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             TEXTOS              ÁUDIOS          VÍDEOS               FOTOS            
 

   

 No “Café com Darma” (edição 01/09), mensagem 

semanal postada no Facebook e Instagram do Templo Zu 

Lai às segundas, a Abadessa do Templo Zu Lai, mestra 

Miao You, resolveu abordar um tema que, em geral, é 

angustiante para a maioria das pessoas: a Impermanência.  

 Ela escolheu esse tema ciente que milhões de 

brasileiros ainda estão angustiados com a pandemia e 

aguardam ansiosamente pela oferta da vacina contra o 

Covid-19, enquanto analisam as perdas e prejuízos 

causados pela pandemia.  

 No geral, nós brasileiros não apreciamos mudanças, 

contudo, ela é parte dos fatos, uma Lei da Natureza – e, por 

isso, um dos ensinamentos budistas. Ela acenou para os 

ouvintes que, ao invés de focar o “lado ruim” das 

mudanças, devemos olhar o seu outro lado – tudo tem dois 

lados. A mestra enfatizou que as mudanças ocorrem, quer 

queiramos ou não, e muitas vezes são imprevisíveis, mas 

que devemos nos esforçar, ter um foco, uma estratégia na 

vida para fazermos as coisas mudarem ao nosso favor. 

 

Ela concluiu a reflexão dizendo que se não fizermos 

nada e cruzarmos os braços diante das frustrações, o que 

está ruim vai mudar também, mas para pior...   

Devemos viver este momento, não reagindo com 

pessimismo ou derrotismo, perante a eventuais mudanças 

indesejáveis.  A Abadessa listou uma série de possíveis 

prejuízos e perdas que os ouvintes possam ter sofrido ao 

longo dos últimos meses – incluindo perda de entes 

queridos –, mas recomendou que todos “olhassem o outro 

lado da Impermanência”, evitando a negatividade. 

Mesmo a separação proveniente da morte não é algo 

definitivo. 

É através da Impermanência que a ignorância e as 

aflições cessam, pois até isso muda. Então, é neste estado 

de ânimo que devemos lidar com os acontecimentos: as 

coisas mudarão novamente; que haja esperança! Mas, se 

tudo muda, para mudar para melhor é preciso que cada 

um de nós tenha atitude e força de vontade diante dos 

fatos.  Desejamos a todos, paz, saúde e oportunidades! 

MENSAGEM DESTA EDIÇÃO: TUDO TEM DOIS 

LADOS, ATÉ MESMO A IMPERMANÊNCIA 

 TEM SEU LADO BOM 

SETEMBRO 

CHEGOU, E 

COMO DIZ A 

MÚSICA: “FAÇA 

DA SUA MENTE 

UMA ETERNA 

PRIMAVERA”, 

CULTIVE A 

ESPERANÇA, 

DIAS MELHORES 

ESTÃO POR VIR! 

www.templozulai.org.br    
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DEPOIS DE TERMINAR DE LER ESTE BOLETIM, NÃO DEIXE DE 

ACESSAR A ÚLTIMA EDIÇÃO DA REVISTA BUDISMO 

HUMANISTA. 

ACESSO À REVISTA BUDISMO 

HUMANISTA 32ª EDIÇÃO 

 

ÁUDIO DARMA AQUI 

DEPOIS DE TERMINAR DE LER ESTE BOLETIM, NÃO DEIXE DE 

ACESSAR OS C0NTEÚDOS DO NOSSO SITE. 

http://templozulai.tecnologia.ws/baixar/RBH_Templo-Zu-Lai_32_PT.pdf
https://templozulai.org.br/audiodarma
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MUTIRÃO AÇÃO SOCIAL 
NO DIA 08/09 UM MUTIRÃO COM MESTRAS E VOLUNTÁRIOS ORGANIZOU UMA 

GRANDE AÇÃO SOCIAL, BENEFICIANDO INSTITUIÇÕES DA REGIÃO 

 LISTA DAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS: 

1- Lar Ester: Estrada Água Espraiada, n° 1001 - 

Santana, Cotia-SP, (11) 96393-7854. Assiste 28 

idosos. 
 

- Esta casa de repouso para idosos recebeu 3 fardos 

de fraldas (adulto) tamanho G, 5 caixas de lenços e 

28 cestas básicas.  
 

2- Lar Francisco Xavier:  Estrada do Cruzeiro, n° 

8250 - Caucaia do Alto, Cotia- SP, (11) 4611-0641. 

Assiste 20 idosos.  
 

- Esta casa de repouso para idosos recebeu 3 fardos 

de fraldas (adulto) tamanhos 2 EXG e 1 M, além de 

40 cestas básicas.  

 

3- Casa Maria Maia: R. Eduardo Augusto Mesquita, 

n° 357 - Parque Santa Teresa, Carapicuíba-SP, (11) 

4146-7100. Assiste 19 idosos e beneficia 69 famílias.  
 

-Instituição filantrópica que atende gratuitamente 

pessoas carentes, portadoras de paralisia cerebral 

severa e doenças neurológicas correlatas, com 

deficiência física associada. Foram doadas 45 cestas 

básicas, 10 fardos de fraldas (infantil), 2 fardos de 

fraldas para adultos (EXG) e 2 fardos para adultos 

(G) e 20 caixas de lenços.  
 

4- Casa Refúgio: Rua Ferdinando Bernardi, n° 164 - 

Água Espraiada - Caucaia do Alto, Cotia- SP, (11) 

4611-3072. Atende 84 idosos (54 internos).  

- Casa de recuperação que auxilia dependentes 

químicos (álcool e drogas).  Foram doadas 50 cestas 

básicas.  

 

5- Lar Escola Agrícola: Estrada do Úna, n° 164 - 

Aguaçaí, Cotia-SP, (11) 4242-1771. Atende 25 

crianças.  

- Serviço de acolhimento de menores de idade, 

abandonados, órfãos, em situações de risco social 

ou familiar da região Oeste da Grande São Paulo. 

Foram doadas 30 cestas básicas.  

 

6- Lar Emmanuel: Estrada Balthazar Manoel de 

Oliveira, n° 1305 – Caucaia do Alto, Cotia–SP, (11) 

4611-0265. Atende 50 menores.  

Serviço de acolhimento de menores de idade, em 

situação de risco social na região de Cotia- SP. 

Foram doadas 50 cestas básicas.  

 

7- Vila São Francisco de Assis: comunidade 

localizada em Cotia- SP. Foram doadas 26 cestas 

básicas para 26 famílias carentes.  
 

8- Foram reservadas outras 13 cestas básicas para 13 

famílias assistidas pela Secretaria de 

Desenvolvimentos Sociais da Prefeitura de Cotia- 

SP, em Caucaia do Alto. 

 

AS DOAÇÕES FORAM RETIRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO TEMPLO ZU LAI 
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AÇÃO SOCIAL 

No dia 15/08, um pequeno grupo de “Mountain Bike” 

(foto abaixo), representado por um dos integrantes 

(Armando Carlos Thomaz de Mello), entrou em contato 

com a área de comunicação do Templo, informando que 

este grupo, além de eventos e passeios ciclísticos, faz, ao 

longo dos últimos anos, um trabalho social com moradores 

de rua.  

Na ocasião, Armando relatou na mensagem que, no 

passado, contou com a ajuda da primeira abadessa do 

Templo Zu Lai (e fundadora do templo), Mestra 

Sinceridade, no fornecimento de mantimentos, agasalhos 

e cobertores para a população de rua. Desta vez, eles 

recorreram novamente ao Templo, por causa do momento 

crítico que vivemos, decorrente da pandemia. 

O Templo forneceu itens de alimentação e 

cobertores, reforçando o trabalho do grupo, que atende a 

região de Cotia e Vargem Grande Paulista, beneficiando 

67 pessoas.  As entregas ocorrem, quase sempre, às 19:30, 

na Praça do Jardim Sabiá, em Cotia. Caso o leitor queira 

ajudar (há demandas de roupas e agasalhos, por 

exemplo), basta entrar em contato com (11) 94247-8893. 

 

   

O Pedido de doação foi prontamente aceito pela abadessa 

do Templo Zu Lai, mestra Miao You. 

CICLISTAS AUXILIAM POPULAÇÃO DE RUA COM AJUDA DO TEMPLO ZU LAI 

 

FORMAÇÃO HUMANISTA 

Como muitos leitores sabem, o Templo mantém um 

programa de inclusão social e cidadania, usando o futebol 

como uma das ferramentas de trabalho. Neste projeto, o 

“Blia FC”, adolescentes (rapazes) têm, além de Educação 

Física, aulas de Inglês e Mandarim, pois, esta imersão no 

Templo Zu Lai é um preparativo para a possibilidade da 

obtenção de uma bolsa de estudos na Universidade de Nan 

Hua em Taiwan, pertencente ao Monastério Fo Guang Shan. 

Durante a imersão no Templo, os jovens são 

estimulados a desenvolverem noção de cidadania, 

cooperação e solidariedade, por isso, sempre que não 

estão em sala de aula, participam das nossas atividades de 

ação social, compreendendo a importância de servir ao 

outro.  
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AÇÃO SOCIAL 
LAR FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER 

26/08: Colocando em prática os ideais do Budismo 

Humanista, discípulos pertencentes à Blia Brasil 

(Subcapítulo Lótus), também se engajaram, junto com o 

Templo, em ações sociais, conscientes da importância de 

cada um de nós em estabelecer a “Terra Pura”, ainda que 

por um momento ou poucos dias, em instituições que 

ajudam pessoas socialmente vulneráveis. 

Rose (foto ao lado), Mercedes, Rogério, Rita e 

Lourenço focaram nas ações do “Lar Escola Francisco 

Cândido Xavier”, em Caucaia do Alto, que atua com 

idosos.  Dezenas de caixas com verduras, legumes e frutas 

foram entregues no local, além de outros tipos de 

mantimentos.   

DOAÇÕES PARA O TEMPLO ZU LAI 

Caso queira participar, eis 

os dados bancários e 

instruções: 

 

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 ou 

transferência, favor nos 
enviar o comprovante 

com seu nome para nosso 

e-mail, citando 

“manutenção do Templo” 
ou “ação social”:  
 

imprensa@templozulai

.org.br  

 

Como dito, as 

recebidas doações auxiliam 

na manutenção física do 

Templo e no amparo à Sanga, 

seja custeando alimentação, 

vestimentas, agasalhos, 

despesas de eletricidade, 

água e telefonia e recursos 

para assistência social, como 

reportadas nas páginas 

anteriores do Boletim. 

(Orfanatos, casas de 

repouso de idosos, 

reabilitação de dependentes 

químicos, centros de 

assistência a moradores de 

rua e, como citado, a 

Fundação Filhos de Buda, 

que assiste crianças e 

adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social e é 

mantida pelo Templo Zu Lai) 

 

SOBRE AS DOAÇÕES 

  O Templo Zu Lai agradece aos seus benfeitores 

fixos e doadores eventuais pelo apoio na 

manutenção de nossas instalações e, também, nas 

obras sociais. 

 Além da própria assistência social mantida pelo 

Templo, como a Fundação Filhos de Buda, por 

solicitação de diretores de instituições ou por 

indicação de nossos discípulos, fazemos a nossa 

parte na região. 

É um trabalho de equipe e que só se tornou 

possível graças a sensibilidade e colaboração de 

todos. Se você é simpatizante do Templo Zu Lai ou 

discípulo que ainda não participou destas ações, 

você pode ajudar, basta ler as instruções ao lado.

   

 

 

 

“A quem devemos estender nossa 

generosidade? 
 

 

Os sutras budistas mencionam três tipos de pessoas que 

(prioritariamente) merecem nossa generosidade: 

 

1.  Pessoas que estão sofrendo. Devemos envidar todos 

os esforços para auxiliar os que sofrem. 

 

2. Pessoas que foram bondosas para conosco. Devemos 

retribuir abundantemente a bondade que nos foi oferecida 

por nossos pais, professores e pelos mais velhos. 

 

3.  O Buda, o Darma e a Sanga. Todas as oferendas feitas 

à Joia Tríplice e todo o respeito a ela dedicado renderão 

méritos ilimitados e favorecerão a todos nós. (Venerável 

Mestre Hsing Yün no Capítulo 18 da obra “Cultivando o 

Bem”. 

mailto:imprensa@templozulai.org.br
mailto:imprensa@templozulai.org.br
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A foto abaixo, utilizada nos slides da mestra faz parte do  

arquivo “Dia da Sanga”, realizado nos últimos anos em Taiwan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIA DA SANGA 
O Templo Zu Lai celebrou no dia 06/09 o “Dia da Sanga”, 

data na qual discípulos prestam reverência a um dos três mais 

valiosos tesouros do budismo, oficialmente chamados de “Joia 

Tríplice”: O Buda, o Darma e a Sanga. 

Até fevereiro passado, todos os grandes eventos do 

Templo Zu Lai eram franqueados ao público em geral, 

independentemente de vínculo com o Templo ou com o 

budismo). Este ano, porém, ocorreram algumas mudanças. 

Como é de conhecimento geral, o Templo Zu Lai está (por 

tempo indeterminado) fechado para visitação e não realiza 

eventos abertos ao público, como a tradicional Festa Junina. 

Mas o Dia da Sanga é, como citado, uma das mais 

importantes datas comemorativas do budismo, com isso, o 

Templo realizou uma atividade interna para que as homenagens 

pudessem ocorrer, ainda que de forma limitada e controlada 

este ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVE: MESTRA ZHI CHENG CONDUZIU 
UMA AULA SOBRE O TEMA 

Esclarecendo os internautas sobre o tema “Sanga”, a 

mestra Zhi Cheng conduziu no dia 03/09, às 14h30, uma Live 

sobre o assunto. Na introdução, ela contextualizou a Sanga 

como uma das Três Joias do budismo, falando sobre o evento 

anual do Templo Zu Lai. Na continuidade, ela recorreu a uma 

aula anterior que tratava da “Joia Tríplice” e do significado de 

refugiar-se na Joia Tríplice, dando maior amplitude ao 

ensinamento.  

  

 

 

 

 

 

ASSISTA PELO INSTAGRAM 

 

 

VEJA ESTA AULA NO FACEBOOK 

 

https://web.facebook.com/templozulai/videos/3197075477027266
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A SANGA FEMININA 

Nas duas últimas aulas (antes da finalização do 

Boletim), realizadas em 29/08 e 05/09, o mestre explanou 

sobre a formação e a origem da Sanga, explicando que o 

termo se refere a vida em comum de praticantes do 

budismo.  

Inicialmente, o mestre descreveu a formação da 

primeira Sanga masculina e esclareceu que, 5 anos mais 

tarde, o primo e assistente de Buda Shakyamuni, o jovem 

monge Ananda, “advogou” o pedido de 500 mulheres que 

pleiteavam a vida de renunciante, intencionadas em 

ingressar na Sanga. Elas (todas do clã Shakya) foram 

lideradas pela própria tia de Sidarta, (agora Buda) 

Mahaprajapati – quem, 7 dias após seu nascimento, devido 

ao falecimento de sua mãe, o havia criado. A própria ex-

princesa Yashodhara estava nesse grupo de mulheres que 

foram ordenadas como as primeiras monjas da história.  

As aulas foram ilustradas com relatos históricos ricos 

em ensinamentos, descrevendo os primeiros benfeitores 

do Budismo e o papel da mulher no budismo em geral e no 

Monastério Fo Guang Shan. 

ESTUDE E ENRIQUEÇA SEU VOCABULÁRIO: 

 

Bhikshus: expressão do Sânscrito, antigo idioma indiano, 

no qual o budismo e as principais filosofias da Índia 

Antiga se exprimiam. Palavra utilizada para se referir aos 

monges, inicialmente ordenados pelo próprio Buda 

Shakyamuni.  Bhikshunis é a expressão utilizada para se 

designar as monjas.  

Ambos vivem uma vida monástica dedicada à 

construção e manutenção de templos, nas mais variadas 

tarefas de rotina, tradução de escrituras, e transmissão 

oral dos ensinamentos, preservando e difundindo o 

Darma (ensinamentos do Buda). São eles que, 

originalmente, formam uma Sanga, muito embora alguns 

autores situem o discípulo leigo fiel, como parte também 

de uma Sanga.  

 

 

 

 

A HISTÓRIA DO BUDISMO 
Com mestre Hui Li 

O MESTRE HUI LI RELATA, HÁ 15 SÁBADOS 

CONSECUTIVOS, UM RESUMO DOS EPISÓDIOS 

RELACIONADOS A VIDA DE BUDA SHAKYAMUNI 

E A HISTÓRIA DO BUDISMO 

SUGESTÃO DE LEITURA PARA OS LEITORES   

O Boletim recomenda a aquisição da obra “Buda Shakyamuni – A Vida do Iluminado” e siga 

estudando o assunto, eis um trechinho relacionado ao assunto: 

(...) “Ao saber que o Buda tinha ido para o Monastério Nadika, Mahaprajapati deliberou com 

as quinhentas companheiras que, fortalecendo a sua resolução, rasparam a cabeça, vestiram o 

manto de retalhos e apressaram-se em ir ao encontro do Buda. 

Quando chegaram ao monastério em que o Buda se encontrava, Mahaprajapati e as mais 

quinhentas mulheres estavam tão exaustas que se sentaram do lado de fora da porta para 

descansar. Logo em seguida, Ananda, que de nada sabia, saiu, deparando-se com as mulheres 

de cabeça raspada, o que muito o surpreendeu (...) 

 

 

                                               ASSISTA A AULA 15 

                                                NO INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VEJA ESTA AULA NO FACEBOOK 

Obs. A aula 15 pode ser acessada pelo QR Code e no 

botão de Play, já a aula 14 e as anteriores poderão ser 

obtidas na próxima página. 

https://web.facebook.com/templozulai/videos/3202278433173637
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PLAY LIST DAS LIVES: ACESSE TODAS AS TRANSMISSÕES 
 

SE VOCÊ NÃO ASSISTIU ALGUMA DAS AULAS DE QUINTA (14H30) E SÁBADO (10H), BEM COMO A 

MENSAGEM DA SEMANA NO “CAFÉ COM DARMA”, NÃO SE PREOCUPE, NENHUMA DESSAS 

TRANSMISSÕES FOI APAGADA. AS LIVES PÚBLICAS ESTÃO ARMAZENADAS NAS REDES SOCIAIS DO 

TEMPLO E À SUA DISPOSIÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TODAS AS LIVES 

DO TEMPLO ZU LAI 

 
Atendendo a numerosos pedidos de discípulos e 

simpatizantes do Templo, oferecemos aqui a lista de 

reprodução de todas as Lives púbicas produzidas em 

nossas páginas, conduzidas até 31/08 pelas mestras Miao 

You e Zhi Cheng e mestre Hui li, com suporte das áreas de 

TI e comunicação do Templo Zu Lai. É preciso abrir em 

tablets ou computadores.  

Através destas listas, aulas como esta abaixo, 

transmitida em 09 de maio, poderão ser resgatadas  

#compartilhe 

 

 

 

Lista de reprodução no Facebook 

 

 

COMO ASSISTIR? 

1º. Facebook: Abra este boletim em um tablet, 

notebook ou computador de mesa e clique no 

Play. Você será levado automaticamente a lista 

de vídeos. Lá estão todas as transmissões, da 

mais recente para as mais antigas e assistirá no 

aparelho no qual estava lendo o Boletim.  

2º. Instagram: Abra este boletim em um tablet, 

notebook ou computador de mesa e use o leitor 

de QR CODE de seu celular. Nos modelos mais 

novos a própria câmera faz a leitura, nos mais 

antigos é preciso baixar um aplicativo. Você 

assistirá pelo celular.  

Lista de 

reprodução 

no Instagram  

VEG DAYS: A CAMPANHA POR UM MUNDO MELHOR, COM 

MENOS CONSUMO DE CARNE, CONTINUA! 

 A Terra é nosso lar e precisa ser preservada. A 

agropecuária de abate é uma das causas de 

devastação ambiental. Numerosos hectares de matas 

são convertidos em pastagens e, para cada quilo de 

carne, litros e litros de água doce são empregados. 

Os animais também emitem metano por meio 

dos gases em suas flatulências, atuando na poluição 

atmosférica. A soma desses fatores responde em 

grande medida pela degradação ambiental mundial.  

Isso sem falar que a Organização Mundial da Saúde 

tem vários estudos relacionando o surgimento de 

doenças, algumas vinculadas a epidemias, além do 

câncer, ao alto consumo de carne. 

O Veg Days é uma plataforma na qual você 

escolhe tornar-se vegetariano ou vegano por uma 

refeição, um dia, uma semana, um mês, um ano ou por 

toda uma vida e ela apresenta a estatística de quantas 

vidas, árvores e litros de água serão poupados.  Você 

se compromete com algum tipo de engajamento, que 

pode ser repetido e começa fazendo sua parte por um 

mundo melhor.  

Com menos carne no prato, 
você ajuda: 

 

✓ A reduzir o desmatamento  

✓ A reduzir a emissão de gás carbônico                        

✓ A economizar água  

✓ A combater desperdício de comida 

✓ E a salvar vidas  

TEMPLO ZU LAI, AINDA FECHADO, DISPONIBILIZA CONTEÚDO VIA 

INTERNET PARA DISCÍPULOS E SIMPATIZANTES 

https://web.facebook.com/templozulai/videos_by
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Dentre as últimas transmissões do “Café com Darma” escolhemos esse belíssimo tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          OUÇA NO INSTAGRAM 

          #compartilhe  

 

 

CAFÉ COM DARMA                 ÀS SEGUNDAS 

        TEMA: AMIZADE 

Excelente semana aos ouvintes do Café com Darma! 

Sou Monja Miao You, do Templo Zu Lai –Monastério FGS 

Montanha Luz de Buda.  O tema de hoje, dia 7 de setembro 

de 2020, feriado da Independência, é amizade. Vamos ao 

compartilhamento: 

Todos têm amigos, até crianças têm amiguinhos. Em 

casa, dependemos dos pais – que deveriam ser nossos 

primeiros amigos –, fora de casa, com o tempo, vamos 

conquistando amigos na vizinhança, na escola, no 

trabalho, etc. “Amigo” é mais do que uma palavra e chega 

a ser tão importante quanto um laço de parentesco entre 

membros de uma mesma família.  

Confúcio dizia: “quando convivemos com uma boa 

pessoa, deixamos de notar como ela nos muda para 

melhor e como ela também é mudada”. Não podemos 

escolher quem seria parte de nossa família, porém, 

podemos escolher nossos amigos.  

Mas, existem pessoas de todo o tipo, escolher as 

pessoas certas para compartilhar nossa jornada de vida é 

essencial e precisar haver muita sabedoria na escolha, 

porque mau amigo nos empurra lentamente para o 

abismo.  

Então, quais são as qualidades de um verdadeiro 

amigo? Compartilho com vocês as seguintes observações: 

Primeira: Verdadeiros Amigos sempre nos acompanham 

no tempo de necessidades, mas não necessariamente 

comemoram junto conosco no momento alegre. Confúcio 

também alertou: para conhecermos os amigos, é 

necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No 

sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a 

qualidade. 

 Seria ótimo se todos pudessem compartilhar os 

momentos alegres, mas talvez você já tenha passado por 

essa experiência: seu amigo ia casar e você estava 

finalizando um projeto importante ou viajando, nesse caso 

você foi ou não foi?  

   Se for ao casamento, colocará em risco o seu 

trabalho, e se não for, talvez seu amigo ou amiga fique 

muito aborrecido. Queremos compartilhar dos nossos 

momentos mais importantes da vida com a família e os 

amigos, mas não se esqueça: todos têm suas dificuldades, 

o verdadeiro amigo compreende e aceita isso 

facilmente.  

 

Segunda observação: Quando um verdadeiro amigo nos 

vê agindo errado, ele não fica omisso e se cala. Esse tipo 

de amigos é raro e muito valioso, pode acreditar, ele é 

extremamente importante na nossa vida. Ele é como um 

espelho que reflete nossos erros, nos salvando de 

prejuízos e sofrimentos futuros. Estando com esse tipo de 

amigos, você vai se tornar uma pessoa muito melhor.  

 O problema é que poucas pessoas gostam deste tipo 

de amigos. Às vezes, bons conselhos parecem agredir 

nossos ouvidos, e pior, podem causar mal entendidos e 

brigas.  Mas é preciso dizer: este tipo de amigo é muito 

sincero, como dizia um velho ditado chinês: Quem me 

bajula atua como inimigo, quem aponta minhas falhas, 

acaba sendo meu amigo. Olha, pessoal, é melhor não ter 

amigos do que fazer amizade com pessoa errada.    

Terceira observação: Um bom amigo nos entende, nos 

aceita e tem confiança em nós. Mas para essa amizade 

ficar completa, isso demandará reciprocidade. A vida não 

é fácil e se um dia tropeçarmos, sabemos que ele estará 

por lá para nos amparar. Há entre amigos uma 

inquestionável proximidade e quando se é muito próximo 

pode haver conflitos ou divergências, mostrando um ao 

outro nossas presas e garras. Tem amigos que brigam e 

ficam dias ou meses, ou resto da vida sem se falar, isso é 

como ter recebido um tesouro e jogá-lo no lixo, isso não 

soa ridículo? 

 Quando os amigos são próximos não precisamos 

disfarçar nada, tudo é muito transparente. Eles falam e, às 

vezes, são diretos pensando que seu amigo entendeu isso 

e não se importa, afinal é apenas uma brincadeira. Mas 

pode acontecer do outro se sentir ofendido. Como amigos 

de alguém, precisamos de compreensão e confiança, não 

guardando rancor no coração, porque o coração é um 

espaço valioso, é como um cofre onde só se deve 

colocar coisas boas.  Se você já tem esse tipo de amigos, 

então, parabéns!!! Se não tem, olhe ao redor, talvez já 

tenha pessoas que manifestam grande apreço por você, 

mas você não percebeu isso.  

 Há a história de uma pessoa que coloca de presente 

uma pedra preciosa no bolso de um amigo, mas ele viveu 

por muitos anos dizendo que não tinha nada de valor na 

sua vida. A pedra preciosa sempre esteve lá, mas ele não 

a enxergava.   

 Vou finalizar com uma mensagem de Darma do 

Venerável Mestre Hsing Yün: “Os amigos mais sábios 

ajudam-nos a corrigir nossos erros, mostrando-nos o 

caminho a ser seguido. Já os bons amigos, mesmo não tendo 

tanta sabedoria, encorajam-nos e ficam ao nosso lado na 

adversidade. Porém, há pessoas que não servem como bons 

amigos, pois tratam bem as pessoas influentes e humilham 

os demais. Há aquelas pessoas que são péssimas 

companhias e acabam levando os outros à perdição.” 

Desejo a todos uma semana de muita reflexão, paz, 

saúde e alegrias!  Até a próxima! Omituofo!  

 

Ouça no Facebook 

https://web.facebook.com/templozulai/videos/3207184102683070
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 HISTÓRIAS E CONTOS BUDISTAS 

A LITERATURA BUDISTA É RICA EM RELATOS HISTÓRICOS CURIOSOS E REPLETOS DE ENSINAMENTOS E 

CONTOS SINGELOS QUE ILUSTRAM PROFUNDOS ENSINAMENTOS. 

  No domingo, 06/09/20, o Templo Zu Lai realizou a 

“Cerimônia do Sutra Ullambana”, nessa data também 

celebramos o “Dia da Sanga”.  A “Cerimônia do Sutra 

Ullambana” tem grande importância, por isso ela finaliza 

um ciclo de recitações e orações dedicadas aos nossos 

antepassados.  

   

No budismo, os laços filiais são respeitados, tanto 

que dos maiores crimes que um ser humano pode cometer 

no contexto cármico são o patricídio e matricídio. O culto 

aos antepassados expressa respeito, reverência e 

gratidão junto aos nossos ancestrais. É dito nos sutras que 

devemos honrar nossos pais e nossas mães e tudo que 

formos capazes de fazer por eles ainda será muito pouco, 

a título de gratidão.    

 

Voltando à cerimônia citada, que tem a ver com este 

assunto, podemos dizer que ela tem origem em um caso 

envolvendo um dos principais discípulos do Buda 

Shakyamuni,  Maudgalyayana, e sua mãe.  

 

Conheça a história, cujo relato e a ilustração estão 

preservados no Museu do Buda, mantido pelo Monastério 

Fo Guang Shan,em Taiwan.  

 

 

 A origem do Sutra Ullambana 

Maudgalyayana era um dos principais discípulos 

do Buda, dentre os demais, ele se destacava em 

poderes psíquicos.  Enquanto sua mãe esteve viva, ela 

caluniava as pessoas sábias e desdenhava das pessoas 

virtuosas; devido a sua má conduta, ela caiu no Reino 

dos Fantasmas Famintos, após a morte. 

 Usando de suas capacidades incomuns, 

Maudgalyayana vislumbrou o sofrimento de sua mãe, 

penalizado com a sua situação, ele desejou oferecer-lhe 

algum alívio, pois em seu estado espiritual, a mãe 

padecia de intensa fome e sede. Mas, ainda que o filho 

tentasse, repetidas vezes, saciá-la, o alimento 

transformava-se em cinzas, pelo simples fato de se 

aproximar da boca de sua mãe.  

Incapaz de libertar sua mãe deste infortúnio, 

Maudgalyayana buscou aconselhar-se com Buda e, 

assim que o encontrou, ele o indagou sobre o que fazer  

 

para libertar a mãe do Reino dos Fantasmas Famintos. O 

Buda disse a ele que, infelizmente, o carma negativo 

dela era tão forte, que seu esforço individual era 

insuficiente para resgatá-la.  

Maudgalyayana foi instruído a oferecer uma 

variedade de alimentos para a Sanga (comunidade de 

renunciantes), no último dia do retiro da estação das 

chuvas. Ele foi informado que os méritos obtidos com as 

ofertas para sustentar os monges que buscavam o 

Caminho, eram suficientes para ajudá-la a se 

arrepender de seus erros passados e esse 

arrependimento poderia livrá-la da continuidade 

daquele sofrimento.  

Esta história nos ensina muitas coisas: 1) o poder 

da compaixão e da generosidade; 2) o poder da 

transferência de méritos e 3) as consequências 

inevitáveis da fala e das ações voltadas para o mal.   

Fonte da história e da gravura: https://artsandculture.google.com/asset/maudgalyayana-

rescuing-his-mother-fo-guang-shan-buddha-museum/gwGogEE_3b3_nA 

  

 

O VINAYA DE CINCO PARTES DIZ: 

 

“As pessoas (que) nascem com um machado dentro da boca e com ele se 

cortam ao proferir palavras ásperas 

Criticam quem deveria ser elogiado e elogiam quem deveria ser criticado 

O resultado desse comportamento volta-se contra elas e, assim, 
Lhes é impossível conhecer a felicidade” 

  

(extraído da obra “Cultivando o Bem”, 

autoria do Venerável Mestre Hsing Yün) 

https://artsandculture.google.com/entity/m08j12v
https://artsandculture.google.com/asset/maudgalyayana-rescuing-his-mother-fo-guang-shan-buddha-museum/gwGogEE_3b3_nA
https://artsandculture.google.com/asset/maudgalyayana-rescuing-his-mother-fo-guang-shan-buddha-museum/gwGogEE_3b3_nA
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AO FINALIZAR ESTA EDIÇÃO, FAÇAMOS A NOSSA DEDICAÇÃO DE MÉRITOS:  

 

Dedicação de Méritos 
 

 Que a generosidade, a compaixão, a 

alegria e 

a equanimidade permeiem todo o 

Universo. 

 

Que todos os seres sencientes 

valorizem os méritos, 

criem vínculos e beneficiem os Céus             

e a Terra. 
 

 

 

Pratiquemos o Chan e o Terra Pura, 

sigamos os preceitos, 

aceitemos tudo com equidade 

e tolerância. 

 

Façamos os Grandes Votos com espírito 

de arrependimento                                                  

e gratidão. 
 

O mi tuo fo! 

 

Até a próxima edição! 


