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TEMPLO ZU LAI, O PRIMEIRO TEMPLO DO MONASTÉRIO FO GUANG SHAN NA AMÉRICA LATINA
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EDIÇÃO 3

16 DE MAIO: MONASTÉRIO FGS CELEBRA
54 ANOS ANOS
Auspiciosidade a todos:
Mais um mês vivido e chegamos à metade do
ano de 2020. No mês de maio, assim como em
abril, o Templo Zu Lai manteve uma
programação de lives às quintas (circuito
fechado no grupo “Budismo Humanista”, no
Facebook), e aos sábados, na página pública
oficial do Templo no Facebook. Devido ao
distanciamento social que se faz necessário no
momento,
estamos
usufruindo
da
possibilidade dos encontros virtuais e
atividades nas redes sociais.
O Templo também realizou suas atividades
públicas, como palestras, aulas e cerimônias,
no ambiente virtual pelo segundo mês. As
nossas publicações, antes impressas, também
têm sido entregues por e-mail, Facebook e
Whatsapp.
Sobre esta edição, destacamos o aniversário
de 54 anos de fundação do Monastério Fo
Guang Shan. Iniciaremos nosso boletim com
esse registro. Que todos tenham um mês de
junho com paz interior, saúde e o essencial
para se sentirem seguros e otimistas em suas
vidas! Omituofo!

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESTE BOLETIM?

LIVES

NOTÍCIAS

NOVIDADES

ORAÇÕES

ÁUDIOS
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O ANIVERSÁRIO DO
MAIOR SANTUÁRIO
BUDISTA DO MUNDO

FGS FOI FUNDADO PELO VENERÁVEL MESTRE HSING YÜN, 48º
PATRIARCA DO BUDISMO CHINÊS DA ESCOLA LINJI,
DE TRADIÇÃO CHAN (ZEN RINZAI)

Eram terras aparentemente improdutivas devido ao
relevo acidentado, um desafio para os mais
arrojados engenheiros e arquitetos no alto da
montanha. Quem diria que tais terras despovoadas e
recém-adquiridas por um jovem monge seriam, em
poucos anos, o maior santuário budista do mundo?
Fo Guang Shan (Montanha da Luz de Buda) chegou
aos seus 54 anos de fundação. Um lar e santuário
para mil e quinhentos monges e local de
peregrinação para milhares de outros monges e
discípulos das diferentes vertentes do budismo
existentes na Ásia.
Quando inicou as obras, aos 40 anos de idade, o
Venerável Mestre era um jovem e visionário monge.

Com uma visão de futuro bem definida, também
estabeleceu as bases para que o Budismo Humanista
fosse implantado em todos os continentes através da
inauguração de templos budistas, centros de cultura e
arte, bibliotecas, veículo de comunicação, editoras e
gravadoras, além de estabelecimentos de ensino, como
colégios e universidades.
O Monastério também foi ponto de partida para ações
sociais em todos os continentes através da BLIA
(Associação Internacional Luz de Buda) e parceiros pelo
mundo, governamentais e não governamentais,
exercendo a compaixão e a generosidade em meio às
calamidades sociais, como pobreza, epidemias e
desastres naturais.
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CELEBRAÇÃO DO 54º
ANIVERSÁRIO DO
MONASTÉRIO FO
GUANG SHAN

Os monges do Templo, junto com
discípulos residentes (todos em
quarentena), participaram de uma
Transcrição de Sutra, na Sala do Grande
Herói, em comemoração ao aniversário do
FGS. A sala foi devidamente preparada
para a ocasião: uso de máscara,
higienização individual e do ambiente e
distanciamento entre os participantes.
O evento, realizado às 19h (hora de Brasília),
ocorreu simultaneamente em outros templos do
Monastério Fo Guang Shan pelo mundo. A
celebração se deu no dia 16 de maio, que é para
nós considerado o “Dia da Luz de Buda” (Fo
Guang BLIA). Contudo, devido à quarentena, os
discípulos e simpatizantes participaram a partir
de suas casas, através de um vídeo em nosso site
("Prática Mundial de Transcrição de Sutra”).
Eles puderam fazer download dos sutras em
marca d’água para transcrição (português e
mandarim), fazer as orações e dedicação de
méritos e praticar caligrafia.

01 DE JUNHO DE 2020

BOLETIM TEMPLO ZU LAI

TERCEIRA EDIÇÃO

INFORMATIVO DIGITAL

CLIQUE NO PLAY PARA VER UM ÁLBUM COM
FOTOS ENVIADAS POR DISCÍPULOS.

PRÁTICA EM CASA:
RECEBEMOS DEZENAS DE FOTOS
DE DISCÍPULOS QUE FIZERAM SUAS
PRÁTICAS EM CASA, CONFIRA
NO FACEBOOK.

TRABALHO ACADÊMICO VIA

As estudantes, Letícia Pereira
Rebello e Renata Restaino, do
curso de Comunicação da FAAP
(Fundação Armando Alvares
Penteado), SP, entraram em
contato com o Templo a fim de
conversar com os direngetes
para um trabalho acadêmico.
O encontro virtual aconteceu no
dia 21 de maio, através de um
grupo temporário no Skype, entre
a abadessa mestra Miao You e
cinco alunos da disciplina de
Comunicação e Religião.

O tema da pesquisa era a
adaptação de templos e igrejas ao
distanciamento social; os recursos
e ferramentas utilizados pelas
instituições religiosas para manter
as práticas e a aproximação com os
discípulos e fiéis. A mestra Miou
You explicou que a internet é uma
ferramente de grande ajuda,
utilizada pelos
discípulos e
mestres residentes na criação de
conteúdos e promoção de eventos
virtuais.

Além das palestras e conteúdos
audiovisuais disponibilizados no
site e nas páginas do Templo no
Facebook, encontros virtuais
para
estudo do Darma
acontecem periodicamente entre
discípulos e mestres, e ajudam a
manter a aproximação entre
todos.
Estudantes,
pesquisadores,
professores e jornalistas que
desejarem, podem agendar seus
trabalhos no site ( formulários).

SOBRE A MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS E ESTUDOS COM OS DISCÍPULOS:
A MESTRA MIAO YOU FALOU SOBRE AS LIVES NO FACEBOOK E A TRANSMISSÃO DE CERIMÔNIAS VIA
YOUTUBE, BEM COMO AS CONSTANTES ATUALIZAÇÕES NO SITE E REDES SOCIAIS. DISSE QUE A
COMUNICAÇÃO, NO MOMENTO, É INTEIRAMENTE VIRTUAL, MAS AS PRÁTICAS E ESTUDOS PROSSEGUEM,
SENDO OFERECIDO CONTEÚDO EM TEXTO E AUDIOVISUAL AO PÚBLICO VIA INTERNET.
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REVISTA FAZ REPORTAGEM
SOBRE MEDITAÇÃO
MESTRE HUI LI, QUE JÁ HAVIA FEITO UMA LIVE SOBRE O ASSUNTO COM A MESTRA MIAO YOU,
ATENDEU À REPÓRTER LÚCIA HELENA, VIA SKYPE.
A revista Problemas Brasileiros – com quase 50 anos
de circulação – contatou o Templo Zu Lai
(imprensa@templozulai.org.br) a fim de abordar a
questão da meditação nestes tempos traumatizantes
para investidores e empresários. O objetivo era
fornecer uma ferramenta que funcionasse como um
antídoto contra o estresse neste período de
funcionamento parcial e, em alguns casos, paralisação
total do comércio e da industria.
Embora para nós budistas, seu mais profundo
propósito seja o da iluminação, a meditação
inegavelmente atende a quaisquer quesitos no que diz
respeito a melhoria dos estados mentais e físicos dos
que a praticam seriamente. Em tempos de tensão,
medo, revolta e tristeza, ela pode trazer alívio.
O mestre Hui Li explicou que o budismo surgiu da
necessidade da percepção das verdadeiras causas do
sofrimento humano e de todos os fenômenos do
Universo, e que tais verdades destinam-se a todos

os seres, sem distinção de etinia, classe social,
crença/descrença religiosa.
Nesse sentido, a meditação, que é um dos postulados
do budismo, é um patrimônio para todos os povos deste
mundo e, independente do campo de atuação de cada
pessoa, contribui decisivamente para sua saúde mental
e física. Consequentemente, melhora o desempenho
cognitivo, emocional e corporal nas difefentes
ocupações, inclusive no mundo dos negócios.
A entrevista foi realizada no dia 19/05, via Skype. A
revista é bimestral e seu público alvo são empresários
acadêmicos.
A
Problemas
Brasileiros
foca
especificamente em possíveis diagnósticos para os
problemas nacionais de cunho político, econômico,
sanitário, educacional etc.

Ouça uma recente live com este tema (752 views até 05/06):

CLIQUE NO BOTÃO PARA OUVIR
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LIVE: DHAMMAPADA

SUTRA DHAMMAPADA: UM INESTIMÁVEL LEGADO
A mestra Zhi Cheng está
conduzindo uma sequência de lives
que abordam um grande legado do
budismo no Sudeste Asiático, o
Dhammapada. As transmissões são
feitas toda quinta-feira, às 14h30, em
circuito fechado no grupo Budismo
Humanista (Facebook).
O objetivo é apresentar o
contexto
histórico
onde
os
ensinamentos do Buda Shakyamuni
foram proferidos e preservados de
forma resumida em uma coletânea
de versos. Na primeira aula, foram
apresentados o Primeiro Concílio
(ocorrido pouco tempo após o
parinirvana do Buda) e o Segundo
Concílio (70 anos após o primeiro).
Os dois Concílios foram os esforços
das Comunidades

monásticas
ancestrais para
rememorar
os
discursos
e
respostas que o Buda dirigiu a
grupos de pessoas e, por vezez, a
um ou poucos discipulos, e
registrá-los em coleções de
manuscritos para preservação e
difusão desse legado. Foi assim
que surgiu o Tripitaka (milhares
de ensinamentos atribuídos ao
Buda contidos em três coleções:
Vinaya Pitaka, Sutra Pitaka e
Abhidharmma Pitaka).
Convidamos o leitor a ouvir as
palestras e a explicação destes
termos. Ao identificar a fonte
original das frases e aforismos do
Dhammapada, (Livro da Lei) , a
mestra apresenta a obra como o
“testamento de um

ser iluminado” destinado não
apenas aos monges de sua época,
mas às gerações de discípulos em
épocas, locais e povos diversos.
Além da explanação histórica,
ela comentou alguns versos,
apresentou distintas traduções e
falou sobre a aplicação prática
desses ensinamentos na vida
cotidiana.
A série de lives abordando esse
tema já foram transmitidas em
21/05 (com 387 views até 06/06) e
28/05 (com 268 views até 06/06).
As duas últimas transmissões
ocorrerão em 04/06 e 11/06).
Todas permanecerão disponíveis
no Facebook (Grupo Budismo
Humanista).

CLIQUE NO BOTÃO PARA OUVIR A LIVE 1

CLIQUE NO BOTÃO PARA OUVIR A LIVE 2
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AULAS ONLINE:

921 VIEWS ATÉ 06/06

LIVE: HISTÓRIA DO BUDISMO

Desde o dia 30 de maio, as lives do
mestre Hui Li passaram para o
formato de aulas online, separadas
em três partes: História do Budismo
I, II e III, com as próximas
transmissões em 6 e 13 de junho, às
10h.
De acordo com o mestre, o
objetivo é descrever o contexto
histórico da Índia Antiga ainda no
período anterior ao nascimento do
príncipe Sidarta, mais tarde o Buda
histórico. Além das narrativas, as
aulas estão enriquecidas com farto
material ilustrativo, expondo o
cotidiano
político,
econômico,
religioso e militar do subcontinente
indiano, desde de eras pré-budistas
até
chegar
aos
episódios
relacionados ao nascimento, vida,
obra e morte do Buda Shakyamuni e
sua relação com os povos e cultura
de seu tempo.

Quatro pilares para
estudo do Darma
Ao introduzir o tema, o mestre
apresentou os Quatro Pilares para
estudo do Darma como um “porto
seguro” para quem deseja iniciar
seus estudos visando um adequado
estado mental:
1) Apoie-se no Darma, não nas
pessoas;
2) Apoie-se na sabedoria, não no
acúmu-lo de conhecimento;
3) Apoie-se no significado das
palavras, não nas palavras;
4) Apoie-se no significado total,
não no parcial.
(extraído da obra “Budismo Significados
Profundos”, do Venerável Mestre Hsing Yü).

CLIQUE NO BOTÃO PARA OUVIR

"Com aqueles que são
simpatizantes, discutamos o
budismo. Com aqueles que têm
outras opiniões, conversemos
educadamente fazendo-os
felizes, pois as disputas não
pertencem à nossa Escola,
sendo incompatíveis com
nossa doutrina.”

Mestre Hui Neng,
Sexto Patriarca da
Escola Chan
...
(Texto introdutório da transmissão
da primeira aula.)
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LIVES

“BUDISMO HUMANISTA” (16/05) / 666
VIEWS ATÉ 06/06
No século passado, o Mestre Tai Xu e o Venerável
Tzu Hang já defendiam o “Budismo da Vida” e o
“Budismo Humanista” para afirmar o vínculo entre o
budismo e a vida cotidiana. Essa é a visão que o
Venerável Mestre Hsing Yün defende e compartilha
com o mundo. Porém, muitos estudiosos e curiosos
rotulam “Budismo Humanista” como uma expressão
redundante; afinal, o estudo e prática do budismo
não são direcionados aos seres humanos?
O budismo sim, mas nem todos que se atraem por
ele percebem o mundo, e tudo que nele há, seres
humanos ou não, como uma preciosa oportunidade de
prática. Na verdade, mais que um termo, Budismo
Humanista é um conceito que revela um caminho na
prática dos discípulos do Monastério de Fo Guang
Shan: o não afastamento, o não isolamento total e não
alheamento das questões do mundo. Ou seja, é um
constante lembrete de que nossa prática inclui a
constante prestação de serviços à humanidade e ao
planeta, nosso lar temporário.
Baseado nessa visão, o mestre Hui Li recebeu a
missão de expor esse conceito e tirar dúvidas dos
expectadores (live 1).

ANTIGAS

“PROJETOS SOCIAIS DO MONASTÉRIO
FO GUANG SHAN” (23/05) / 1.100 VIEWS
ATÉ 06/06
Assim como nas demais reportagens, não
descreveremos o conteúdo desta live, principalmente
esta que é muito rica e detalhada na apresentação das
atividades do Monastério. Podemos dizer que o FGS
foi ponto de partida para ações sociais ao redor do
planeta, através da BLIA Internacional, instituções do
próprio Monastério, e parceiros pelo mundo,
exercendo a compaixão e a generosidade em
situações de calamidades sociais, como extrema
pobreza, epidemias e desastres naturais etc.
Além de ações sociais, diversos projetos levam o
Darma à sociedade brasileira, e ao mundo, através
das artes, cultura, educação, esporte, literatura,
mídia, entretenimento e trabalhos comunitários.
Esses projetos têm por objeto o intercâmbio cultural
e a inclusão social. A apresentação do mestre está
enriquecida com fotos e uma narrativa com bastante
conhecimento de causa, pois ele também está
envolvido em boa parte dos projetos descritos (live
2).

CLIQUE NO BOTÃO PARA OUVIR A LIVE 1

CLIQUE NO BOTÃO PARA OUVIR A LIVE 2
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PÁGINA DE ENSINAMENTOS

CONTENTAMENTO
Transcrição do aconselhamento matinal do
Venerável Mestre Hsin Bau
Em "Previsões positivas para a vida", o
Venerável Mestre Hsin Bau comentou:
“Quem sabe desfrutar o que possui é mais feliz
com o que tem...
O pensamento da maioria das pessoas é ter
numerosas posses, tendo aversão ao
sentimento de perda. Por outro lado, para
poder ter muitas posses, o preço que se paga é
alto, com essa obsessão carregamos fardos
interiores pesados ao longo da vida.
Saber desfrutar é uma sabedoria de vida que
não pode ser retirada de ninguém.
Todo resultado que se obtem trabalhando
arduamente ao longo da sua vida, não nos
acompanhará quando chegar o momento de ir
embora deste mundo. Então é melhor largar os
pesados fardos emocionais e a preocupação
excessiva, procurando ser uma pessoa feliz,
desfrutando do que já tem e cultivando o
contentamento.”

ENTENDENDO A INCERTEZA
Por Venerável Mestre Hsing Yün
Quando você entender a incerteza da vida,
deixará de alardear grandeza, saberá que os
requintes e o luxo de hoje podem virar o caos
no amanhã.
Quando você entender a incerteza da vida,
deixará de, continuamente, sentir tristeza,
percebendo que os dias nublados e escuros de
hoje poderão ser os dias ensolarados do
amanhã.
Quando você entender a incerteza da vida,
saberá que não há possibilidade de felicidade
na posse e não há tristeza imutável na perda,
que possuir e perder são um ciclo infinito.
Quando você entender a Lei da Impermanência,
aceitará e sentirá que todas as mudanças são
acontecimentos naturais na vida.

#via mestra You Chien
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DOAÇÕES: AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO
DO TEMPLO
VOCÊ GOSTARIA DE AJUDAR NAS ATIVIDADES EMPREENDIDAS
PELO TEMPLO ZU LAI, INCLUINDO NOSSAS AÇÕES SOCIAIS?
Indubitavelmente, três das mais valiosas virtudes exaltadas pelo budismo são a generosidade, a
compaixão e a gratidão, e a doação é uma prática relacionada a manifestação destas virtudes. Foi
através de doações e trabalho voluntário que o Templo se manteve ao longo de seus 28 anos de
existência, como um grande jardim florido cultivado a muitas mãos.

O ALCANCE DAS DOAÇÕES
As doações auxiliam na manutenção
do Templo, como alimentos, reparos,
despesas
de
eletricidade,
água,
telefonia e, também são destinadas às
ações sociais em orfanatos, casas de
repousos, centros de assistência social
e na Fundação Filhos de Buda, que
assiste crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social e é
mantida pelo Templo Zu Lai.

COMO AJUDAR?
A contribuição é sempre de acordo com
as possibilidades dos benfeitores e podem ser realizadas conforme abaixo:

DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA PARA

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

Obs. Em caso de doação via depósito/transferência, favor nos enviar
comprovante com nome por e-mail para que possamos identificar
a origem e a finalidade da doação. Agradecemos a todos.
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LIVE DAS CERIMÔNIAS DOS DOMINGOS:
O TEMPLO INICIA A TRANSMISSÃO ÀS 10H
O Templo mantém, ao longo do ano, cerimônias
eventuais em português aos sábados (15h30), e
cerimônias regulares aos domingos (10h).
Infelizmente, ainda não há uma data para a retomada
das cerimônias presenciais, todavia, a comunidade
monástica do Templo Zu Lai continua realizando as
cerimônias aos domingos, no horário costumeiro
sem a presença do público.
Com apoio técnico da equipe de TI, essas
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, com espelhamento da tela do celular
diretamente na televisão ou do aplicativo do
Youtube – que geralmente já vem instalado nos
novos aparelhos.
Quem tiver dificuldades com novas tecnologias,
pode acessar diretamente o site e assistir por lá.
Obs. Para as recitação em mandarim, há legenda na
tela.

O QUE É ÁUDIO DARMA?

CLIQUE NO BOTÃO PARA OUVIR
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CONTO CHAN (CONTO ZEN)

Foto do Mural dos Contos Chan, no Monastério Fo Guang Shan.

Na antiga China, havia um monge chamado mestre Dori, que, por fazer suas práticas meditativas empoleirado
num “pinheiro pára-sol”, fora alcunhado de “mestre Ninho de Passarinho”. Um poeta muito célebre, o erudito
Sakuraten, foi visitá-lo e, ao vê-lo lá no alto, disse: “Tomai cuidado, que isso é perigoso; podereis, um dia, cair
desta árvore!”.
“De maneira nenhuma!” - respondeu mestre Dori - “Vós é que correis perigo de um dia cair”.
Sakuraten refletiu: “Com efeito, vivo cegado por paixões, isto é como brincar com raios”.
E perguntou ao mestre “Ninho de Passarinho”: “Qual é a verdadeira essência do budismo?”
Mestre Dori respondeu: “Não faça nada com agressividade, pratica somente aquilo que é justo e equilibrado”
“Mas até uma criança de três anos sabe disso!” - exclamou o poeta.
“Sim, mas é uma coisa difícil de ser praticada até mesmo por um velho de oitenta anos…” - completou o mestre.

(Extraído da publicação na Revista Budismo Humanista, edição 21, outubro de 2017)

Reflexão: os monges do FGS apreciam a ideia de semear estas frases curtas devido sua simplicidade. Eles
sempre enfatizam as “Três Boas Atitudes”, nas quais praticamente todo o budismo pode estar contido; “diga boas
palavras, pratique boas ações e tenha boas intenções”. Apesar de aparentemente serem fáceis de se memorizar,
elas caem no esquecimento e, rotineiramente, nossa fala, ações e intenções acabam sendo incompatíveis com o
Darma, desprovidos de compaixão, generosidade e sabedoria.
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Prece para o despertar
pela manhã
Autoria de Venerável Mestre Hsing Yün
Ó grande e compassivo Buda!
Hoje é o começo de um novo dia!
Diz-se que “o amanhecer é a melhor hora do dia”.
Em uma manhã tão auspiciosa,
Reflito sobre o que passou:
Eu cometi erros,
Mas nunca perdi as esperanças;
Eu fiquei triste,
Mas pude descansar minha mente com serenidade;
Eu fui caluniado,
Mas compreendi que tudo na vida surge e desaparece de
acordo com causas e condições;
Eu derramei lágrimas,
Mas acreditei que amanhã será um dia melhor.
Hoje, sob as bênçãos e proteção
De tua luz de compaixão, ó Buda,
Rezo a ti para que me dês coragem
Para encarar todos os desafios de hoje;
Rezo a ti para que me dês paciência
Para aceitar todas as derrotas de hoje;
Rezo a ti para que me dês força
Para suportar todo o trabalho de hoje;
Rezo a ti para que me concedas sabedoria
Para que possa ser grato a todas as causas e condições de
hoje.
Ó grande e compassivo Buda!
Por favor, ajuda-me a revelar minha sabedoria;
Por favor, ajuda-me a abrir minha mente.
Que eu esteja apto a apreciar as maravilhas do céu e da
terra;
Que eu esteja apto a agradecer ao calor da humanidade;
Que eu esteja apto a obter a ajuda dos amigos;

Que eu esteja apto a compreender o refinado tesouro
do Darma.
Ó grande e compassivo Buda!
Ajuda-me a ter um coração grandioso:
Que todo dia eu possa doar, com alegria;
Que todo dia eu possa, com boa vontade, criar vínculos
com os outros;
Que todo dia eu possa praticar o amor, a compaixão, o
regozijo e a equanimidade;
Que todo dia eu possa tratar as pessoas com tolerância
e generosidade.
Ó grande e compassivo Buda!
Ajuda-me a ser um guerreiro:
Que eu possa purificar meus pensamentos;
Que eu possa contribuir com os demais,
freqüentemente;
Que eu possa me abster do mal;
Que eu possa apenas fazer o bem.
Ó grande e compassivo Buda!
Por favor, abençoa-me:
Que eu possa ter sabedoria espiritual
E a mente de Buda;
Que eu possa ter sabedoria prajña e compaixão
E liberar os seres do sofrimento.
Ó grande e compassivo Buda!
Reconheço tua presença em minha mente.
Compreendo que vim ao mundo dos humanos para ser
feliz;
Entendo que faço parte da sociedade para contribuir;
Sei que estou cultivando o caminho da iluminação para
ajudar os demais.
Faço votos, a partir deste momento,
De beneficiar todos os seres sencientes
E despertar a mim e aos outros todos os dias;
Faço votos, a partir de hoje,
De trazer benefícios e felicidade para a nação e para as
pessoas,
E trazer libertação a mim e aos outros em todos os
momentos.
Ó grande e compassivo Buda,
Por favor, aceita minha prece sincera da manhã!
Ó grande e compassivo Buda,
Por favor, aceita minha prece sincera da manhã!

CLIQUE NO BOTÃO PARA OUVIR
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