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

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAROS DISCÍPULOS E SIMPATIZANTES DO TEMPLO ZU LAI,  
PAZ INTERIOR, SAÚDE E FELICIDADES PARA TODOS: 

  

               

      Saudações a todos!  
 

     Chegamos à 6ª. edição do Boletim Templo Zu Lai. 
Agradecemos o feedback dos discípulos e 
simpatizantes do Templo quanto aos nossos esforços de 
divulgação do Darma e esse boletim é uma síntese do 
que temos feito: estudo e prática através de revista, 
livros,  áudios, vídeos e ação social. 
 

    Como o distanciamento social ainda impõe a 
suspensão ou o cancelamento de atividades 
presenciais, a internet se mostrou como uma grande 
oportunidade para a continuidade de aulas, palestras e 
encontros (virtuais), uma maneira de manter a 
proximidade e os vínculos com outros 
estabelecimentos de ensino e religiosos. Sempre é 
tempo de apreender e empreender. 
 

     Estamos todos aprendendo juntos: a administração 
do Templo, monges, discípulos e equipe técnica e de 
apoio.   Há um velho ditado chinês que cabe bem a estes 
tempos de cooperação mútua:  ninguém planta ou colhe 
arroz sozinho!         
 

   Estávamos acostumados ao trabalho presencial, seja 
o de atendimento ao público visitante ou do 
relacionamento pessoal com participantes das 
atividades regulares e eventos do Templo. Com a 
mudança de rotina, já estamos no chamado “novo 
normal”, tendo que atender as demandas através da 
Internet. Devido a essa necessidade todos tivemos que 
aprender a lidar com as ferramentas e oportunidades 
geradas pelas Mídas 
 

Sociais. Muitos discípulos tiveram que aprender, com 
ajuda de filhos ou netos, como utilizar Facebook, 
Instagram e Youtube para manter contato com nossas 
atividades virtuais que, tímidas no passado, agora são 
a nossa única forma de relacionamento com o público. 
 

     E esse trabalho não seria possível se a equipe de TI 
e Comunicação não estivessem dando todo suporte 
necessário, desde revisão das instalações da rede de 
internet, configuração de computador, software, 
câmera e microfone, ajuestes de iluminação, além da 
criação de legendas para vídeos em outros idiomas, 
criação de arte para divulgação das transmissões, 
regulagem de Power Point, testes dos aparelhos e de 
transmissões com horas de antecedência, 
monitoramento “em tempo real” dessas lives e, por fim, 
respostas rápidas para problemas previstos e 
imprevistos garantindo, assim, a entrega do conteúdo 
pelas mestras ou mestre.  
 

     O que há de certo em tantas incertezas sobre o futuro 
de todos nós? Quanto ao Templo e sua relação com 
discípulos e simpatizantes, o pós-pandemia implicará 
na continuidade e no aprimoramento da nossa 
capacidade de produzir conteúdo digital para ser 
acessado por quaisquer dispositivos, desde um celular 
até uma smart TV. Apesar de tudo ser feito de maneira 
“caseira”, tem sido gratificante o resultado. 

 
 
                            
                TEXTOS             ÁUDIOS          VÍDEOS              FOTOS            
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PROTOCOLO INTERNO 
 

EM MEIO À ABERTURA PARCIAL DE ALGUNS ESTABELECIMENTOS, POR QUE O TEMPLO AINDA ESTÁ FECHADO? 

 A equipe do Templo Zu Lai, que executa 
trabalhos internos, tem recebido centenas de 
ligações e e-mails de moradores de São Paulo e 
cidades da região metropolitana indagando se o 
Templo já está aberto ou se, pelo menos, há data 
prevista para reabertura. 

 
Logicamente, a instituição está sob jurisdição 

das leias brasileiras, do estado de São Paulo e do 
município de Cotia, onde está localizado. Em 
tempo algum a administração do Templo 
transgrediria quaisquer decretos e normas 
vigentes nestas três esferas governamentais, pelo 
contrário, além de observar regiamente as 
determinações do prefeito local, do governador 
em exercício e da presidência da república, além 
do próprio Poder Judiciário, o Templo Zu Lai, como 
instituição, cuja sede está em Taiwan, também tem 
seu protocolo interno baseado sobretudo, na 
experiência do Monastério Fo Guang Shan com 
epidemias desde os anos da década de 1960, 
quando foi inaugurado. 

 
É por esta razão que, mesmo que a legislação e 

as normas em vigor estejam sendo afrouxadas para 
atender a clamores diversos, sabemos que a 
situação não está sob controle e que mesmo estas 
medidas que permitem a flexibilização vem sendo 
revertidas em diversas localidades pois, após a 
reabertura, ainda que parcial, o volume de 
contágios voltou a crescer. Diante da experiência 
do Monastério em eventos passados, as medidas 
de proteção do Templo e de seus discípulos, 
alunos e frequentadores são ainda mais rigorosas. 

O que é certo 
 
 De acordo com a administração do Templo, 

eventos como festas, retiros, cursos, cerimônias, 
praticas públicas que sempre envolveram 
aglomeração, entre centenas e milhares de 
pessoas, conforme o caso, só poderão ser 
oferecidos novamente após efetiva vacinação em 
massa. Até o fechamento desta edição, duas 
vacinas, em especial, estavam em estágio 
promissor, as que vieram em parceria entre 
instituições brasileiras e britânicas e entre 
instituições brasileira e chinesas, porém, a pesar 
dos testes apontarem para o êxito de ambas, leva 
ainda um tempo para estágios de consolidação, 
regulamentação e vacinação em massa. Na 
melhor das hipóteses, este ciclo poderá ser 
concluído até dezembro ou começo do ano de 
2021. Vamos orar pelas autoridades e cientistas. 

 
O que ainda é incerto 

 
 Em relação à visitação comum, o mês de 

agosto será a época de observação e avaliação do 
ritmo de contágios e óbitos e o avanço nas 
pesquisas para fabricação de vacinas. Se o 
volume de contágios/óbitos aumentar 
progressivamente, certamente os portões ficarão 
fechados por tempo indefinido. Contudo, 
havendo recuo drástico nestas estatísticas 
preocupantes é cogitado uma abertura parcial e 
controlada em setembro.  

 

E por que tanto rigor? 
 

O Templo não pode converter-se em foco de disseminação do novo coronavírus, à título de 
exemplificação, eventualmente tínhamos 30 pessoas em dias comuns, 300 em sábados, 3 mil em 
domingos, logicamente este volume de pessoas presentes sofria variação para muito mais ou para bem 
menos, de acordo com o clima e em casos de feriados ou datas festivas.  Dentre as milhares de pessoas 
que poderiam voltar a frequentar o Templo, certamente ingressariam assintomáticos e objetos portadores 
do vírus. 

 
Basta uma simples proximidade ou contato com pias, torneiras, sanitários, maçanetas, cadeiras, 

paredes, por exemplo, para que um número indefinido de pessoas saiam do Templo infectadas, 
infectando seus familiares, podendo muitas histórias de amor entre familiares e casais, pais, filhos, avós 
e netos, terminarem em um leito hospitalar ou, infelizmente, em óbitos.  

 
Compreendemos o apreço que paulistas e paulistanos têm para com o Templo Zu Lai, considerado 

atração turística e santuário religioso por todos, e mesmo a ansiedade de saírem do isolamento social ou 
do confinamento em seus lares- o que está impondo ansiedade e estresse a muita gente-, mas se a 
administração pudesse garantir a vida e a saúde de todos que adentrassem por nossos portões, 
certamente já estaríamos com os portões abertos e as atividades retomadas. Ainda é hora de esperar. 
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Café com  
Darma 

 

O PROGRAMETE COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 5 MINUTOS 
ESTÁ FAZENDO SUCESSO NO FACEBOOK E INSTAGRAM DO 

TEMPLO ZU LAI 
      O quadro tem como proposta difundir o Darma 

nestes tempos de medo, tristeza, revolta e “falta 
de rumo” relatados por tantos, para isso, a 
mestra, com apoio de um auxiliar de produção, 
monta o esboço de um roteiro contendo a ideia 
central para cada transmissão. 
 
 
 

    Uma vinheta de abertura é gerada com fotos ou 
vídeos sugestivos do Templo Zu Lai e uma trilha 
sonora para esta finalidade é extraída do acervo 
“FGS Productions”, que possui uma série de 
músicas instrumentais ou cantadas inspiradas nos 
ensinamentos do Venerável Mestre Hsing Yün. 
Por fim, o programe-te é levado ao Facebook e ao 
Instagram, podendo ser acessados ao longo da 
segunda-feira. 
 
 

Por que podcast? 
 

      
O roteiro é concebido para que as pessoas o 
acessem a qualquer momento ao tempo de um 
cafezinho, seja pela manhã, nas primeiras horas 
da transmissão, ou em alguma pausa para um 
rápido cafezinho ao longo do dia. A ideia é 
possibilitar que a pessoa aproveite sem 
interromper seus afazeres ou enquanto faz uma 
pausa para seu chazinho ou café. O Templo já 
oferece lives às quintas (14h30) e sábados (10h). 
 

 

Desde a primeira segunda-feira do mês de 
julho, a abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao 
You (foto abaixo), com auxílio do setor de 
comunicação do Templo, está conduzindo um 
simples e bem-sucedido projeto: O Café com 
Darma. 

 
 
 

Inspirado em mensagens e orações de 
comunicadores de estações de Rádio, ao 
amanhecer, o “programete” está sendo feito em 
formato misto, concebido como podcast, é 
editado e inserido às 00h05 das segundas nas 
páginas do Templo no Facebook e no Instagram  

 
 

               
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

O programa inaugural foi inserido no dia 
03/07, a ideia vem sendo continuamente 

aperfeiçoada, com melhorias na qualidade do 
som e ajustes no roteiro. 

 
 (os botões acima conduzem às mídias sociais 

oficiais do Templo em seu computador, 
notebook ou tablet ou use o QR Code no celular). 

Facebook     Instagram 

  

PODCAST 
 
     Por ser concebido como podcast, apenas a voz 
da abadessa é levada ao público, um fundo fixo é 
montado com gravuras e efeitos especiais mais 
simples, gerando uma linguagem de vídeo, uma 
vez que o Facebook e o Instagram não permitem o 
upload ou streaming exclusivamente de áudio.   
 

Bem- sucedido: as duas primeiras 
transmissões tiveram ampla aceitação e 

somaram 6.831 views até 17/07 
 

 

https://www.facebook.com/templozulai
https://www.instagram.com/templo_zu_lai/
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2ª. EDIÇÃO DO CAFÉ COM DARMA  
(COM PLAYER E QR CODE PARA SEREM OUVIDOS NO FACE OU NO INSTAGRAM)  

Terceira dica: Vou falar sobre mudança de rumo. Se 
sempre que você topar com uma dificuldade, que tal 
observá-la e tentar descobrir outro caminho? 

 
     Quem disse que uma pessoa com formação em 
Engenharia não pode ser um chef de cozinha? Nunca 
é tarde para recomeçar e iniciar um novo caminho. 
Não se apegue à zona de conforto. Onde há Darma, 
há saída, onde há vontade, há oportunidade.      

 
Quarta dica: cultive boas causas e condições. O 
que quero dizer com isso? Não espere que as coisas 
boas aconteçam sem serem provocadas, trabalhe 
para que isso se torne realidade. Tente manter boas 
afinidades com todos, sorrindo sinceramente para 
quem você encontrar hoje – a semana está apenas 
começando! Experimente um novo olhar, uma nova 
expressão no seu rosto, experimente novos 
pensamentos, faça o que ainda não fez.   

 
     Além de se sentir feliz com isso, quem sabe, um 
dia precisaremos da ajuda dessas pessoas e um filme 
passará pela mente delas: seu sorriso sincero, as 
boas atitudes, as boas palavras poderão despertar a 
simpatia de muita gente e assim abrir novas portas 
na sua vida.    

 
     Poderíamos conversar ao longo do dia sobre 
muitas outras dicas, mas é só o tempo de um café que 
temos nesse momento, então, para encerrar, vou 
resumir: estude, mude os pensamentos, inicie uma 
mudança de rumo e cultive boas causas e 
condições. 

 
Esta é a mensagem da semana no seu Café com 

Darma. Desejo a você e a sua família uma semana 
maravilhosa com paz, saúde e oportunidades. Muito 
obrigada.  

 
                     
 

      Excelente semana para todos os ouvintes do 

Café com Darma! Eu sou Monja Miao You do Templo 

Zu Lai – Monastério FGS Montanha Luz de Buda. 

  

    Hoje é dia 13 de julho de 2020, então, vamos ao 

compartilhamento desta segunda-feira. O tema de 

hoje é “Como suportar tempos difíceis e superar 

dificuldades”.  Bem, para início de conversa, não 

importa quem você é, se é rico ou pobre, cidadão 

comum ou pessoa com status social. A vida de cada 

pessoa é sempre cheia de imprevistos e 

dificuldades.  

 

    Cada um vai enfrentar o seu próprio problema ao 

abrir os olhos, logo no começo do dia até momento 

de se recolher e ir dormir. A questão não é como 

evitar as dificuldades, elas existem para todos, mas 

como superar as dificuldades, e isso, infelizmente, 

nem todos conseguem. Tenho algumas dicas para 

você: 

 

Primeira dica: aproveite cada oportunidade para 

estudar. Nunca pare de adquirir conhecimento e 

sabedoria! Aprender o que ignoramos nos liberta de 

futuros problemas.   

 

     Não sabemos quando um problema surgirá, 

porém, eu posso dizer que o conhecimento que 

adquirimos nos dará uma sabedoria que vai nos 

salvar. E como adquirir esse conhecimento 

salvador?  O estudo é o caminho para o 

conhecimento. É ele que vai ajudar a melhorar a 

nossa capacidade de lidar com dificuldades. 

 

    Quando ninguém estiver lá para nos ajudar, 

saberemos como resolver sozinhos. Gostaria de 

alertar que não precisamos ter ciúme de uma pessoa 

talentosa, basta estudar e desenvolver novas 

capacidades. Como um velho ditado diz: cada ser 

humano é o arquiteto de seu próprio destino.  

 

Segunda dica: mudar o pensamento. Muitas vezes, 

a situação externa não é tão horrível como se 

imaginava, mas às vezes o estado da mente faz 

parecer que é pior do que realmente é. Então, a 

pessoa confunde-se com esses pensamentos e perde 

a esperança.  

 

     Lembre se, a vida é um presente, é para celebrar 

e não para acumular lamentações. Diga a si mesmo 

que a dificuldade é um espelho para se enxergar 

oportunidades. A situação pode não mudar, mas 

você pode mudar a sua mente.    
 

 
 
 
 
 

 

 

 

PARA OUVIR A SEGUNDA EDIÇÃO 
DIRETAMENTE DO FACEBOOK 

   Clique no Player 
 
 

 
 

 

CAFÉ COM DARMA                            ÀS SEGUNDAS 

USE SEU 
CELULAR 
E OUÇA 

ESTA 
EDIÇÃO 

NO INSTAGRAM 
 

“
”” 

”
””" 

https://www.facebook.com/templozulai/videos/3045048392229976/
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Se você tem ainda um corpo saudável, uma 
cabeça lúcida e a esperança habita no seu interior, 
com certeza você conseguirá um tanto de dinheiro 
um dia. Dinheiro é bom, mas o apego com dinheiro 
faz de você um escravo dele.  

 
Há um velho ditado chinês que diz: “o dinheiro é 

verdadeiramente seu quando é usado”. O que quero 
dizer com isso? Faça doações, quando possível, 
tenha o hábito de ajudar as pessoas que precisam, 
coloque grandes sentimentos nos pequenos atos, 
assim os méritos vão se acumulando e voltarão a 
você. Saber acumular méritos é a verdadeira riqueza 
na vida!  

 
Terceiro tópico: o apego a fama e status social. 
Geralmente abrimos facilmente as mãos para 
receber, mas é difícil quando temos de abrir as mãos 
para ceder. Subimos em um palco, brilhamos, somos 
reconhecidos e elogiados, mas chega a hora de 
deixarmos esse palco e procurar um outro. Isso é um 
ciclo natural na vida, ninguém ocupa um palco 
eternamente, até mesmo nosso sangue é renovado 
e, assim, o mundo é repleto da beleza da 
diversidade.  

 
Mas tem gente se apegado com fama e status 

social. Não se apegue, quando a cortina do palco 
estiver prestes a fechar, faça uma reverência e 
aproveite o fim de um ciclo com a tranquilidade e o 
alívio como pessoa comum. Uma pessoa que saber 
viver o comum é uma pessoa incomum.  

 
Para concluir o assunto, existem numerosos outros 

apegos em nossa vida, por isso, não temos paz 
interior e tranquilidade. Quer uma vida boa de 
verdade? A partir de agora, não importa o que 
acontecer, desapegue-se! O desapego é um 
medicamento, ele é a palavra-chave para lidar com 
a vida. Nesta semana ele poderá trazer sua paz de 
volta, proteger sua saúde e te fazer olhar a riqueza 
da vida após uma perda. Então, vamos refletir sobre 
este assunto? 

 
Este foi o seu no seu Café com Darma de hoje. 

Desejo a você e a sua família uma semana 
maravilhosa com paz, saúde e muita felicidade. 

 
     Omitofo! 
 

 
Excelente semana para todos os ouvintes do 

Café com Darma!  
 
Eu sou Monja Miao You do Templo Zu Lai – 

Monastério FGS Montanha Luz de Buda. Hoje é dia 20 
de julho de 2020 o tema desta edição é o apego.  

 
Eu imagino que muitos de vocês conheçam várias 

versões da história de uma pessoa que estava caindo 
em um abismo e, por sorte, conseguiu se agarrar a 
uma árvore na beira da encosta. Ela invocou o nome 
do Buda e, de repente, ouviu a voz dele dizendo: 

 
“Solte as suas mãos, que eu vou e te seguro”. 

Sabemos que essa pessoa não quis soltar as mãos 
porque se sentiu insegura e se agarrou aos galhos e 
deles não se soltava. Bom, se não quer se soltar, então 
não tem salvação. Além de associarmos esta história 
com a falta de fé, ela também representa o apego.  

 
Vamos conversar agora sobre este assunto: os 

apegos que nos roubam a paz interior e a 
tranquilidade em nossa vida. Eu dividi o assunto em 
três tópicos: 

 
Primeiro: o apego ao amor e à afetividade. No 
passado, você já perdeu um grande amor? Ou se 
sente perdendo esse grande amor neste momento. 
Para você foi ou está sendo o fim do mundo?  

 
Apesar desse sentimento torturante, considere a 

sua vida continua e se, usando uma metáfora, caiu 
uma estrela do céu, há milhares e milhares de outras 
estrelas ainda brilhando por lá.  Uma árvore pode 
tombar, mas não perca de vista a floresta.  

 
Segundo tópico: o apego ao dinheiro, que também 
chamamos de ganância e avareza. Muitas pessoas 
fizeram investimentos com expectativas de ter uma 
vida melhor, ou fizeram empréstimos, e no final, 
sofreram um grande prejuízo. Negócios, incertezas e 
riscos andam juntos, os riscos devem ser bem 
calculados, se todo investimento fosse cem por cento 
garantido não existiria miséria no mundo. 
 

Não trouxemos nada quando nascemos, devemos 
olhar o que conquistamos, e não focar diária e 
incessantemente no que perdemos. 

 
 

CAFÉ COM DARMA                              ÀS SEGUNDAS 
 

                            
 

OUÇA NO INSTAGRAM 
 

 

 

PARA OUVIR A SEGUNDA 
EDIÇÃO DIRETAMENTE DO 

FACEBOOK 

   Clique no Player 
 
 

 
 

 

 

3ª. EDIÇÃO DO CAFÉ COM DARMA  
(COM PLAYER E QR CODE PARA SEREM OUVIDOS NO FACE OU NO INSTAGRAM)  

“
”” 

”
””" 

https://www.facebook.com/templozulai/videos/3064687170266098/
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AÇÃO SOCIAL:  TEMPLO ZU LAI 
FAZ DOAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES 

DE SAÚDE E ASSISTENCIAIS E 
DISCÍPULOS  

 

 
Para profissionais de Saúde 

 
No dia 17/07, o Templo fez uma doação de 500 

máscaras (400 máscaras cirúrgicas descartáveis, 
40 N95 e 60 PFF2) para funcionários da UPA- 
Vicente de Carvalho, localizada no Guarujá-SP, 
que funciona em regime de plantão 24h por dia na 
Av. São João, 983. 

 
O pedido veio da discípula Maysa Barreto, cuja 

irmã, Dra. Monica Barreto, é médica e trabalha 
nesta unidade de saúde há cerca de 20 anos.  

 
Para discípulos em Manaus 

 
No dia 13/07, a comunidade monástica 

preparou um lote com 400 máscaras descartáveis 
para discípulos residentes em Manaus-AM. O 
Monastério Fo Guang Shan não dispõe de 
instituição afiliada no estado do Amazonas, 
contudo, muitos discípulos ou seus familiares 
residem na região Norte do país.  

 
Para discípulos em Recife 

 
No dia 10/07, foram enviadas um lote de 4.600 

máscaras descartáveis para os discípulos 
residentes em Recife-PE. O Monastério possui 
uma unidade afiliada no estado de Pernambuco, 
na cidade de Olinda, trata-se do Templo Fo Guang 
Shan – Olinda, frequentado por numerosos 
discípulos de Recife e cidades próximas.  

 
Doações para a ONG Acolher e Fazer o Bem 

 
No dia 17/07, a ONG “Associação Beneficente 

Acolher e Fazer o Bem”, localizada em Cotia-SP 
recebeu pacotes com 80 pães recheados, feitos 
pelas próprias mestras na Padaria Zu Lai – os 
famosos “pães da monja” para ação social.  A 
voluntária Rita Reche fez o pedido e, em nome da 
BLIA-Lótus, acrescentou 96 refrigerantes e 100 
pães para cachorro-quente nas doações. 
 
   Como informado na 4ª edição do Boletim 
Templo Zu Lai, esta ONG faz um lindo trabalho 
social na região da capital, distribuindo, em média, 
300 marmitas por semana para moradores de rua, 
além de café da manhã. Eles também apoiam 
instituições que trabalham com idosos e crianças, 
como é o caso do SAICA Jardim de Flores, 
conhecido como Lar Itaquera (foto ao lado), 
SAICA Novo Lar (Penha) e SAICA Raio de Luz 
(Vila Carrão), todos localizados na zona leste da 
cidade de São Paulo.  
 
     Além dos pães, foram doadas 4 caixas de 
prendas para a “Festa Julina Virtual” de algumas 
instituições filantrópicas ligadas a assistência 
social. 

 
 
 
 

LAR ITAQUERA, NA PENHA 

DISCÍPULOS LOURENÇO E RITA  RETIRAM AS DOAÇÕES COM O 

MESTRE HUI LI 

AS 500 MÁSCARAS SENDO RECEBIDAS NA UPA- VICENTE DE 

CARVALHO  

AS 4.600 MÁSCARAS CHEGAM EM RECIFE 
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BLIA SCOUTS BRASIL  
EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO E ISOLAMENTO SOCIAL, INTEGRANTES DO 

BLIA SCOUTS FAZEM “ACAMPAMENTO VIRTUAL” COMO ATIVIDADE DE 
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO.  

 

ACAMPAMENTO VIRTUAL 
 

Informações fornecidas: Blia Scouts Brasil 
- Budista Blia 516/SP 

 
 

 Sob a liderança de Rose Lacerda, aconteceu nos 
dias 27 e 28 de junho o Acampamento Virtual do 
GE Budista Blia 516/SP. 

 
O acampamento do grupo encerrou o primeiro  
semestre de atividades com “chave de ouro” e 
contou ainda com a presença de convidados da 
Tropa Sênior do GE Orzel Bialy 368/SP. 

 
     Membros da Alcatéia, das Tropas Escoteiras e 
Sênior participaram de várias atividades online, 
incluindo a participação de seus familiares. 

  
    Os Lobinhos e Lobinhas fizeram uma “cápsula do 
tempo” , que será aberta quando eles fizerem a 
passagem para o Ramo Escoteiro, também 
participaram de jogos divertidos, prepararam a 
própria refeição e vídeos para apresentação no 
“fogo de conselho”. A Tropa Dragão, além de 
atividades recrativas, também escolheu e 
preparou suas próprias refeições, montaram 
acampamento em seus quintais ou salas e 
prepararam esquetes divertidas para o “fogo de 
conselho”. 

 

A Tropa Sênior e seus convidados fizeram uma 
Jornada Virtual, maquetes de um “fogão foguete” 
e da “ponte DaVince”. No domingo de manhã, 
todos se reuniram para ter um “momento 
espiritual” com a mestra Zhi Cheng. 

Antes de falarmos sobre o Acampamento 
Virtual, informamos que Blia Scouts Brasil, o 
conhecido grupo de escotismo do Templo Zu Lai, 
foi reconhecido recentemente através da criação 
de uma nova especialidade na União dos 
Escoteiros do Brasil - UEB: o Distintivo Budista. 

  
No movimento de escotismo, os jovens têm a 

oportunidade de conquistar “distintivos de 
especialidades”, que são conquistas pessoais e 
que indicam conhecimento de determinado 
tema, escolhido pelo próprio jovem. Isso só foi 
possível porque, a partir deste ano, a UEB 
adicionou essa nova opção de especialidade na 
área cultural. O tema “Budismo” é abordado em 
três níveis de conhecimento:   

  
• Nível I com 3 questões 
• Nível II com 6 questões 
• Nível III, com 9 questões 
  
A abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao 

You e toda a Família Blia Scouts Brasil agradece 
aos amigos Alexandre Liber e Carlos Lopes pelo 
valioso apoio nessa inclusão. 

 
Através do botão verde, é possível ler 

detalhadamente sobre esta nova 
especialidade neste mesmo dispositivo 
ou, caso prefira, use o QR Code para 
acessar em seu celular: 

 

  

https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
https://www.escoteiros.org.br/especialidades/budismo/
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MENSAGENS DE DARMA 
 
 
 

  

 

 
Já estão sendo inseridas nas 

redes sociais as novas 
Mensagens de Darma, de 
autoria do Venerável Mestre 
Hsing Yün, selecionadas pelo 
Centro de Tradução do 
Templo Zu Lai. 

 
As artes fazem parte do 

quinto lote de criações e foram 
produzidas pelo setor de 
design do Templo, segue uma 
amostragem.   

 

COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA 

ANTECIPAR-SE À LEI DE CAUSA E EFEITO 

NÃO MENOSPREZAR ALGO APENAS POR 

APARENTAR SER "INSIGNIFICANTE" 

 
 
 

 
 

 
 

 

   Instagram 

O leitor pode 
acompanhar as futuras 

postagens em: 
 

(clique nos botões) 
 

https://www.facebook.com/templozulai
https://www.instagram.com/templo_zu_lai/
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         facebook.com/budismohumanista 

SOBRE AS LIVES 
 

A mestra Zhi Cheng tem conduzido aulas às 
quintas, 14h30, “ao vivo” pela página Budismo 
Humanista no Facebook. No mês de junho, a 
abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You, 
autorizou à equipe de comunicação, que administra 
as redes sociais do Templo, a inserir a reprise das 
transmissões na página do Instagram, na mesma 
data, no horário das 16h. 

 
Aqui você terá acesso a duas da série de lives: 
 

 
 

 
  

ORAÇÕES E PRECES 
(todas de autoria Venerável Mestre Hsing Yün)  

As orações e preces utilizadas pelo Monastério Fo 
Guang Shan são de autoria do Venerável Mestre Hsing 
Yün e trazem a essência do Budismo Humanista.  

 
O budismo, em geral, não é muito afeito a esses 

recursos, contudo, a oração é a comunhão com o 
todo, reconhecendo a interdependência, e as preces 
são os sons deste mundo dirigidos aos seres 
iluminados ou aspirantes à iluminação, Bodisatvas que 
fizeram votos de auxiliar os seres em suas aflições. É 
um tipo de prática que atende aos seres em afinidade 
com elas, tudo isso em conformidade com a “lei do 
esforço próprio”, uma vez que temos que construir 
nossos destinos, a partir da força de vontade e do 
livre-arbítrio.  

 

  

 

ACESSE OS QR CODES ABAIXO E VEJA EM SEU 
CELULAR VIA INSTAGRAM 

 

 

 
PARA OUVIR AS AULAS  DIRETAMENTE DO 

FACEBOOK 

   Clique no Player 
 
 

 
                 Aula 3                  Aula 4                

 
PARA OUVIR AS AULAS  DIRETAMENTE DO 

FACEBOOK 

   Clique no Player 
 
 

 
                 Aula 3                  Aula 4                

   “Oração pelos profissionais da saúde” 
realizada em 16/07, às 14h30. 

 

“Oração ao Buda da Medicina” 
realizada em 09/07, às 14h30. 

  

Aula 4 

 

Aula 3 

 
 
 

Se você é um membro da BLIA, um 
aluno ou ex-aluno de algum curso ou retiro 
do Templo Zu Lai, poderá acessar o Grupo 
Budismo Humanista navegando pela 
página. Ali poderá acessar as lives 
anteriores desta série, bem como, as lives 
da série Dhammapada (ou Dharmapada) e 
outras transmissões avulsas.  

 

 
#compartilhe 

https://www.facebook.com/templozulai/videos/3055292471205568/
https://www.facebook.com/templozulai/videos/3036299913104824/
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A HISTÓRIA  
DO BUDISMO 

Aulas  
7 e 8 

 

 
PARA OUVIR AS AULAS  DIRETAMENTE DO 

FACEBOOK 

   Clique no Player 
 
 

 
                  Aula 7                  Aula 8               
 

 
 

 AULA 6 NO INSTA  
 

Esta série está 
sendo transmitida 

pelo Facebook, 
contudo, à título de 
divulgação, a aula 6 

foi inserida no 
Instagram use seu 

celular e veja. 
 

 

O mestre Hui Li, até o momento o 
único monge brasileiro atuando no 
Monastério, concebeu e apresenta as 
transmissões em formato de aula aos 
sábados, às 10h. 

 

 

 

VISÃO GERAL DA LIVE 7 
 
 

Na aula 7, o mestre relata o reencontro de 
Sidarta, agora iluminado, com os cinco ascetas 
que praticaram com ele nas florestas da Índia 
antiga. Desse encontro surge o Primeiro Giro da 
Roda do Darma.  

 
Dos primeiros ensinamentos, ele destacou as 

“Quatro Nobres Verdades”, a “impermanência”, 
o Caminho do Meio”, e a “Gênese 
Condicionada”.  

 
Realçou também a profundidade e o impacto 

do “Caminho do Meio” que, devido a sua 
simplicidade, pode produzir uma visão incorreta 
a seu respeito. O mestre enfatizou que não há uma 
espécie de linha demarcando o “meio”, 
propondo o conceito como a observância das 
medidas, evitando extremismo, sem apegos e 
aversões.  

 
Ele associa este conceito ao “Nobre Caminho 

Óctuplo” e aprofunda o assunto na aula seguinte. 
Lembrando que todas as aulas anteriores 
continuam disponíveis na timeline do Facebook.  

 

 

VISÃO GERAL DA LIVE 8 
 

 

Na aula 8, o mestre inicia suas explanações 
com algumas reflexões relacionadas ao 
“Caminho do Meio”, sedimentando sua 
abordagem no “tríplice treinamento”: 
Sabedoria, Moralidade e Meditação.  

 
O “tríplice treinamento” compreende o 

“Nobre Caminho Óctuplo”. Sendo 
Sabedoria, Visão Correta, Pensamento 
Correto e Fala Correta; Moralidade como 
Ação Correta, Meio de Vida Correto e 
Esforço Correto e Meditação como Atenção 
Correta e Concentração Correta.  

 
Ele seguiu explanando conceitos 

fundamentais para o correto entendimento 
do estudo e da prática budista, como a 
“consciência”. Indicou ainda que o desapego 
é o próprio Caminho do Meio, pois permite 
viver “forma e “vazio” sem agarramento à 
conceitos, hábitos e práticas, sendo o único 
caminho para liberação das aflições e da 
ignorância.  

Nesta oportunidade, trazemos para 
o leitor a possibilidade de acessar  as 
aulas 7 (realizada em 11/07) e 8 
(realizada em 18/07).  

 
Quaisquer dúvidas podem ser 

enviadas no campo destinado aos 
comentários das postagens. O mestre 
lê a todas e responde individualmente 
a cada pergunta. 

 
 

 

#compartilhe 
 

https://www.facebook.com/templozulai/videos/3040376576030491/
https://www.facebook.com/templozulai/videos/3060152400719575/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDSFF5gLXVUdjaZs1nVWNCSdghWx8WTNyVT_s-Di-7VxxrgxQaN1QDJwZtfrVQ0hWUPEyx9cj_Cc8Lz&fref=mentions
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Receita para o Coração: 
“Pratique aquilo que você prega” 

 
 

 

 

  

"É melhor praticar o caminho por um metro que 
falar sabre ele por um quilometro". 

 
Muitos são aqueles dentre os eloquentes e 
instruídos. Porém, a simples articulação, sem a 
respectiva prática, torna todas as palavras vazias e 
inúteis.  
 
     Certa vez, dois devotos decidiram fazer uma 
peregrinação ao Monte Putuo. Chen, que era um 
homem muito pobre, logo após ter tomado a 
decisão, iniciou sua caminhada até lá. Wang, que 
era rico, achava que tinha todo o tempo e todo o 
dinheiro de que precisava e que, portanto, podia 
ir voando até lá tão logo tivesse tempo para fazê-
lo. Seis meses depois, mesmo tendo ido a pé, 
Chen já havia retornado de sua peregrinação, 
enquanto Wang não havia sequer iniciado a sua 
viagem.  
 
Quando queremos alcançar um objetivo, falar 
sobre ele apenas, sem tomar uma atitude, não leva 
a nada. Devemos agir apropriadamente, a fim de 
realizar nosso propósito. Em lugar de ficarmos 
sentados, falando, é preciso que nos levantemos e 
façamos.  
 
     Na China, numa certa época, haviam alguns 
slogans muito populares: "os chineses falam e não 
fazem", "os alemaes fazem o que falam", "os 
americanos fazem e não falam" e "os paises em 
desenvolvimento não falam nem fazem". Não  é de 
se admirar que existam países fortes e países 
fracos no mundo. A razão para isso pode ser 
atribuída às caracteristicas de seus cidadãos, 
assim como suas atitudes em relação à fala e à 
ação. Tudo é possível para aqueles que praticam o 
que dizem. 

 

Os antigos sábios já observavam os pontos 
fortes e fracos da sociedade humana. Tanto em 
relação à prosperidade quanto ao retrocesso, eles 
sempre nos forneceram diretrizes. O Buda disse-
nos para "compreender e praticar". O sábio chinês 
Wang Yangming encorajou-nos a "combinar 
conhecimento e prática". 0 doutor Sun Yat-sen 
observou que "é mais fácil praticar que ser 
instruído". Ainda assim, não apreciamos as 
sutilezas aí contidas. Aprendemos a "falar", mas 
nao a "fazer". Por isso, somos todos responsáveis 
pelo estado de nossa nação.  
 
     Certa vez, um jovem, que queria se tornar 
mundialmente famoso da noite para o dia, sem que 
nunca tivesse realmente se esforçado para atingir 
seu objetivo, encontrou o grande inventor Thomas 
Edison. Apressou-se em perguntar-lhe o que se 
deve fazer para tornar-se famoso. Totalmente 
ciente do problema do jovem, Edison respondeu: 
"Espere até estar morto, então será famoso". 
Confuso, o jovem perguntou: "Por que devo 
esperar a morte para ser famoso?". Edison 
explicou: "Porque você quer possuir uma mansão 
agora, sem nunca ter tomado nenhuma atitude 
para construí-la. Uma mansão não surge no ar. Se 
você passar sua vida inteira sonhando, depois de 
sua morte, as pessoas mencionarão seu nome 
como uma lição para aqueles que sonham o tempo 
inteiro e não fazem nada. Assim, você terá 
realizado o seu desejo de se tomar famoso".  
 
     Falar sobre comida não traz saciedade, assim 
como a imagem de um bolo não mata a fome. Se 
quisermos ser ricos ou fortes, devemos praticar o 
que falamos. A prática é superior a fala. 

 
 

 

  

LEIA O BOLETIM NO COMPUTADOR,  
TABLET OU NOTEBOOK E OUÇA ESSE 

TEXTO NO CELULAR 
 

O Código QR 
Abrirá no Instagram 

 

Extraído da página 
142 da obra: 

 
“Receita para o 

Coração 
Entre a Ignorância e 

a Iluminação II” 
 

Autoria do Venerável 
Mestre Hsing Yün 
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     Sronakotivimsa era músico antes de se tornar um 

renunciante. Depois de renunciar, ele estava ansioso para 

obter resultados, assim, ele cultivou incansavelmente, dia 

e noite. Contudo, um longo tempo passou e ele não apenas 

não alcançou a iluminação, como desejava, mas acabou se 

esgotando mental e fisicamente, o que o deixou 

desanimado. Depois que o Buda soube disso, consciente 

de que este monge fora músico antes de se tornar 

renunciante, Shakyamuni usou esta metáfora para instruí-

lo e encaminhá-lo:  
 

"A prática é como tocar um instrumento de cordas, se as 

cordas estiverem esticadas demais, elas se arrebentarão; 

mas, se as cordas estiverem afrouxadas não haverá 

melodia. Somente quando as cordas são afinadas 

corretamente há possibilidade de tocar uma bela melodia.”  
 

     Depois que Sronakotivimsa ouviu os profundos, porém 

simples, conselhos do Buda, ele alterou seu modo de 

cultivo interior e prática, abandonando o rigor extremo, 

ele compreendeu que tanto o rigor excessivo como a 

preguiça trazem maus resultados. Praticando 

diligentemente, em pouco tempo ele alcançou o estado de 

Arhat. 
 

 

O QUE É O CAMINHO DO MEIO? 
 

EXISTE UMA RÉGUA OU FÓRMULA PARA MEDIR E ACHAR ONDE ESTÁ 
LOCALIZADO O FAMOSO “CAMINHO DO MEIO” BUDISTA? 

 
 Pesquisando sobre músicas budistas no Portal de Fo Guang Shan encontramos essa 

conhecida história de um músico, que admitido como monge na Sanga pelo Buda, andava 
desanimado e pesaroso com os resultados nada animadores de sua prática. Você se 

lembra da história? 

Sobre a gravura: 

• Título: Cultivation as if Playing a Stringed 
Instrument 

• Criador: Fo Guang Shan Buddha 
Museum 

• Data de criação: 2011 
• Local: Kaohsiung, Taiwan 
• Tipo: Fotografia 
• Meio: Sandstone 

 
 

Texto original e gravura extraídos de: 
 

https://artsandculture.google.com/asset/cultivatio
n-as-if-playing-a-stringed-instrument-fo-guang-
shan-buddha-museum/lwEma9YrQEct-A   

 
Comentando: Buda recorreu aos meios hábeis 
para explicar ao ex-músico que todo extremismo 
não traz bons resultados: há a medida certa para 
tudo, sejam pensamentos, emoções, alimentos, 
hábitos, ações. Há medidas e limites naturais para 
que cada coisa esteja em seu devido lugar. Fora das 
medidas apropriadas, nada funciona como 
esperado: a falta de água mata por sede e o excesso 
mata por afogamento. Neste ponto, vislumbramos 
as práticas do Nobre Caminho Óctuplo: devemos 
ter boas intenções sim, mas se não forem guiadas 
pela Visão Correta nos faltará Sabedoria e, com 
isso, seremos incapazes de produzir a Ação 
Correta.  
Como nos ensina o Buda, apenas boas intenções 
não nos livram da frustração e do prejuízo. 

 

 

#compartilhe 
 

 

https://artsandculture.google.com/entity/m068jd
https://artsandculture.google.com/entity/m06xky
https://artsandculture.google.com/asset/cultivation-as-if-playing-a-stringed-instrument-fo-guang-shan-buddha-museum/lwEma9YrQEct-A
https://artsandculture.google.com/asset/cultivation-as-if-playing-a-stringed-instrument-fo-guang-shan-buddha-museum/lwEma9YrQEct-A
https://artsandculture.google.com/asset/cultivation-as-if-playing-a-stringed-instrument-fo-guang-shan-buddha-museum/lwEma9YrQEct-A
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VOCÊ GOSTARIA DE AJUDAR 
NAS ATIVIDADES 
EMPREENDIDAS PELO TEMPLO 
ZU LAI, INCLUINDO NOSSAS 
AÇÕES SOCIAIS? 

 

SAIBA COMO AUXILIAR  
NA MANUTENÇÃO E 
OBRAS SOCIAIS DO 

TEMPLO ZU LAI  
 

 

   

 
 
 
 

   Indubitavelmente três das mais valiosas virtudes exaltadas pelo budismo são a generosidade, 

a compaixão e a gratidão, e uma prática relacionada à manifestação destas virtudes é a doação. 

É através de doações e trabalho voluntário que o Templo vem se mantendo ao longo de seus 28 

anos de existência, como um grande jardim florido cultivado por muitas mãos.  
                                                                      

O ALCANCE DAS DOAÇÕES 
 

   As doações auxiliam na 

manutenção do Templo, como 

alimentos, reparos, despesas de 

eletricidade, água e telefonia. Elas 

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. 
 

 
VOCÊ PODE FAZER 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 identificarmos  
a origem e a finalidade da doação. Agradecemos a todos. 

 
 

 
 

 



BOLETIM TEMPLO ZU LAI          5ª. EDIÇÃO        COTIA-SP, 25 DE JULHO DE 2020 

14 

 

 
 

 

 
Divulgação fixa no Boletim Templo Zu Lai 

 
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, às 10h, 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, através 
do espelhamento da tela do celular diretamente na televisão.  

 
 Caso encontre dificuldades com novas tecnologias, pode acessar diretamente o 

site e assistir por lá.  
 

Obs.: para as recitação em mandarim, há legenda na tela. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 

LIVE DAS CERIMÔNIAS DOS 
DOMINGOS: 

 

O templo INICIA A transmissão às 10h 
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