COTIA- SP

9ª. Edição

17 DE NOVEMBRO DE 2020

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

MENSAGEM DESTA EDIÇÃO: COMPREENDER E TOLERAR
Auspiciosidade a todos!
Chegamos a mais uma edição do Boletim Templo
Zu Lai e, como sempre fazemos, vamos a nossa
mensagem inicial, sempre guiada pela sabedoria do
Venerável Mestre Hsing Yün, fundador do Monastério Fo
Guang Shan e um dos grandes propagadores do
conceito de “Budismo Humanista”. Escolhemos, para
nossa reflexão, a mensagem ao lado.
Como ainda não atingimos a iluminação, logo, não
alcançamos a sabedoria isenta de máculas, o máximo
que conseguimos, quando estudamos e praticamos o
Darma, é reduzir nossa ignorância, o que nos mantém no
Caminho que, um dia no futuro, desembocará na
iluminação. Desta forma, nenhum de nós é o “dono da
verdade”, e, por querer estar com a razão em todos os
assuntos e com todas as pessoas, entramos em conflito
com elas.
Como recomenda o Venerável Mestre em
“conheça sua própria natureza”, o mais importante é o
autoconhecimento: “quem sou eu?”, saber de seu
verdadeiro potencial, bloqueios, apegos, ilusões.
Em “permita que os outros sejam diferentes de você”,
ele indica o caminho para uma convivência saudável na
família e na sociedade. Somos naturalmente diferentes
uns dos outros no quesito personalidade, cultura,
instrução, vocação e talentos. Inclusive no campo
orientação sexual. Isso tudo deve ser respeitado.
Nós podemos ser boas ou más influências uns
sobre os outros, mas não devemos impor nossa visão
pessoal sobre a vida como sendo a “verdade suprema”,
considerando, também, que o ímpeto de controlar as
pessoas leva a perda do autocontrole e, inevitavelmente,
culmina em estresse, depressão ou inimizades. O livrearbítrio é soberano.

TEXTOS

ÁUDIOS

Como sempre diz a abadessa do Templo Zu Lai,
mestra Miao You: devemos exigir mais de nós mesmos e
sermos um pouco mais flexíveis com as pessoas.
Seguindo esta fórmula, deixaremos de posar como
contínuos “donos da razão” em todas as ocasiões e ao
invés de desprezar os pensamentos e opiniões das
pessoas sobre diversas questões, veremos que são sua
preciosa contribuição para a vida.
A sociedade, bem como a verdade, é como um
imenso quebra-cabeças no qual cada cérebro humano
funciona como uma peça. O mais importante é a nossa
capacidade de inclusão. O nosso desejo de acolher e
incluir as pessoas é um atestado que, de fato, o budismo
está nos humanizando.

VÍDEOS

FOTOS
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FUTEBOL E INCLUSÃO SOCIAL:
BLIA F.C - NAN HUA UNIVERSITY TAIWAN

(Por redação da Revista Budismo Humanista com a colaboração do educador Mário Guerra)

O FIM DE UM CICLO E INCÍO DE UMA NOVA ETAPA.
Segundo consta nos dicionários, um ciclo é “uma
série de fenômenos que se sucedem numa ordem
determinada”, e para quatro jovens (Wellington, Diogo,
Ronald e Luiz) é o fim de uma jornada e começo de uma
nova etapa em suas vidas.

Para eles, e para as turmas anteriores deste
projeto, tudo isso tornou-se possível apenas com a
graça e a generosidade do Venerável Mestre Hsing
Yün, das mestras e mestre do Templo Zu Lai, em CotiaSP e um grupo de benfeitores taiwaneses e brasileiros.

Durante pouco mais de 10 meses, e no período
mais crítico da pandemia, eles renunciaram ao conforto
de seus lares, distrações e o convívio com seus
familiares e amigos, a fim de se dedicarem aos estudos
para a realização de um sonho: ingressar na conceituada
Nan Hua University, em Taiwan.

Na data de 23 de outubro, às 19h, findou-se um
ciclo preparatório com a assinatura do contrato, em
cerimonial que contou com as presenças de seus
familiares, administração do projeto, alguns
benfeitores e convidados especiais.

Até o dia 23 de outubro de 2020, o foco no
aprendizado dos idiomas inglês e mandarim, a
preparação física, técnica e tática do futebol,
conhecimento do budismo e uma nova cultura, fizeram
parte do caminho que leva à realização deste sonho –
que na verdade são sonhos da maioria dos brasileiros,
jogar futebol e poder estudar em uma universidade
Internacional.

Não havendo contratempos, o 28 de outubro
sinalizou o primeiro passo de novos desafios para
esses garotos, eles partiram rumo à NAN HUA
UNIVERSITY, em Taiwan, instituição de ensino mantida
pelo Monastério Fo Guang Shan. Para o Venerável
Mestre Hsing Yün, fundador da universidade e do
Monastério, “o cultivo adequado exige que
desenvolvamos todo o potencial de nosso caráter
através da elevação da natureza moral, em cada
oportunidade que se nos apresente”.
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Essa oportunidade também foi dada a vários outros
jovens que, por conta da pandemia, tiveram a liberdade
de escolher viverem o isolamento social com seus
familiares. Sendo assim, apenas esses quatro jovens
cultivaram as causas e condições dessa oportunidade,
que para eles se abriu ainda este ano.
Foram avaliados não apenas nas disciplinas citadas
anteriormente, mas também a conduta ética e moral.
Eles tiveram um comportamento exemplar e, para nós,
foi motivo de orgulho prepará-los para o futuro. Seus
familiares também devem se orgulhar deles, são
meninos de ouro que, em breve, colecionarão muitas
realizações.

Ronald e familiares

Luiz e familiares

17 DE NOVEMBRO DE 2020

Abadessa mestra Miao You presidindo a solenidade
de assinatura dos documentos

, Diogo e familiares

Wellington e familiares

Fotos: mestra Jue Fu

CLIQUE AQUI PARA CONHECER O PROJETO

Assista as cerimônias de domingo, transmitidas pelo site

www.templozulai.org.br
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NOVIDADES: TEMPLO ZU LAI LANÇA NOVO LIVRO
E NOVAS EDIÇÕES DE OBRAS CONSAGRADAS
A terceira edição do livro mais vendido do Mestre
Hsing Yün no Brasil, “Cultivando o Bem”, recebeu uma
boa adaptação ao português e um glossário estendido,
tornando a leitura mais gostosa para o leitor e facilitando
a compreensão dos conceitos e da prática budista no dia
a dia.

Bem, Falando de Amor e Afeição e A Essência do Chan,
são transcrições de palestras do Venerável Mestre Hsing
Yün. Imagina poder se sentar com um grande mestre
budista e ouvir diretamente dele a explicação sobre o
Chan (Zen japonês); a história dessa Escola budista,
como praticar, quais os benefícios etc.

Neste livro, o Mestre teve a sensibilidade de
mesclar trechos do discurso do Buda com uma
explicação de aplicação prática para nossa vida
considerando os temas que nos rodeiam: amizade,
doença, tristeza, felicidade, prosperidade etc. São ao
todo 33 ensaios que nos ajudam a viver e conviver
melhor.

Já em Falando de Amor e Afeição, a fala do Mestre
nos mostra a força que este sentimento pode nutrir
dentro de nós, e todos os tipos de amor que
experimentamos na vida; pelos pais, por nossos sonhos,
pelo cônjuge etc. E como é característico do Venerável
Mestre Hsing Yün, em todos os livros encontramos
histórias reais e inspiradoras de grandes mestres,
discípulos e pessoas comuns que encontraram o Darma
e transformaram suas vidas.

Já os dois livros menores (em tamanho, mas não em
importância) que chegaram junto com o Cultivando o

(Colaboração de Vanessa Camargo)

“É muito importante ter cuidado com a fala. Particularmente nos dias de hoje, em que tão diferentes grupos e culturas estão
se mesclando. O que é inofensivo no seu grupo pode ser muito ofensivo no grupo de outra pessoa. O que você considera
piada pode ser interpretado por outrem como reprimenda ou insulto” (trecho de “Cultivando o Bem” / página 14)

Para saber como adquirir estas e outras obras
editadas pelo Templo Zu Lai, escreva para:
traducao@templozulai.org.br
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O ESCOTISMO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E NA
FORMAÇÃO DE VALORES HUMANISTAS
O Movimento Escoteiro sempre ofereceu
oportunidades para crianças, adolescentes e jovens
exercerem liderança, autonomia, senso crítico, e
cuidados para consigo, com o próximo e com a
natureza.
Baseado em um sistema de valores que os inspira
a se tornarem agentes de transformação em suas
comunidades, prestando serviços comunitários e
exercendo a cidadania pensando sempre no próximo, o
método escoteiro aproxima- se bastante dos valores
humanistas. Tudo o que se faz é pensado em ajudar o
próximo, preservar a natureza e os animais, criar causas
e condições para que seus atos sejam benéficos não só
para si mesmos, mas também à comunidade.
No Escotismo, liderança significa ter a capacidade
de contribuir na promoção de melhorias na
comunidade.

A cada ano os Escoteiros do Brasil escolhem um
Tema. Neste ano de 2020, o tema é “Escoteiros: os
líderes do futuro”. Pensar que estamos oferecendo aos
jovens ferramentas e valores para seu desenvolvimento
como um cidadão melhor para o futuro é algo que
conforta nossos corações.
Como citado, as características do Método
Escoteiro são muito próximas do conceito do Budismo
Humanista, onde a prática passa pela constante
prestação de serviços à humanidade, prestando atenção
às questões do mundo e não se fechando para si próprio.
O desenvolvimento da criança e do jovem passa
por algumas etapas, e conforme adquire novos
conhecimentos, a criança ou jovem evolui em um
sistema de progressão, para o Ramo Lobinho o ponto
máximo é o “Distintivo Cruzeiro do Sul”, já no Ramo
Escoteiro é o “Distintivo Lis de Ouro”.

Abaixo, os jovens que já conquistaram estes distintivos:
Júlia Pereira Silva - Guia - Conquistou a
Liz de Ouro no Ramo Escoteiro:
“Eu estava passando por período difícil
quando o Chefe Michel (meu primeiro
chefe) me apresentou a Lis de ouro e me
incentivou a conquistá-la. Depois disso,
comecei a me animar e me dedicar mais
ao movimento escoteiro, confesso que
essa batalha não foi fácil, passei por
muitas dificuldades e imprevistos, mas
com o apoio da minha família, meus
colegas de patrulha e meus chefes (Paulo
e Alex principalmente) tive mais um
sonho realizado, não tenho outra palavra
para me resumir nesse momento sem ser
realização”
Leticia Mei Tanigawa de Souza - Escoteira
- Conquistou o Cruzeiro do Sul no Ramo
Lobinho:
Vitória Monteiro de Souza - Escoteira Conquistou o Cruzeiro do Sul no Ramo
Lobinho:
“Bom, na hora que eu vi que eu
conquistei eu fiquei muito feliz, eu até
chorei, mas uma coisa eu sei que isso foi
um mérito meu.”

“Fiquei muito feliz e emocionada quando
soube que conquistei o Cruzeiro do Sul,
pois ainda tinham várias atividades para
fazer e o tempo estava acabando, mas me
empenhei e consegui completá-las.
Aprendi muito com todas as atividades e
sou muito grata por toda ajuda dos chefes
e família que me apoiaram e ajudaram
muito. Tenho muito orgulho de ter
conquistado o Cruzeiro do Sul.”
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“O Movimento
Escoteiro sempre
ofereceu oportunidades
para crianças,
adolescentes e jovens
exercerem liderança,
autonomia, senso crítico,
e cuidados para
consigo, com o próximo
e com a natureza”

Sophia Sartori Nogueira Lobinha - Conquistou o
Cruzeiro do Sul:
“Feliz e emocionada. Cheio
de coisas novas e
desafiadoras, porém
prazerosas a cada conquista
e muita ansiedade em
concluir.”

Rafael Leite Silva Maia - Lobinho - Conquistou
o Cruzeiro do Sul:
“Eu me sinto bem feliz por ter alcançado a
meta mais alta dos lobinhos!”

“No Escotismo,
liderança significa ter a
capacidade de
contribuir na promoção
de melhorias na
comunidade”

ATENÇÃO:
Convite da BLIA Scouts Brasil - Budista Blia 516/SP
- Os Escoteiros do Zu Lai – para a 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. O reinício das atividades, salvo, mudança de planos, deverá se dar às 14h dos sábados, a partir do mês de
fevereiro em 2021. Neste dia, se de fato houver o reinício, 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

ENTRE EM CONTATO E PEÇA O FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO PARA A TEMPORADA 2021:

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

diretoria.escoteiros@bliascouts.org.br

Obs. Há a opção do “Registro Provisório”,
válido por 30 (trinta) dias,
FAIXA ETÁRIA
Idade Mínima: 6,5 anos (já alfabetizada)
Idade Máxima: 18 anos
Local: Templo Zu Lai - Cotia - SP
Dia: Sábados
Horário: 14:00 às 17:00h

com taxa
a ser definida
pela UEB
Ao receber o formulário,
considere
que preenchê-lo
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.
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CAFÉ COM DARMA

ÀS SEGUNDAS

O Darma em suaves doses: Todas as segundas, as redes sociais do Templo Zu Lai proporcionam aos seguidores
profundas reflexões, na voz da abadessa Mestra Miao You. Escolhemos para essa edição o tema “Renascimento”:
“O renascimento é um assunto muito interessante,
porém, muitas pessoas ignoram esse assunto por
completo ou não acreditam nessa possibilidade, achando
que é algo muito místico.
Na verdade, o Renascimento não é um assunto
religioso ou uma mera crença budista. Este conceito é um
fenômeno que acontece diariamente para todos nós,
independente da nossa posição religiosa, etnia e crenças
pessoais. É um ciclo da natureza. O budismo ensina que
tudo que nasce, inevitavelmente morre. Mas, devemos
perceber que antes do nascimento algo existia em outro
estado, após o evento que chamamos de “morte” algo
prossegue”. Conforme falei nas aulas anteriores, tudo é
regido pela Lei da Impermanência e que a única coisa
permanente é a Impermanência.
Devemos compreender que tudo e todos têm seu
tempo de vida, sua validade, já nascemos com nossos dias
contadinhos, a questão é, como aproveitar esse intervalo
de tempo entre o nascimento e a morte. Tem gente que
não acredita no renascimento, mas é muito fácil flagrá-lo.
Primeiro: a natureza está renascendo. Olhe o nascer e pôr
do sol, com este tipo de mudança, temos noção do tempo
passado, um dia após o outro. Olhe uma laranjeira, ela deu
flores e quando as flores murcharem, surgirão frutas que,
posteriormente, oferecem sementes. E destas sementes,
surgirão novas árvores frutíferas. Gotas de água
evaporam e se tornam nuvens, mas, quando cair a chuva,
elas voltam como gotas de água. Aproveite a beleza da
natureza e aprecie esses ciclos, o desaparecimento e o
ressurgimento, é vida, morte e renascimento o tempo
todo ao nosso redor.
Segundo: o pensamento renasce incessantemente na
mente. Você pode pensar em algo pela manhã, esse
pensamento desaparece e ressurge pela tarde. As ideias
surgem e desaparecem, renascendo o tempo todo,
conforme a situação e a necessidade. Assim temos a
criatividade, assim a tecnologia surge e é aprimorada:
uma ideia vem, vai e outras surgem na mente.
A sensação de tristeza nasce quando algo
indesejado acontece, entretanto, a tristeza cessa assim
que houver uma solução para o seu problema. Às vezes,
aparentemente, o problema não tem solução, mas a
tristeza desaparece porque você ocupou a sua mente e a
tristeza acabou sendo esquecida.

O renascimento do pensamento é o fundamento
da evolução das pessoas e do progresso da
humanidade, pois um pensamento antigo se vai e
ressurge renovado, aperfeiçoando a filosofia, a
religião e a ciência.
Terceiro: o corpo físico está renascendo. De acordo
com a ciência, nossas células estão se renovando
diariamente, em outras palavras, o corpo humano está
renascendo todos os dias. Se você é uma pessoa muito
atenta, não te escapará o fato de que ao ir dormir pela
noite, durante o sono, as células serão trocadas uma a
uma. Assim, ao acordar no dia seguinte, você já não
será mais a mesma pessoa do dia anterior, no sentido
literal, os pensamentos renovados e as células são
renovados na mente e no corpo.
Está claro para você que se trata de um discreto
Renascimento e só não percebemos isso por que não
prestamos a devida atenção?
Quarto: por fim, vamos concluir que a vida, em todas
as direções, é um ciclo inevitável de renascimentos. E
isso, como eu disse anteriormente, não tem a ver com
crenças religiosas, é um fato, que acontece e se
prestar atenção, está em andamento a cada
respiração. Isso rege o infinitamente pequeno,
invisível aos nossos olhos, como as células, e tudo que
há no universo.
O budismo acredita que a vida não se resume a
este momento, não começa na gestação e não termina
no óbito. Podemos dizer que há vidas passadas,
presente e futuras, renascemos da vida anterior,
recebemos outro nome e outra forma, novos
pensamentos e células, transformados, mas
continuamos.
Mas não precisa pensar muito, tudo está
renascendo, hoje é uma continuação de ontem,
quando o hoje estiver no fim, o amanhã estará
chegando. Se as pessoas concluírem que é um fato a
vida fluindo pelos “três tempos”, elas tentariam não
fazer, falar e pensar o mal, pois ficaria claro que o
passado afeta o presente e o presente afetará o
futuro.”

Devemos perceber que o pensamento também está
seguindo o ciclo de nascimento e morte, ou
simplesmente, ele desaparece, mas renasce.

OUÇA NO INSTAGRAM

OUÇA NO FACEBOOK
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TRABALHO ACADÊMICO
A abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You, tem atendido, remotamente, estudantes de diversas
universidades que precisam produzir Trabalhos Acadêmicos, com temática doutrinária. No dia 27 de
outubro, às 15h, ela atendeu um estudante mineiro, do curso de Direito, para um trabalho de grupo.
A abadessa do Templo Zu Lai, mestra Miao You,
atendeu o estudante Lauro Gontijo Rocha, estudante de
Direito, morador de Belo Horizonte- MG. Lauro é aluno da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMG) e junto com outros estudantes (trabalho em equipe),
teria de desenvolver um trabalho sobre “Budismo e Justiça
Social”, para disciplina de “Cultura Religiosa”.
De acordo com Lauro, a entrevista (que durou 40
minutos) será a base para a montagem de um Curta
Metragem, contendo depoimento de religiosos de várias
crenças e será apresentado para alunos do curso de
Direito, desta universidade.
Dentre os assuntos abordados, a ética budista, livrearbítrio, igualdade de direitos entre diferentes grupos
sociais e a contribuição do Budismo para uma sociedade
com menos desigualdades, mais diálogo, com menos
conflitos e disputas.
De acordo com a mestra, ele perguntou sobre
liberdade. “Falei sobre a definição de liberdade do ponto
de vista budismo, que tem que ser baseada na
moralidade, justiça e dentro de limite permitido pela lei”,
informou a mestra. Ela ainda exemplificou “se alguém
quer ter liberdade de expressão ou liberdade na mídia,
então as palavras que ele usar não podem prejudicar
outras pessoas e causar polêmica desnecessária na
sociedade ou prejudicar a paz e a estabilidade no país”.
¹ Os Cinco Preceitos são:
1.
2.
3.
4.
5.

Não matar;
Não roubar;
Não mentir;
Não ter má conduta sexual;
Não se entorpecer com álcool ou drogas.

² As Três Boas Atitudes
1. Faça boas ações
2. Diga boas palavras
3. Tenha boas intenções

VEJA O DIÁLOGO DA MESTRA
COM O ESTUDANTE

Sobre igualdade, “falei que o budismo acredita que
todos têm a “natureza búdica”, todos os seres sencientes
são iguais, devemos respeitar e aceitar uns aos outros,
não só entre humanos, mas temos que respeitar também
o meio ambiente e os animais.”
O estudante perguntou sobre a contribuição do
budismo para sociedade e como administrar um país,
caso um monge budista fosse o líder deste país, “falei
sobre importância de se investir em educação de boa
qualidade, enfatizei a importância de introduzir os
“Cinco Preceitos” ¹ e as “Três Boas Atitudes”², se todos
pudessem aprender e viver nesses parâmetros, então a
sociedade, com o tempo, não teria necessidade de
cadeias. Dei o exemplo dos “Filhos de Buda” e dos
trabalhos da BLIA.
De acordo com a mestra, “ele ficou feliz com o
atendimento e surpreso com a filosofia budista”.
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PEDAL SOLIDÁRIO
Carta de agradecimento:
O grupo de “mountain bike” “Pedal Solidário”,
além de eventos e passeios ciclísticos, faz, ao longo dos
últimos anos, um trabalho social com moradores de rua
de Cotia- SP e entorno.
Esse trabalho sempre foi muito importante,
porém, agora ganha contornos mais dramáticos por
causa do momento crítico que vivemos, decorrente da
pandemia.
Reconhecendo a eficiência e a seriedade do
grupo, novamente o Templo forneceu itens de
alimentação e cobertores, reforçando o trabalho do
grupo, que atende a região de Cotia e Vargem Grande
Paulista, beneficiando cerca de 70 pessoas.
Nesta edição, estamos compartilhando um relato,
contendo algumas fotos deste trabalho, viabilizado,
muitas vezes, pelo Templo Zu Lai.
Lembrando ao leitor, que a prática de Ação
Social, junto com as práticas religiosas, educação e
cultura, são itens valiosos no contexto do Budismo
Humanista. Essa ênfase foi dada pelo próprio fundador
do Monastério Fo Guang Shan, Venerável Mestre Hsing
Yün.

O grupo de “Mountain Bike”, representado por
Armando Carlos Thomaz de Mello, recebendo da
abadessa do Templo, mestra Miao You, a primeira
leva de mantimentos e cobertores

“Sabemos das dificuldades que a maioria das pessoas enfrenta por conta deste
momento de pandemia, só temos que agradecer por ainda termos condições
de ajudar ao próximo”
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“Pedal Solidário
Agradecimento e informativo
- Trechos da carta de
agradecimento.
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(Discovel), pelo prédio abandonado da antiga
Genovesi, passamos pela da Estrada do Arakan, onde
entregamos aos que habitam sob a ponte e a encosta do
morro onde existem quatro barracos próximo ao
Habib’s, em seguida subimos para Cotia passando pela
rua próxima ao primeiro semáforo, ai vamos até a praça
central, rua Guido Fecchio e finalmente Banco do
Brasil. (...)”

Aos Amigos do Templo Zu Lai
Mestra Miao You e Mestra Zhi Cheng
Através desta, a equipe de apoiadores aos
moradores de rua vem agradecer com muita
satisfação as doações feitas pelo Templo Zu Lai a
nossa causa, ressaltando que estas doações tem em
muito
ajudado
a
compor
nossos
kits,
principalmente com frutas e devido a quantidade,
sempre elevada, é possível suprirmos em até duas
semanas nossas necessidades.
Conforme dissemos em nosso primeiro contato,
continuamos com nossa ação de doar alimentos para
pessoas em situação de rua. Nestes últimos dias
tivemos algumas alterações em nossa ação.
Continuamos com a entrega noturna as quartas feiras
com a equipe de ciclistas mais o apoio de dois carros.
Além disso, estamos auxiliando outro grupo que apoia
pessoas nas mesmas condições oferecendo banho,
roupas e alimentos aos sábados (Lar Santa Maria).
Ajudamos com lanches, frutas e ovos.
Nosso kit de quarta-feira é composto dos seguintes
itens: lanche, fruta, ovo cozido e água. Eventualmente
doamos roupas, cobertores e calçados também.
Entregamos para aproximadamente 60 pessoas na
quarta-feira, e as vezes localizamos algum morador
novo e tentamos suprir também.
Nossa programação é a seguinte.

Atualmente nossa equipe está distribuída da seguinte
forma:
1. Arrecadar e eventualmente comprar os produtos Todos os integrantes.
2. Montar os kits para serem distribuídos - Eloisa Arruda
Serra Turini, Amélia M. M. Barreto Pedroso e Tatiana
Arruda Turini.
3. Equipe de ciclista para distribuição dos kits - Alan
Figueiredo Sales, Marcelo Salgado Olores, Matheus,
Marcelo Curi, Adriana M. Moreira, Flávio de Oliveira,
Lucas Barbosa, José Lopes, Francivaldo Souza, Evandro
Moreira Pires Junior, Roger e Armando C. T. Mello.
4. Carros de Apoio - Vera Lúcia Ribeiro / Alan
Figueiredo Sales
5. Entregas em Vargem Grande Paulista - Alan
Figueiredo Sales / Vera Lúcia Ribeiro
Temos também apoiadores: Família Brilhante, Família
Oliveira Nobre, Eliana Arruda Serra Gonçalves, Lúcia
D’Andrea Andrade, Cristina Turini e eventuais.
Benfeitores: Empório Neves e Templo Zu Lai
Observação: estamos expondo nomes apenas em
caráter informativo, lembramos que não levantamos
bandeiras políticas, religiosas ou promoção particular.
Fazemos este trabalho com o único intuito de ajudar.”

Saímos da Praça do Jardim Sabiá por volta de 19:30h e
nosso percurso segue passando sob viaduto do Km 31

PEDAL SOLIDÁRIO

PEDAL SOLIDÁRIO

COTIA- SP

9ª. Edição

17 DE NOVEMBRO DE 2020

INSTITUTO CISNE
A discípula Marissol Molino, que atua como coordenadora do Instituto Cisne, também
recebeu em nome da instituição doações do Templo. O instituto beneficia cerca de 100
pessoas, boa parte menores de idade, com problemas neurossensoriais.

Marissol e as mestras Miao You (abadessa) e Zhi Cheng

A instituição possui profissionais e voluntários nas
áreas de psiquiatria, neuropediatra, psicologia,
fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional,
equoterapia, equitação terapêutica, terapias holísticas
(acupuntura, cromoterapia, quiropraxia, reiki, shiatsu),
arte-terapia (cerâmica, tear manual, tapeçaria, pedra
sabão), música, dança, teatro, sala de estimulação
sensorial, escotismo, aikido e yoga. Além do
atendimento direto às pessoas com deficiência
mental/intelectual, atua também nas áreas de ensino e
pesquisa em saúde, em parceria com clínicas, hospitais
etc. Você também pode ajudar, acesse o QR Code.

CONHEÇA OS TRABALHOS
DO INSTITUTO CISNE
E SEJA, TAMBÉM,
UM COLABORADOR
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ARTIGO: TERMINA A SÉRIE “A HISTÓRIA DO
BUDISMO”
Por mestre Hui Li

O último dia 31 de outubro marcou o encerramento da
série de Lives sobre a história do budismo,
apresentada pelo Mestre Hui Li. A série, que foi ao ar
aos sábados, contou com 23 aulas, iniciadas em 30 de
maio.
A realização da série, bem como a escolha de um
monge brasileiro para apresentá-la, foi uma ideia da
Abadessa do Templo Zu Lai, Mestra Miao You, com a
intenção de que a linguagem utilizada fosse a mais
aderente possível ao público do nosso país.
A série começou apresentando o “mundo” onde o
príncipe Sidarta nasceu, a região conhecida hoje como
subcontinente indiano e sua população formada por
um povo nativo e imigrantes do oriente médio. A
primeira aula também abordou a cultura e a
religiosidade que floresceu a partir do encontro
desses dois povos.
A história da vida do Buda passa a ser contada a partir
da segunda aula, com seu nascimento, como filho de
Sudhoddana, regente de Kapilavastu, um pequeno
reino na divisa onde hoje é a Índia e o Nepal.
A história prossegue retratando a infância do príncipe,
sua educação, seu casamento e o nascimento de seu
único filho. Neste ponto, temos a ocorrência de um
evento muito conhecido pelos budistas, chamado de
“As quatro Visões”, onde, através da contemplação da
velhice, da doença e da morte, o jovem príncipe
alcança a percepção de que a impermanência é a
natureza real de todas as coisas. Com a quarta visão,
de um praticante religioso asceta, o príncipe Sidarta
entende que a única maneira de escapar do sofrimento
gerado pela não aceitação da impermanência, é
através de uma busca espiritual.
Após abandonar o palácio, Sidarta renuncia a sua vida
de príncipe e dá início a uma jornada de seis longos
anos, passando por dois professores e posteriormente
dedicando-se a uma busca solitária através de uma
prática asceta extrema. Ao final, à beira da morte por
inanição devido aos extremos a que sujeitou seu corpo,
Sidarta vislumbra o caminho espiritual partindo da
aceitação do mundo e da vida como são e não a partir
de sua negação como propunha sua prática ascética.

Após enfrentar demônios externos e internos, como
enfatizado pelo mestre Hui Li, Sidarta junta todas as
peças e visualiza com clareza as engrenagens que
movem o universo e a mente das pessoas, além da
relação entre os seres. Junto a essa sabedoria,
florescia nele também uma imensa generosidade e
compaixão. Esse evento ficou conhecido como a
“iluminação” de Sidarta, que passaria dali por diante
a ser conhecido como Buda, que significa,
“desperto”.
As aulas trouxeram ainda, com detalhes, os
fundamentos do pensamento budista, paralelamente
aos eventos que ocorriam na vida do Buda, a chegada
dos primeiros discípulos, ordenados e leigos, a
estruturação da Sanga e os primeiros grandes
benfeitores, colaborando com a construção de
monastérios e provendo a sanga com alimentos,
remédios e vestimentas.
O acerto de contas com o passado também foi trazido
nas aulas que descreveram o retorno do Buda a seu
antigo reino, o encontro com seu pai, ex-esposa e
filho.
Foram abordados os problemas que o Buda enfrentou
à frente de sua ordem monástica, com monges que
não observavam adequadamente os preceitos e que
até queriam assumir a liderança da sanga. Também
foram trazidas situações em que o Buda teve de lidar
com a ira e inveja de membros de outras doutrinas.
A história e os feitos dos principais discípulos do Buda
também foram abordados, especialmente dos
discípulos Mahakashyapa, Shariputra, Ananda e
Upali.
A série também deu destaque à participação das
mulheres, monásticas e leigas, e a maneira
revolucionariamente inclusiva com que o Buda as
tratava. Por falar em inclusão, e não observância do
sistema de castas, pelo Buda, também foi destacada
em diversos pontos da história.
A série terminou com a passagem do Buda ao Nirvana
e um breve relato do destino de suas cinzas e
relíquias, com destaque para um dente,
remanescente de sua cremação e que está hoje
exposto ao público no Monastério Fo Guang Shan, em
Taiwan.

A série de aulas “A História do Budismo” permanece disponível no endereço www.facebook.com/templozulai
Elas podem ser acessadas também a partir das instruções contidas na próxima página.
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PLAY LIST DAS LIVES: ACESSE TODAS AS TRANSMISSÕES
SE VOCÊ NÃO ASSISTIU ALGUMA DAS AULAS, 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 07 de novembro, poderão ser
resgatadas.

COMO ASSISTIR?
1º. Facebook: Abra este boletim em um tablet,
notebook ou computador de mesa e clique no
Play. Você será levado automaticamente à 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 Facebook

Lista de reprodução no Instagram

VEGE 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 Vege 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.

Sem 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
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“Este é considerado o
Documentário sobre a
documentário mais
vida e o legado do
completo sobre o
Venerável Mestre Hsing
trabalho de divulgação
Yün ganhou este ano
do budismo do Ven.
“Menção Honrosa para
Mestre Hsing Yün.
Documentário de Longa
Produzido por Global
Metragem” do Heritales,
Creative Lab, a
International Heritage
duração do filme é de
Film Festival 2020, em
78 minutos e levou 4
Portugal- prestigiado
anos de filmagem, em
festival internacional de
diversas locações em 8
cinema.
países”

Onde está o Buda Sakyamuni?
Vivendo em seu coração, mas se você sente
inveja, ódio e ganância em seu coração, como o Buda
poderia estar tranquilamente ali?

O Venerável Mestre Hsing Yün é o 48º Patriarca do
Budismo Chinês da Escola Chan (Zen) e e fundador da
Ordem Budista Fo Guang Shan, sediada em Taiwan
(República da China).

O documentário “O Futuro do Budismo está em
Minhas Mãos” mostra o Venerável Mestre Hsing Yün,
fundador da Ordem Fo Guang Shan, enfatizando que
“eu sou meu próprio deus, eu sou meu próprio
escultor”. Este ensinamento é profundo, contudo, é
uma pena que algumas pessoas não trabalhem sobre si
mesmas, revelando a beleza interior, esculpindo o seu
melhor. De acordo com o Venerável Mestre, “não são
os deuses que nos abençoam, devemos ser o nosso
próprio deus”. A vida do mestre é celebrada em seus
votos de continuar renascendo como monge para levar
adiante seus votos de propagação do budismo.
Este filme foi planejado pelo Dr. Charles H.C.
Kao, fundador do Global Views-Commonwealth
Publishing Group, e pela editora, sra. Wang Li Xing
que, juntos, levaram para as telas parte da biografia
do Venerável Mestre Hsing Yün.
Depois da boa notícia (de ter sido indicado para
dois festivais internacionais de cinema, em meados de
setembro), logo em seguida veio uma notícia ainda
melhor: ganharam a “Menção Honrosa para
Documentário de Longa Metragem do International
Heritage Film Festival”. O Professor Kao enfatizou que o
prêmio solidifica ainda mais a integração da civilização
ocidental com a religião oriental.

Este documentário registra não só os 53 anos dos exaustivos trabalhos
visando espalhar o Darma, mas permitiu ao mundo testemunhar as contribuições
do Venerável Mestre Hsing Yün e as contribuições do Budismo Humanista para
“iluminar os cinco continentes”.
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Quatro anos de filmagem
em oito países

Apresentando o espírito da “compaixão sem o
eu” do Venerável Mestre

Este é considerado o documentário mais
completo sobre o trabalho de divulgação do budismo
pelo Ven. Mestre Hsing Yün. Produzido por Global
Creative Lab, a duração do filme é de 78 minutos e
levou 4 anos de filmagem, em diversas locações, em 8
países. O filme começa com a entrevista do Professor
Kao e da editora Wang com o Ven. Mestre Hsing Yün e
com outros mestres da Ordem, estes diálogos serviram
como base do roteiro de “O Futuro do Budismo está em
Minhas Mãos”.

O prefeito da cidade de New Taipei, Hou Yu-ih,
agradeceu à equipe de Global Creative Lab e ao Prof. Kao
por apresentar a história da vida do Ven. Mestre Hsing
Yün na forma de documentário, compartilhando detalhes
do seu trabalho de propagação de Darma e, com tudo
isso, formando um ciclo de bondade na sociedade. Todos
ficaram maravilhados pela indicação do longa metragem
para dois festivais internacionais. Contudo, o enredo,
com uma comovente história, a técnica da filmagem
requintada, as comoventes lições de compaixão,
bondade e união para a sociedade, possivelmente, foram
as razões para que este documentário fosse celebrado
por profissionais do audiovisual.

O curioso, é que o Ven. Mestre Hsing Yün não
permitiu que o setor de mídia do Monastério Fo Guang
Shan, composto por seus discípulos, filmasse a sua
biografia, no entanto, permitiu que admiradores, fora
da ordem, o fizessem. O professor Kao revela que não
é budista: na família de 12 integrantes, 11 são cristãos,
inclusive o filho dele é pastor.
A corporação Global Creative Lab teve a
oportunidade inédita, com exclusividade, devido
afinidade dele com o Ven. Mestre Hsing Yün. Ele se
apresenta como um “intelectual” e diz que é conhecido
do Ven. Hsing Yün há 30 anos, o vínculo e as boas
causas e condições para este trabalho foram
enraizados ao longo desse tempo, graças aos livros do
fundador do Templo Zu Lai- que ele lia com afinco- e os
diálogos sobre o budismo. Por conta disso, quando
eles apresentaram a proposta de fazer o documentário,
o Ven. Mestre Hsing Yün “aceitou na hora”.

Primeira exibição para público seleto
Em 12 de outubro, cerca de 200 talentos
sociais foram convidados pelo Prof. Kao Xi Jun
para assistir ao filme, no intuito de levar
coragem e destemor para todos, nestes
tempos de pandemia do novo coronavirus e,
ao mesmo tempo, inserir estes jovens nesta era
de mudanças na ciência e na tecnologia.
Já dentre os convidados de honra, para
esta exibição de gala, foram convidados a
presidente ultramarina do Conselho Executivo
da FGS (President of FGS Overseas Executive
Council), a ven. mestra Man Chien; a
Secretária-Geral da Associação Internacional
Luz de Buda (BLIA), ven. mestra Chueh Pei; o
prefeito da cidade de New Taipei, Hou Yu-ih, o
ex-prefeito da cidade Taipei, Hau Lung-pin; o
Presidente da Universidade Fo Guang, Yang
Chao-hsiang; o escritor Liu Yong e seu filho Liu
Shiuan, dentre outros convidados especiais.

A ven. mestra Man Chien disse, na ocasião, que tem
promovido o Darma no exterior por mais de dez anos e
que o Ven. Mestre Hsing Yün definiu que o “Budismo
Humanista é o que Buda ensina o que as pessoas
precisam”. O espírito do Venerável Mestre é
apresentado por vários ângulos, o que é mais
surpreendente. Nesse filme, o Budismo Humanista é visto
mudando o destino de incontáveis pessoas com
compaixão e altruísmo, sem diferenciar religião ou raça.
A ven. mestra Chueh Pei disse que viu outras duas
versões do documentário e que esta nova versão enfatiza
a essência do Budismo Humanista, realçando “As Três
boas Atitudes”, ela destaca a importância de se
promover a igualdade no século 21: “a premissa da paz
é o sentimento de igualdade, o hegemonismo do forte
contra o fraco não pode trazer a paz a ninguém”.
Já Yang Chao- hsiang disse que o filme “O Futuro
do Budismo está em Minhas Mãos” mostra
resumidamente os 82 anos de propagação do budismo
em Taiwan, declarando que o nosso patriarca tem feito
muitas coisas pelo budismo, não apenas usando
diretamente o DARMA para liberar aos seres, mas
também através do esporte e da educação (fundou cinco
universidades). Estar sempre atentos na propagação do
budismo.
Extraído do Jornal Merit Times
Tradução do mandarim: Jenny Lin
Revisão e adaptação: Aristides dos Santos-Ari
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NOSSAS AÇÕES SOCIAIS?
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DOAÇÕES: SAIBA COMO
AUXILIAR NA
MANUTENÇÃO E OBRAS
SOCIAIS DO TEMPLO ZU LAI

Indubitavelmente três das mais valiosas virtudes
generosidade, a compaixão e a gratidão, e uma prática
virtudes é a doação. É através de doações e trabalho
mantendo ao longo de seus 28 anos de existência, como
por muitas mãos.

exaltadas pelo budismo são a
relacionada à manifestação destas
voluntário que o Templo vem se
um grande jardim florido cultivado

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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REFLEXÃO SOBRE O VALOR DA
PACIÊNCIA:
“Quando você apanhar-se perdendo a paciência, tome
cuidado com as palavras. Essa deve ser sua primeira
providência. Deixe a tolerância permear a fala, nada diga de
desagradável. Em segundo lugar, cuide de sua expressão
facial e da linguagem corporal. Não expresse desaprovação
por meio da postura ou da atitude. Em terceiro, observe sua
mente.
Emoções impróprias são ondas de energia. Desde que não
sejam rotuladas como ira ou impaciência, veremos que são
valiosas fontes de energia. Quarto, lembre-se de que as
aparências do mundo ao nosso redor são produzidas pelo
carma e pelas condições. Se resistirmos às condições que se
nos apresentam, não conseguiremos aprender com elas, e,
assim sendo, elas não mudarão.”
Trecho do livro “Cultivando o Bem”

Dedicação de Méritos
Que a generosidade, a compaixão, a
alegria e
a equanimidade permeiem todo o
Universo.

Pratiquemos o Chan e o Terra Pura,
sigamos os preceitos,
aceitemos tudo com equidade
e tolerância.

Que todos os seres sencientes
valorizem os méritos,
criem vínculos e beneficiem os Céus
e a Terra.

Façamos os Grandes Votos com espírito
de arrependimento
e gratidão.

(Extraído da obra “Cultivando o Bem”,
autoria do Venerável Mestre Hsing Yün)

Até a próxima edição!

O mi tuo fo!
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