 

CERIMÔNIAS 
 

O Templo continua transmitindo as 
cerimônias aos domingos, às 10h, 
contando com apoio técnico da equipe 
de TI.  
 
 
 
 
 
 
Estes eventos estão sendo transmitidos 
“ao vivo” da Sala do Grande Herói, o 
“salão nobre” do Templo, e podem ser 
assistidas através de celular, notebook, 
computador e Smarts TV, com 
espelhamento da tela do celular 
diretamente na televisão ou do 
aplicativo do Youtube – que 
normalmente já vem instalado nos 
novos aparelhos. A Live também pode 
ser acessada diretamente no site.  

 
     Sobre a conduta ao assistir as 
cerimônias: “Caro participante, pedimos 
que se prepare adeq uadamente para 
assistir à cerimônia a fim de desfrutar da 
purificação da mente em benefício de 
todos os seres. Se possível, permaneça 
em local silencioso e livre de distrações 
durante a cerimônia (aprox. 2 horas), e 
vista-se com trajes adequados a um 
ambiente sagrado.  Una as palmas das 
mãos para receber as bençãos das 
mestras e mestres do Templo Zu Lai  “  
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Comunicado: 
Prática Mundial de Transcrição de Sutra 
em Comemoração ao 54º Aniversário do 

Monastério Fo Guang Shan 
 

“Transcrevendo o Sutra Coração com o Venerável Mestre Hsing Yün” 
 
O dia 16 de maio é o Dia da Luz de Buda (Fo Guang Shan e BLIA) e, em resposta ao comunicado do Monastério Fo 
Guang Shan, neste dia o Templo Zu Lai participará do evento mundial online de transcrição de sutra, em comemoração 
ao 54º aniversário do Monastério Fo Guang Shan. Devido à pandemia, convocamos os discípulos e simpatizantes do 
mundo todo para, de suas casas, conectarem-se online através do link que será disponibilizado no site do Templo Zu 
Lai, intitulado "Prática Mundial de Transcrição de Sutra”.  
 
Quando? 16 de maio, às 19h, horário de Brasília.  
Como participar? As pessoas podem agendar previamente a retirar uma cópia do sutra no Templo Zu Lai até o dia 15 
de maio, das 10h às 16h.  
 
Aqueles que não puderem retirar uma cópia e/ou não possuam pincel podem utilizar uma folha branca de papel e caneta 
tinteiro, esferográfica ou lápis comum. Também poderão imprimir o Sutra Coração que estará disponível no site do 
Templo Zu Lai.  
 
Vestimenta: preferencialmente com hai qing e/ou man yi ou uniforme da BLIA.  
Procedimento final: ao terminar a prática, envie foto da sua transcrição com o relato da sua experiência para o seu 
mestre orientador da subseção BLIA ou para o Templo Zu Lai.  
 
Programação da prática de transcrição de sutra do dia 16 de maio: 
 
1. Palavras do Venerável Mestre Hsing Yün  

2. Procedimento para transcrição de sutra  
 
(1) “Refugio-me no Buda Shakyamuni” (recitar 3 vezes)  

(2) Abertura do Sutra:  
 
Eis o supremo, profundo e maravilhoso Darma  
Raro de ser encontrado em centenas de milhares de miríades de kalpas.  
Agora que com ele me deparo, podendo ouvi-lo, abraço-o e sigo-o  
com a disposição de compreender a verdade do Tathagata.  
 

(3) Recitação do Sutra Coração  

(4) Início da transcrição do sutra  

(5) Refúgio na Joia Tríplice  

(6) Leitura da “Oração pelos que praticar a transcrição de sutra e ouvem o darma”, do Venerável Mestre Hsing Yün  

(7) Palavras do abade do Monastério Fo Guang Shan, Reverendo Mestre Hsin Bao  

(8) 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.  
 

(9) Conclusão da prática de transcrição do sutra  
 

 

Para retirar seu molde para praticar a caligrafia, basta acessar nosso site 
www.templozulai.org.br 

  

 

http://www.templozulai.org.br/
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BÔNUS:  ÁUDIO DA PRECE  E TEXTO  COM FONTE MAIOR 
 

   

 
 
 

  CLIQUE AQUI PARA OUVIR  

 
 
 
 
 

 
Prece Pelo Nascimento do Buda Shakyamuni 

 
 

 

Ó grande e compassivo Buda! 

Estamos aqui para celebrar com sinceridade e respeito, 

porque nasceste para a Terra 

no momento em que se aproximava a calorosa primavera, 

e as flores desabrochavam, exóticas flores, todas elas,  

competiam em beleza e fascinação no jardim de Lumbini. 

Todos em Kapilavastu se regozijaram. 

Brisas suaves espalhavam fragrância, 

e todos os pássaros cantavam em uníssono; 

porque a luz chegou ao mundo, 

porque o Darma chegou ao mundo. 

 

Com uma mão apontando para o céu e a outra para a terra, declaraste: 

“Entre o Céu e a Terra, sou o único Honrado do Mundo”. 

A cada um de teus sete passos, flores de lótus surgiam; 

e com a pura e límpida água do Darma, lavaste as máculas da Terra. 

Imediatamente, o riacho lamacento se tornou cristalino. 

A fogueira quase extinta reacendeu. 

Os céus entoaram maravilhosa música, 

a Terra manifestou raros e auspiciosos sinais, 

todos esses presságios deram boas-vindas à tua chegada a este mundo. 

 

Ó grande e compassivo Buda! 

Graças a teu nascimento neste mundo, 

teus quarenta e nove anos de ensinamento do Darma 

continuarão agindo por mais de três grandes kalpas! 

As mais de trezentas exposições dos sutras  

continuarão beneficiando incontáveis seres sencientes! 

Ó grande e compassivo Buda! 

Foste tu que rompeste o sistema de casta, 

foste tu que pregaste a doutrina da gênese condicionada e a igualdade entre todos, 

foste tu que abriste as mentes dos seres para a visão e sabedoria do Buda,  

foste tu que despertaste da ignorância incontáveis seres sencientes. 

 

Ó grande e compassivo Buda! 

Para respeitosamente celebrar teu nascimento neste mundo de sofrimento, 

alguns lugares são enfeitados com lanternas e bandeirolas coloridas 

que enchem a atmosfera de esfuziante alegria. 

Em outros lugares, as pessoas desfilam ao som de gongos e tambores que fazem estremecer o céu. 

https://templozulai.org.br/midiateca-preces
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Templos realizam a Cerimônia do Banho da Imagem do Buda, 

devotos e suas famílias celebram teu aniversário.  

É assim que teus discípulos comemoram tua virtuosa e graciosa bondade! 

É assim que teus discípulos relembram teus méritos e bênçãos!  

 

Ó grandioso Buda! Por favor, compreende a imperfeição de nossos méritos e virtudes. 

Porque só recitamos teu sagrado nome com a mesma emoção de quando recordamos nossa 

compassiva mãe. 

Ó grandioso e compassivo Buda! 

Ajoelhamo-nos diante de ti, 

tocamos tua imagem dourada com nossas mãos, 

oferecemos nossa sincera devoção, 

rezamos e desejamos que teus méritos iluminem ainda mais,  

que a Roda do Darma siga girando incessantemente. 

Permite que nossa visão corresponda à tua,  

e que percebamos com clareza o sofrimento de todos os seres sencientes. 

Permite que nossa fala corresponda à tua 

e que nos deleitemos em proferir palavras maravilhosas e gentis. 

Permite que nossos atos correspondam aos teus 

e que sejamos espontaneamente amigos de todos.  

Permite que nossa mente corresponda à tua 

e que sempre realizemos ações benéficas. 

 

Ó grande e compassivo Buda! 

Oferecemos nossas vidas para expor e propagar a Verdade. 

Oferecemos nossas vidas para libertar todos os seres sencientes. 

 

Ó grande e compassivo Buda! 

Por favor, aceita nossa sincera oração! 

Ó grande e compassivo Buda! 

Por favor, aceita nossa sincera oração! 
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