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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
              TEXTOS              ÁUDIOS          VÍDEOS              FOTOS            
 

PAZ, SAÚDE, PROSPERIDADE PARA TODOS! 

 Saudações a todos discípulos e simpatizantes, é com 

satisfação que entregamos a vocês a 7ª. edição do Boletim 

do Templo Zu Lai criado, como todos sabem, para nos 

manter conectados durante o período da quarentena. 

Esperamos que todos tenham ingressado no oitavo mês do 

ano, desfrutando de paz interior, saúde e com o suficiente 

para suas necessidades. Mais uma vez, trazemos uma 

amostragem dos nossos trabalhos, sejam material de 

áudio, audiovisual, textos e fotos contendo a essência do 

Darma, com ênfase no Budismo Humanista. 

Segue ao lado o destaque do mês: convidamos a 

todos, mesmo que à distância, para que participem da 

“Cerimônia de Retribuição à Generosidade dos 

Antepassados”, conforme exposto ao lado. 

DESTAQUE DO MÊS: 

 O Templo Zu Lai inicia no final deste mês a série 

anual de orações intitulada “Cerimônia de Retribuição 

à Generosidade dos Antepassados”.  Vide programação 

publicada nesta edição. 

 A gratidão é um dos ensinamentos mais importantes 

do budismo, sobretudo, aos pais e antepassados, como 

este ano a cerimônia será realizada em recinto fechado, os 

simpatizantes e discípulos podem fazer suas orações a 

partir das transmissões no site do templo Zu Lai (clique no 

botão abaixo: 

  

 
www.templozulai.org.br    
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Direção  e revisão do conteúdo: mestra Miao You  
 
Redação e editoração:  Aristides dos Santos - Ari  
 
Preparação e revisão de texto: Felipe H. Moreira  
 
Fotos: Paulito, voluntários e arquivos do Templo Zu Lai  
 
Sugestão de conteúdo e opiniões: 
imprensa@templozulai.org.br  
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Hui  
 
- Mestra Ru Sheng e Bruno Amaral: fornecimento das fotos de 
doações.    
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dados e fotos para a matéria sobre escotismo.  
 
- Dani Choy: Que estará auxiliando na revisão do Boletim, a 
partir desta edição. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE  DESTA EDIÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

O mi tuo fo! 

Dedicação de Méritos 

 
 

mailto:imprensa@templozulai.org.br
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  A ÚLTIMA LIVE EM CIRCUITO FECHADO:  

 

 

 

 
FINALIZANDO UM CICLO 

 

Dando continuidade ao seu trabalho de pesquisa e 

compartilhamento, a mestra Zhi Cheng fez uma linda 

homenagem ao voluntariado na live de 06/08. Sua reflexão 

não se restringiu ao maravilhoso trabalho dos voluntários 

do Templo Zu Lai, abordando, de forma mais abrangente, 

a importância do voluntariado no mundo. 

 

A live teve início às 14h30 no Facebook e a gravação 

foi inserida no Instagram, às 16h. 

 

A aula foi iniciada com a leitura de dois textos de 

autoria do Venerável Mestre, com “tradução livre”: a 

“Oração pelos nossos voluntários” e a “Prece para se criar 

bons vínculos”.  Esta foi a última live no Grupo Budismo 

Humanista, que não será desativado e continuará sendo 

utilizado para outras finalidades relacionadas à 

propagação o budismo. 

ABRINDO UM NOVO CICLO 

 

Desde a primeira live no Grupo (em 30/4, com a 

mestra Miao You, tema “Sutra Avatamsaka”), as altas de 

quinta, às 14h30, foram reservadas aos membros da BLIA, 

alunos e ex-alunos do Templo Zu Lai, por terem interesse 

mais restrito a eles. As lives de sábado (10h) sempre foram 

abertas ao público, na página oficial do Templo no 

Facebook. Eram contemplados dois tipos de público.  

 

Com o correr dos meses, os assuntos escolhidos 

para ambas transmissões ganharam caráter mais 

abrangente, com isso, a administração do Templo 

autorizou ao setor de comunicação a fazer a transição no 

dia 06/08, quando a live desta data, à título de divulgação, 

foi inserida em ambas páginas. As transmissões que não 

excederem 60 minutos seguirão sendo inseridas no 

Instagram, por volta das 16h do mesmo dia.  

 

 

  A mestra, a partir do dia 13/08, 

inicia este “novo ciclo” com a 

liberdade de abordar quaisquer 

assuntos relacionados ao Budismo 

Humanista ou ao Darma, no geral.   

Suas lives, contudo, serão 

iniciadas ou encerradas com um dos 

textos que compõem a coleção de 

orações e preces de autoria do 

fundador do Monastério Fo Guang 

Shan, Venerável Mestre Hsing Yün.  

A realização dos trabalhos tem 

participação ativa do Departamento de 

TI e de Comunicação do Templo. 

“SOMOS UM” 

 Esta aula foi ilustrada ao fim com um vídeo 

contendo o canto “We are one” (Nós somos um), ato 

final da encenação de artistas filipinos da peça “PRINCE 

SIDDHARTHA – A VIDA DO BUDA/ The Musical”. 

 Para melhoria do áudio, o som original (gravação 

antiga, analógica) foi substituído pela faixa de uma 

coleção de CDs que contém a trilha sonora do musical, 

além deste esmero com o áudio, foram inseridas 

legendas em português com “tradução livre”, reforçando 

a mensagem de união, paz e solidariedade entre as 

pessoas e povos do nosso mundo.   

 

 
 

 

 

 

ASSISTA NO INSTAGRAM 

   Use o seu celular  
 

 
ASSISTA NO FACEBOOK 

Clique no Player 
 

ORAÇÕES E PRECES- AULA 7 

   MESTRA ZHI CHENG 

https://web.facebook.com/templozulai/videos/vb.100001745366820/3114687345266080/?type=2&video_source=user_video_tab
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AS RAÍZES DO 

TEMPLO ZU LAI 
A MESTRA ZHI CHENG INICIOU NO DIA 13/08 UM NOVO CICLO DE LIVES, ATRAVÉS DAS REDES 

SOCIAIS DO TEMPLO, A PROPOSTA É APRESENTAR O PENSAMENTO E O LEGADO DO VENERÁVEL 

MESTRE HSING YÜN PARA O BUDISMO. 

 Após o encerramento do ciclo de aulas sobre as 

preces e orações do Venerável Mestre Hsing Yün no 

Grupo Budismo Humanista, a mestra iniciou no dia 13 

uma nova etapa nas aulas via internet: o uso da página 

principal do Templo no Facebook.  

 A partir de então, os temas serão mais 

diversificados e poderão abordar assuntos relacionados 

especificamente ao Templo Zu Lai e aos ensinamentos 

budistas contidos nas obras do Venerável Mestre. E isso 

não é pouco, trata-se do próprio Darma sob o prisma do 

Budismo Humanista, iniciando as transmissões com uma 

das orações ou preces de sua autoria.  

 Como assunto para sua primeira live pública, a 

mestra Zhi Cheng resolveu abordar “as raízes do 

Templo Zu Lai”.    

Optamos por compartilhar com o leitor a versão do 

Instagram, na qual o áudio original foi remasterizado e a 

introdução encurtada em aproximadamente 2 minutos. 

Como toda transmissão “ao vivo” é sujeita a eventuais 

problemas técnicos em internet ou computador, esta 

aula no formato de live apresentou alguns contratempos 

que foram sanados na gravação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eis um resumo das explanações: 
 Em abril de 1992, o Venerável Mestre Hsing Yün 

foi convidado para presidir a cerimônia de inauguração 

do Templo Budista Kuan Yin, em São Paulo. 

Acompanhava o Venerável Mestre, a Reverenda mestra 

Sinceridade, além de uma comitiva de outros monges. 

 

 Naquela ocasião, estavam presentes à cerimônia, 

o senhor e a senhora Chang, o casal ficou comovido 

com os ensinamentos do Venerável Mestre e doou sua 

chácara e terras próximas, na estrada Fernando Nobre, 

em Cotia- SP, dando início ao primeiro templo do 

Monastério Fo Guang Shan no Brasil.  

 

  Em maio de 2000, foi lançada a pedra fundamental 

da construção da nova sede, que teria 10 mil m2 de área 

construída naquela época, em um total de 150.000 m2 de 

terreno. 

 

 

O projeto foi inspirado no estilo arquitetônico dos 

palácios da Dinastia Tang. O Templo Zu Lai foi 

considerado, na época da inauguração, o maior templo 

budista da América Latina. 

Portanto, em abril de 2020 o Templo Zu Lai 

celebrou seus 28 anos de existência, a partir da antiga 

sede, e em maio deste ano, relembramos os 20 anos do 

começo das obras da sede atual, que foi inaugurada em 

05 de outubro de 2003.  

 

Venerável Mestre inaugura o Templo Zu Lai em outubro de 2003 As obras foram realizadas entre maio de 2000 à outubro de 2003 

 

ASSISTA NO INSTAGRAM 

Use o seu 
celular 

 

 

 

Nota da redação: com o tempo, foram adquiridos 

terrenos e ampliada a estrutura construída. Atualmente 

são aproximadamente 210.000 m2 de terreno (área 

verde e construída) e a área construída, englobando 

novas estruturas e edificações, dobrou de tamanho. 
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A HISTÓRIA DO BUDISMO 
-AULAS 10 E 11 

AS AULAS DE SÁBADO, 10H, COMPÔEM UMA SÉRIE E ABORDAM, HÁ 11 SÁBADOS 

CONSECUTIVOS, A SAGA DO PRINCÍPE SIDARTA- O BUDA SHAKYAMUNI.  

 

 AULA 10: 

Muitas histórias foram contadas nesta aula, porém, o 

Boletim destaca o encontro do comerciante 

Anathapindada com Buda, que resultou no seu refúgio na 

Joia Tríplice, sendo admitido na Sanga pelo Buda.  

Esse encontro resultou nos votos de Anathapindada 

em doar terras para a Sanga, visando a construção de um 

mosteiro (mais tarde chamado de bosque de Jetavana) - 

uma residência para o Buda Shakyamuni. Nessa época, os 

monges, mesmo Shakyamuni, eram periclitantes 

(perambulantes, viviam apenas de esmola do alimento).  

Havia um lindo bosque, cujo proprietário, príncipe 

Jetakumara, foi visitado por Anathapindada, o príncipe 

ouviu a proposta de compra (o visitante pagaria o preço 

que fosse estabelecido, independente de qual fosse) e o 

proprietário das terras, de acordo com a tradição, teria 

dito: 

 "Nem mesmo se você conseguisse cobrir todo o lugar 

com ouro."  

No entanto, uma série de acontecimentos 

comoveram o príncipe que, além de renunciar à posse do 

bosque, ainda ajudou na construção do mosteiro.      

 

 

 

 

 

 

  

AULA 11: 

Apego às palavras e á realização  

O mestre relembrou os alertas do próprio Buda 

Shakyamuni, enfatizados pelo Venerável Mestre Hsing 

Yün na obra “Budismo Significados Profundo” (Capítulo I, 

“Como estudar o budismo”):  não se apegar às palavras 

ou parcelas do ensinamento, mas absorver o significado 

total delas, visando a sabedoria e não mero acúmulo de 

conhecimento- enraizando a prática espiritual no Darma e 

não no apego às pessoas. Discorreu sobre os prejuízos do 

apego às palavras, às pessoas, e mesmo às expectativas 

de realização (enfatizando o altruísmo genuíno). 

Sutras e Bodisatvas  

Durante a aula houve explanações sobre o Sutra 

Amithaba e Sutra Diamante (a mais antiga obra impressa 

do mundo, cujo cerne é o “vazio”) apresentando a “Terra 

Pura do Buda Amithaba” com significado metafórico 

(purificação da mente) e literal (mundos onde não há 

sofrimento como os que conhecemos aqui e favorecem à 

iluminação). 

 O mestre explicou sobre o conceito de “bodisatva” 

e descreveu os “Quatro Grandes Bodisatvas”, 

diferenciando os estados de bodisatva e de Buda. 

 

MESTRE HUI LI RELATA, HÁ 11 SÁBADOS CONSECUTIVOS, UM RESUMO DOS EPISÓDIOS RELACIONADOS A 

VIDA DE BUDA SHAKYAMUNI E A HISTÓRIA DO BUDISMO 

  
FACEBOOK 

Clique no Player 
 

  
FACEBOOK 

Clique no Player 
 

   MESTRE HUI LI 

 

VEJA A AULA 11 NO 
INSTAGRAM 

   Use o seu celular  
 

https://web.facebook.com/templozulai/videos/vb.100001745366820/3099934023408079/?type=2&video_source=user_video_tab
https://web.facebook.com/templozulai/videos/3119767691424712/
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A HISTÓRIA DO BUDISMO 
-AULAS DE 1 A 10 

CASO VOCÊ NÃO TENHA ASSISTIDO INTEGRALMENTE A SÉRIE DE AULAS, SEPARAMOS TODAS 

AS AULAS ANTERIORES PARA VOCÊ ASSISTIR EM SEU CELULAR OU PARA SEREM PROJETADAS 

DO CELULAR EM SUA TV (ABRA O BOLETIM EM UM COMPUTADOR OU TABLET) 
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Cerimônia de Retribuição à 

Generosidade dos Antepassados 

 
 

  No período de 21/08 a 06/09 deste ano, o 

Templo Zu Lai realiza a tradicional “Cerimônia de 

Retribuição à Generosidade dos Antepassados” (que é 

oferecida anualmente aos discípulos e simpatizantes do 

Templo). 

 Esta cerimônia é uma das mais importantes no 

calendário de celebrações do Templo Zu Lai e é composta 

por um conjunto de recitações aos sábados e domingos, 

às 10h e às 14h (capítulos de I à X). 

 Como anunciado nas edições anteriores do Boletim, 

o Templo ainda não está recebendo visitação pública, 

evitando aglomerações, os interessados poderão 

participar virtualmente desta Cerimônia, que será 

transmitida pelo site (vide botão ao lado) e via YouTube. 

 O interessado pelo assistir diretamente na página 

inicial do site, mas, caso queiram interagir com a 

transmissão, basta clicar na “janela” para acessar a 

transmissão dentro do canal do Templo no YouTube, 

onde há uma janela de chat, nela os organizadores podem 

eventualmente dar instruções aos expectadores que, por 

sua vez, podem portar comentários e interagir uns com os 

outros.    

QUANDO O PÚBLICO PODERÁ PARTICIPAR 

PRESENCIALMENTE? 

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.  

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, através do espelhamento da tela do celular 

diretamente na televisão.  

 Quem tiver dificuldades com novas tecnologias, 

pode acessar diretamente o site e assistir por lá.  

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

Clique no botão abaixo para assistir aos domingos, 10h e 

14h: 

 

 

 

“Cerimônia do Precioso Arrependimento do 

Imperador Liang  
                

Como será 
 

     Aos sábados e domingos serão 

recitados os dez capítulos da 

Cerimônia do Arrependimento do 

Imperador Liang e, no último final de 

semana, a Cerimônia de Tríplice 

Contemplação de Amitabha.  

 

  

       

      Também estão programadas 

orações matinais e vespertinas, serão 

recitados o Sutra do Bodisatva 

Ksitigarbha, o Sutra da Piedade Filial, 

o Sutra Amitabha como foi proferido 

pelo Buda e o Sutra de 

Arrependimento Testemunhado pelos 

88 Budas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Durante o período desta 

cerimônia, as pessoas podem 

encomendar as tabuletas votivas para 

familiares e amigos vivos e memoriais 

para os falecidos, as dez oferendas e 

oferenda à sanga que devem ser 

solicitadas com antecedência. 

 

 

 

BASTIDORES DAS TRANSMISSÕES: 

https://templozulai.org.br/
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O que é uma cerimônia? 
 

R- Cerimônias são uma modalidade de prática em determinadas linhagens budistas, que envolvem cânticos e ritos 

específicos, tendo por objetivo: 

• Recitar coletivamente ensinamentos budistas para aprendizado e memorização; 

• Preservação destes ensinamentos de geração para geração; 

• É uma das formas de manifestar reverência pelo Darma, pelos seres sencientes e unir os discípulos em 

práticas devocionais comuns;  

• É uma forma de gerar méritos e dedicar aos antepassados, como forma de gratidão, e aos seres sencientes das 

dez direções, para que todos consigam escapar dos sofrimentos do Ciclo de Nascimento e Morte e possam 

alcançar a iluminação.  

As cerimônias budistas são conduzidas por monges e monjas budistas, perante um altar, onde pode estar postada uma 

estátua ou gravura de um ou mais Budas e (ou) de bodisatvas. O Altar é, no mínimo, ornamentado com flores, representando 

a pureza das aspirações e sentimentos, podendo ou não este altar budista dispor de outros elementos litúrgicos ou 

ornamentais.  

Estas recitações têm seu ritmo e cadência definidos por “instrumentos de Darma” (instrumentos de canto: “peixe”- 

um instrumento de percussão de madeira, de mão ou maior, junto do altar-, gongo- ao centro- e tambor- ao fundo- e sino de 

mão, sendo esses os mais conhecidos), tocados pelos condutores ou “celebrantes”. 

 

  

  

Os instrumentos de Darma são manuseados exclusivamente por monges e monjas  
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 CONTOS E HISTÓRIAS BUDISTAS 

O BUDISMO POSSUI UMA SÉRIE DE CONTOS MILENARES QUE CONTÉM, APESAR DE SUA 

SIMPLICIDADE, PROFUNDOS ENSINAMENTOS. ALÉM DESSES CONTOS, MUITOS DOS QUAIS 

METAFÓRICOS, A LITERATURA BUDISTA POSSUI, DESDE A ÍNDIA ANTIGA, AO TEMPO DO 

BUDA E, POSTERIORMENTE, PASSANDO POR PATRIARCAS EM DIVERSOS PAÍSES, 

HISTÓRIAS ENVOLVENDO DIÁLOGOS E SITUAÇÕES INUSITADAS. ESSAS HISTÓRIAS FORAM 

PRESERVADAS NÃO APENAS PELO ASPECTO HISTÓRICO, MAS TAMBÉM POR CONTEREM 

VALIOSOS ENSINAMENTOS. NESTA EDIÇÃO, O DIÁLOGO DE UM PAI COM SEU FILHO: BUDA 

SHAKYAMUNI E O MONGE NOVIÇO RAHULA. 

 

A MENTE É COMO UMA 

BACIA 
 

Rahula, o filho do Buda Shakyamuni, foi 

primeiro monge noviço (sramanera) da história 

do budismo. O menino era inteligente, mas 

gostava de contar mentiras. As pessoas 

perguntavam à Rahula onde estaria Buda e 

então, ele dizia que Buda estava ausente, 

mesmo quando estava presente ou então dizia 

estar ao norte, quando estava ao sul, 

confundindo a todos. 

 Depois que o Buda descobriu que Rahula 

gostava de contar mentiras, não tanto pela 

maldade, mas pela traquinagem, ele ordenou 

que o menino trouxesse um pouco de água para 

lavar os pés.  

Após a limpeza, Buda apontou para a água 

e perguntou: “Pode-se beber a água desta 

bacia?". Rahula respondeu: "Essa água está 

suja, portanto, não pode ser bebida". O Buda 

disse: "Você é como esta água. Originalmente 

puro, mas por causa de sua desonestidade, 

você se tornou igual à água suja.  

Em seguida, Rahula esvaziou a bacia e o 

Buda perguntou: "Esta bacia pode ser usada 

para armazenar comida?".  Rahula respondeu: 

"Não, esta bacia não está limpa e, portanto, não 

serve para conter comida." 

Buda seguiu dizendo: “Rahula, sua mente é 

como essa bacia suja, não importa o quão bom 

seja o ensinamento colocado nela, ela vai 

contaminá-lo. 

 

 

 

 

Embora tenha se tornado um monge, você não 

purifica seu corpo, fala e mente, então como o Darma 

poderá entrar em seu coração?".  

Após aquela conversa, Rahula abandonou seus 

hábitos maliciosos, seguiu os preceitos e não mais 

desviou-se da prática. 

 
• Título: Educating Rahula 
• Criador: Fo Guang Shan Buddha Museum 
• Data de criação: 2011 
• Local: Kaohsiung, Taiwan 

 

Fonte: adaptação da aula 11 de “ A História do Budismo” , original obtido em : 

https://artsandculture.google.com/asset/educating-rahula-fo-guang-shan-buddha-museum/UQHCcjJcHZllDg 

 

BUDA SHAKYAMUNI E RAHUL: A MENTE COM PENSAMENTOS 
IMPUROS É COMO UMA BACIA CONTENDO ÁGUA SUJA. 

https://artsandculture.google.com/asset/educating-rahula-fo-guang-shan-buddha-museum/UQHCcjJcHZllDg
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QUER MATRICULAR SEU FILHO (A) OU NETO (A) NO “BLIA SCOUTS BRASIL” - O GRUPO DE ESCOTEIROS 

DO TEMPLO ZU LAI? SAIBA DOS CRITÉRIOS E COMO PROCEDER: 

ESCOTISMO: “SEMPRE ALERTA PARA SERVIR!” 

BLIA Scouts Brasil - Budista Blia 516/SP - Os 

Escoteiros do Zu Lai - Temporada 2021 

Este é um convite para você que tem filhos (as) e 

netos (as) na faixa etária adequada e que queiram 

ingressar no grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES ESCOTEIRAS 

Local: Templo Zu Lai - Cotia - SP 

Dia: Sábados 

Horário: 14:00 às 17:00h 
 

FAIXA ETÁRIA 

Idade Mínima: 6,5 anos (já alfabetizada) 

Idade Máxima: 18 anos  
 

OBS: A DISPOBILIDADE DE VAGAS PARA A TEMPORADA 

2021 DEPENDERÁ DE CADA RAMO: 

Ramo Lobinho - Masculino ou Feminino (6,5 anos à 10 

anos) - entrar em contato  

Ramo Escoteiro - Masculino (11 a 14 anos): entrar em 

contato  

Ramo Escoteiro - Feminino (11 a 14 anos): entrar em 

contato 

Ramo Sênior - Masculino ou Feminino (15 a 17 anos): 

entrar em contato  

Ramo Pioneiro - Masculino ou Feminino (18 a 20 anos): 

vagas disponíveis  

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 
 

Às 14h dos sábados, a partir do mês de fevereiro 

em 2021. Obs. Neste dia, as crianças e adolescentes 

deverão usar roupas simples para atividade ao ar livre 

(bermuda, camiseta, calçado fechado) e trazer um 

recipiente para água (garrafa plástica, squeeze, cantil 

etc.). 

 

CONTRIBUIÇÃO 

Inscrição Inicial: R$ 50,00 

Contribuição Mensal: R$ 50,00 

Taxa Associativa Anual (2021): a ser definida pela UEB 

Obs. Há a opção do “Registro Provisório”, válido por 30 

(trinta) dias, com taxa a ser definida pela UEB 

 

 

BENEFÍCIOS DO ESCOTISMO 

 

 

“Escoteiros brincam, fazem amigos e aprendem 

conceitos importantes de respeito ao próximo e 

de trabalho em equipe. O escotismo existe em 

diversos países e foi criado na Inglaterra há mais 

de 100 anos. E, ao contrário do que muita gente 

pensa, os participantes desse movimento fazem 

muito mais do que acampar...”  

“Nosso objetivo é entregar alguém melhor para a 

sociedade, estimulando a cultura de paz”, frases 

do escoteiro André Spina, diretor de 

comunicação da União Escoteiros do Brasil (UEB). 

 

 

ATENÇÃO 

 

O preenchimento do formulário equivale a um ato 

de pré-inscrição, ou seja, a simples manifestação do 

interesse das famílias no Grupo Budista Blia 516/SP, 

sendo assim, o preenchimento deste formulário não 

gera nenhum tipo de vínculo entre as partes envolvidas. 

A confirmação da inscrição da criança ou do 

adolescente acontecerá somente mediante 

disponibilidade de vagas, após o preenchimento das 

fichas pessoais e médicas e o pagamento da taxa de 

registro. 

Qualquer dúvida entrar em contato com o Templo Zu Lai 

(telefone 3500-3600) 

 

ENTRE EM CONTATO E PEÇA O FORMULÁRIO: 

diretoria.escoteiros@bliascouts.org.br 

 

 

mailto:diretoria.escoteiros@bliascouts.org.br
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O Darma em suaves doses: Todas as segundas, as redes sociais do Templo Zu Lai proporcionam aos seguidores profundas reflexões em 

frases simples, na voz da abadessa mestra Miao You. Compartilhamos o texto da edição 5, para ouvir escolha um dos botões:   

 

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 dezessete de agosto de dois 
mil e vinte. Antes de iniciar a fala de hoje, vou perguntar a vocês:  
 

O que você acha da sua vida? Está excelente? Está mais ou 
menos ou péssima? Você já teve inveja de alguém que tem uma 
boa vida? Ou se lamenta por não ter a mesma oportunidade? Na 
verdade, a vida é repleta de escolhas, boas ou más.  O tema desta 
vez é “O modo de pensar e as escolhas”. Vou analisar esse 
assunto recorrendo a quatro tópicos. 
 
Primeiro: riqueza e pobreza poderão se originar no modo de 
pensar das pessoas e de suas escolhas. Infelizmente, existem 
pessoas com recursos mais abundantes se comparadas com 
outras, que talvez sequer tenham o básico para viver. Mas, na 
verdade, rico ou pobre não deve ser dois conceitos ligados à 
riqueza que um possuiu e o outro não, mas com o grau de 
contentamento e insatisfação nos pensamentos destas pessoas. 
A pergunta é: quem realmente está contente?  
 
O sutra legado pelo Buda diz:  
 

“Aqueles que não são contentes, ainda que sejam 

abastados, são pobres. Aqueles que são contentes, ainda 

que sejam miseráveis, são ricos.” 

 
Conta-se a história de uma pessoa que vivia se lamentando 

por não ter nada, um dia, um sábio perguntou: se eu pagar dois 
milhões para comprar seus braços, você me vende? Ele disse não! 
O sábio perguntou de novo: então, e se eu te oferecer outros dois 
milhões para comprar suas pernas, outros dois milhões para 
comprar os olhos?   

 
A pessoa disse: de jeito nenhum! Essa pessoa quis dizer que 

todo dinheiro do mundo não é suficiente para perder seus braços, 
pernas, olhos, orelhas. Enfim, fica a reflexão: se convertêssemos 
cada parte de nosso corpo em alguns milhões de dólares, qual a 
fortuna que estaríamos carregando conosco neste momento?      
 
Segundo: alegria ou tristeza estão no modo de pensar e nas 
nossas escolhas. As coisas aconteçam ao redor e não estão 
necessariamente de acordo com os nossos desejos. Se algo 
desfavorável acontecer, você poderia escolher aprender alguma 
lição e ficar feliz com esse aprendizado.  

Se uma situação difícil surgiu para te desafiar, seja alegre, você tem 
esta oportunidade para galgar um outro degrau no seu 
crescimento pessoal. Diante das perdas quem sorri ao invés de 
esbravejar é sempre o mais forte.  
 
Terceiro: paraíso ou inferno também estão no modo de pensar e 
nas nossas escolhas. Onde está o paraíso e inferno? Só iremos o 
paraíso ou inferno depois da morte? O Venerável Mestre Hsing Yün 
diz: o paraíso está na mente feliz. Se puder criar esse paraíso agora, 
dentro de si, e dele desfrutar, por que esperar para depois da 
morte?  
 

Manter a mente compassiva, pacífica e harmônica é 
providenciar a matéria prima da construção desse paraíso. Se 
carregar a mente de ódio e sentimento de vingança ou se comparar 
sempre com outras pessoas, então você nem morreu, mas já 
entrou no inferno e as chamas já estão ardendo dentro de você.  
 
Quarto: iluminação ou ilusão também estão no modo de pensar e 
nas nossas escolhas. Os budas e bodisatvas são praticantes 
espirituais iluminados, pois já enfrentaram dificuldades e 
praticaram muito no passado.  
 

Se uma pessoa pautar sua vida na moral e na ética, sabendo 
discernir o bem do mal, sem se preocupar com insultos, ela está 
indo na direção da iluminação como um grande praticante.  Ao 
contrário, se uma pessoa viver no seu mundo pequeno e nunca 
considerar a hipótese de criar boas afinidades com os outros, 
nunca trazendo benefício para ninguém, ela apenas vive em seu 
mundo egoísta e cheio de ilusão.  
 

A vida nos dá várias opções, mas é você quem escolhe. 
Espero que, após ouvir esta reflexão, escolha viver como um 
possuidor de numerosas riquezas, é só olhar no espelho para 
identificá-las, esteja alegre buscando o paraíso interior, trilhando o 
caminho da iluminação. Tenho certeza que agindo assim, você terá 
colocado o pé na estrada e irá na direção certa.  
 

Uma semana de paz, saúde e alegrias para todos! 
Até a próxima! Omituofo! 

 
 

“Aqueles que não são contentes, ainda que sejam 
abastados, são pobres. Aqueles que são contentes, 

ainda que sejam miseráveis, são ricos.” 
 

 

 

CAFÉ COM DARMA                            ÀS SEGUNDAS 

OUÇA A EDIÇÃO 7 NESTE DISPOSITIVO, 

CLICANDO NO BOTÃO “FACEBOOK OU, 

ENTÃO, USE O LEITOR DE QR CODE E OUÇA 

EM  SEU CELULAR 

DIRETAMENTE DO FACEBOOK 

   Clique no Player 
 

 

 

 
“O MODO DE PENSAR E AS ESCOLHAS” 

https://web.facebook.com/templozulai/videos/3144626975605450/
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AÇÃO SOCIAL 

Cadeira de rodas e assento sanitário  

Na data de 23/07/20, o segurança noturno Erasmo 

Batista Lima, 40 anos ( à direita na foto), recebeu das 

mãos da abadessa, mestra Miao You ( ao centro, 

ladeada à esquerda pelo coordenador da Segurança, 

Carlos) uma cadeira de rodas e um assento sanitário 

móvel para sua sogra, Emília Pereira Costa Lima, 72 

anos, que devido a uma queda sofreu fraturas. 

 O templo cedeu uma cadeira de rodas conforme 

solicitado, e como havia a disponibilidade de um 

assento para portadores de necessidades especiais 

para banho, esse suporte também foi entregue ao 

Erasmo junto com mantimentos (produtos de 

alimentação e higiene). 

 

Seguindo a orientação do Venerável Mestre 

Hsing Yün, a ação social, junto com o 

incentivo à prática religiosa, educação e 

cultura, não deve ser esquecida, pois é uma 

oportunidade de praticar o Darma. O Templo 

Zu Lai presta contas aos benfeitores, sempre 

que alguma doação é feita à comunidade. 

 

 

Representando o “BLIA 

Futebol Clube”, projeto social 

mantido pelo Templo Zu Lai na 

região, utilizando o futebol como 

ferramenta de inclusão social, o 

educador Bruno Amaral recebeu 

a incumbência da abadessa, 

mestra Miao You, de entregar 

mantimentos (alimentos e 

produtos de higiene) a alguns 

familiares de jovens assistidos 

pelo projeto, e que estão 

desfrutando de uma bolsa de 

estudos para ensino superior em 

Taiwan, através do programa com 

a Universidade Nan-Huá, mantida 

pelo Monastério Fo Guang Shan. 

1ª. Família- Carmem Silva, mãe do 

Lucas Ferreira, que está em 

Taiwan, na casa tem 3 pessoas: o 

pai a mãe e a irmã 

2ª. Família- Cristina, mãe do Igor 

Mauricio, que está em Taiwan, na 

casa tem 5 pessoas: o padrasto, a 

mãe e 3 irmãos, com idades de 2, 

17 e 20 anos. 

 

AS ENTREGAS FORAM ENTREGUES NO CENTRO DE EDUCAÇÃO LUMINAR, NO BAIRRO 

JARDIM SANTA ÂNGELA, EM COTIA, SEDE DO PROJETO “FILHOS D BUDA” 
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 REVISTA BUDISMO HUMANISTA  

 Iniciada em abril de 2012, a Revista Budismo Humanista- 

sucessora do jornal “Portal da Luz de Buda” -, chega à sua 32ª. 

Edição neste mês de agosto. 

 A revista sempre foi impressa, contudo, durante a 

pandemia, pelo fato do Templo está fechado para visitação 

pública, a publicação está sendo digital, postada no site do 

Templo Zu Lai, com link também sendo viralizado pelo 

WhatsApp. Esta é a segunda edição exclusivamente digital 

(31 e 32).  

 Via de regra, a revista tem 24 páginas, metade 

português, metade em mandarim, mas, esta edição, em 

especial, foram 20 páginas em português e sempre que 

houver necessidade. Um dos motivos para o aumento de 

páginas na versão digital, é uma galeria com depoimentos e 

fotos com discípulos, iniciadas nesta edição e que terão 

continuidade nas próximas, na qual eles falam de sua relação 

com o Monastério Fo Guang Shan, a partir do Templo Zu Lai. 

A outra razão, é a divulgação da série de aulas do mestre Hui 

Li no Facebook com o tema “A História do Budismo”, lá estão 

as descrições e acesso (via QR CODE) a estas aulas.  

Para ler a revista diretamente no site ou baixar o arquivo 

em PDF, basta clicar no botão abaixo: 

 

 

 

 

 

   

 

ACESSO À REVISTA BUDISMO 

HUMANISTA 32ª. EDIÇÃO 

Nesta oportunidade, agradecemos aos colaboradores e 
benfeitores, sem os quais a revista não poderia existir. 

 

ÁUDIO DARMA 
“PURIFICANDO A MENTE- 

MEDITAÇÃO NO BUDISMO CHINÊS” 

O centro de Tradução prossegue atualizado a 

série de podcasts “Áudio Darma”, postadas no site 

do Templo Zu Lai, dentre as novidades, textos da 

obra “Purificando a Mente- Meditação no Budismo 

Chinês”, de autoria do venerável Mestre Hsing 

Yün. 

Já estão sendo inseridas gravações com a 

temática da meditação (um total de 5 gravações). 

Se você quiser ouvir esta série ou outras, basta 

clicar no botão abaixo. 

 

 

#meditação 
 

#ouça #compartilhe 

http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
https://templozulai.org.br/audiodarma
http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
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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. 
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Para encerrar, não se esqueça de praticar                     

as “Três Boas Atitudes”: 

Faça boas ações! 

Diga boas palavras! 

Tenha boas intenções! 

Todos os dias são dias bons para praticá-las. 

 

 

 

 
 

ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO! 


