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PROJEÇÕES POSITIVAS 
PARA A VIDA

Quando nos sentimos perdidos na vida e não 
temos certeza do que fazer, muitas vezes ten-
tamos procurar uma resposta ou um conselho. 

O Venerável Mestre Hsing Yun é frequente-
mente convidado a dar um conselho ou a di-
zer algumas palavras de encorajamento.

Por esse motivo, ele narrou 108 frases de sa-
bedoria com base nas suas experiências pes-
soais de vida. Ele deseja que tais frases ins-
pirem a atenção correta e ajudem os leitores 
a perceberem que são o seu próprio mestre, 
que devem suportar as consequências dos 
seus próprios atos e que o futuro está nas 
suas próprias mãos.

Vale a pena ler e guardar estas palavras de sabe-
doria e compaixão, para a purificação da nossa 
mente e para uma vida mais positiva e feliz.
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1

A oportunidade raras vezes bate 
duas vezes; 

Aproveita o momento.



8

2

A riqueza monetária nunca é 
verdadeiramente tua. 

No final do dia, é a tua saúde 
e as tuas bênçãos que são 

verdadeiramente tuas.



9

3

Sê perfeitamente predisposto em 
todos os teus empreendimentos, 

nunca esqueças as tuas 
resoluções iniciais. 

Assume responsabilidade pelas 
tuas ações.
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4

O apreço do que temos ao invés da 
mera possessão do que temos,

 faz de nós mais ricos.
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5

Nunca compares, nunca discutas, 
nunca temas a adversidade e 

nunca temas o sofrimento.
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6

Encara uma vida ocupada como 
uma vida nutritiva. 

Mantém a ocupação com alegria e 
com propósito.
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7

Mesmo os sábios são criticados, 
é mais importante que admitas o 
erro e que corrijas os enganos.
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8

Todas as coisas são criadas por 
causas e condições; 

Faz questão de dar aos outros 
causas e condições.
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9

Todas as alegrias e sofrimentos 
deste mundo decorrem como um 
caminho, a chave é ser capaz de 

olhar além e deixar ir.
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10

As pequenas coisas não devem ser 
menosprezadas; 

Mesmo o pequeno ribeiro pode 
um dia tornar-se um grande 

oceano.
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11

Avança para fazer o que é certo; 
deve ser nosso objetivo dar aos 

outros conveniência e desenvolver 
afinidade em vez de inimizade. 
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12

Constantemente faz uma 
reavaliação dos teus valores; 

Não há necessidade para estares 
apegado a algo.
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13

Tu és importante e eu não; 
Tu estás certo e eu errado. 

Aprecia a felicidade enquanto eu 
suporto o sofrimento. 

Tu podes ter, enquanto eu não 
guardo nada.
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14

É importante ser voluntário porque 
aquele que alivia o sofrimento e 

o trabalho árduo dos outros é um 
bodhisattva.
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15

Por vezes existe alegria em não 
saber.
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16

Cria em antecipação fazendo o que 
é certo. 

Deve ser o nosso objetivo cumprir 
o que é verdadeiro, virtuoso e belo.
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17

É importante sentir vergonha e 
tristeza pois fazem de nós pessoas 

melhores.
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18

Não te enrodilhes em favores 
pessoais pois as emoções 

humanas são impermanentes e 
podem mudar a qualquer altura.
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19

Faz cada segundo contar, pois o 
tempo é a nossa fortuna e vida.
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20

Um resultado positivo para todos é 
melhor. 

Não humilhar os outros e dar-lhes 
as nossas bênçãos.
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21

O Dharma sempre oferece um 
caminho; 

Paciência e compaixão são formas 
de Dharma.
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22

A raiva não resolve problemas. 
Mas trabalhar arduamente para 

resolver uma situação, sim.
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23

Tem confiança em ti mesmo pois 
mesmo uma sucata pode ser 

transformada em aço.
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24

Faz bem o teu papel, nada é mais 
importante que viver a vida bem.



31

25

Eu sou um Buda. 
Como Buda como é possível que 
tenha ódio, inveja, arrogância e 

linguagem imprópria?
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26

Boas causas e condições são 
difíceis de surgir, não deixes que 
uma boa oportunidade se perca.
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27

Ser usado pelos outros dá-nos valor. 
Aqueles que estão em 

desvantagem e com vontade 
de ajudar os outros, são os 

verdadeiros vencedores.



34

28

Não sejas ganancioso, irado ou 
ignorante; 

Ser ignorante é o mesmo que ser 
irracional.
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29

Neste mundo, tudo é meu, no 
entanto, nada é meu.
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30

Sê uma boa pessoa, não faças mal 
e faz boas ações.
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31

Um relacionamento entre duas 
pessoas é como dançar Tango, 

umas vezes guia-se, 
outras segue-se.
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32

É melhor criar afinidades que 
fazer inimigos. 

Pratica os Três Atos de Bondade, 
as Quatro Doações 

e as Cinco Harmonias.
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33

A recusa requer a apresentação de 
uma alternativa; 

Esta é a forma como pessoas 
competentes resolvem os 

problemas.
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34

Céu e Inferno são tudo criações da 
mente. 

Devemos antes ir para cima, ao 
invés de ir para baixo.
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35

Tudo o que existe neste universo é 
construído no vazio. 

Apenas com o vazio é que há 
existência.
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36

Devemos disciplinarmo-nos para 
nos manter corretos, virtuosos e 

puros em pensamento.



43

37

O futuro será definitivamente 
melhor que o presente, por isso 

trabalha mais arduamente.
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38

Antes de qualquer coisa ser 
realizada, deves primeiro aspirar 

por algo. 
As tuas aspirações apenas podem 

ser cumpridas com resolução.
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39

Nunca voltes atrás com a 
tua palavra, mantém as tuas 

promessas.
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40

Boa saúde, segurança, afinidades e 
alegrias são mais importantes que 

dinheiro.
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41

O ganho apenas vem após o dar. 
Deves cultivar, antes de colher.
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42

Estamos todos a criar história, 
assim, devemos estabelecer-nos 

em mérito, virtude e discurso.
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43

Não fujas dos teus Problemas. 
Quando a mente é preenchida por 
bondade, um futuro brilhante está 

à frente.



50

44

A vida é infinita, para uma vida 
espiritual não se envelhece nem 

morre.
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45

Deves acreditar na causa e efeito, 
pois a lei da causa, condição e 
efeito é a Verdade do universo.
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46

A decisão é fortalecida com 
a assistência da escuta, da 

contemplação e da prática do 
Dharma.
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47

Oportunidades surgem em raros 
momentos no tempo; 
Aproveita o momento.
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48

Amar significa acalentar, ser 
compassivo, estar ao serviço, ser 

tolerante e ser sábio.
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49

A reconciliação não é 
um assunto trivial; 

Tem o potencial de fazer 
emergir o mérito.
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50

Sentimento e retidão são pilares 
da vida.
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51

Começa por examinar a tua mente, 
pois deves saber se é boa ou má.
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52

Uma árvore cheia de flores de 
ameixa remonta à mesma raiz.

A relação entre causas, condições e 
efeitos é interminável.
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53

Começa com o hoje e começa 
contigo mesmo. Não adies e não 

dependas dos outros.
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54

A paciência é poder, 
paciência é sabedoria 

e paciência é magnanimidade.
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55

Desafiares-te a ti mesmo ao 
ultrapassar o egoísmo e maus 

hábitos, leva a um futuro brilhante 
pela frente.
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56

Espalha felicidade por todo o 
mundo e vive em felicidade.
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57

Sê corajoso o suficiente para 
encarar os teus desafios. 

Nada é difícil com determinação.
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58

Sê o que começa a fazer boas ações, 
sê o que começa a falar boas 

palavras, 
e sê o que começa a pensar bons 

pensamentos.
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59

Sê o teu próprio mentor. 
Apenas quando fores forte é que 
os teus problemas se resolverão.
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60

A felicidade está no aqui e agora. 
Experiencia a tua felicidade e 

pensa bem dela.
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61

Devemos ter fé, pois uma vida com 
fé é uma vida saudável.



68

62

Não te deixes influenciar por 
dinheiro, não te deixes influenciar 

por emoções e não te deixes 
influenciar por circunstâncias.
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63

Considera as causas passadas e os 
efeitos futuros como assuntos que 

encontras.
Mantém uma atenção plena 

correta.
Não sejas excessivamente 

sentimental.
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64

Sê uma pessoa de moral integra, 
não te percas em disputas sobre 

certo ou errado.
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65

Mereces ser feliz, porque és o teu 
próprio mestre.



72

66

Para se ser bem-sucedido na vida, 
devemos cultivar um carácter 

moral.



73

67

Pegar e desapegar; 
Devemos aprender a fazer ambos 

com leveza.
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68

Obter aceitação dos outros, 
educação, diligência, 

responsabilidade e serviço não 
devem ser encarados como 

errados.
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69

Como membro da comunidade eu 
devo aceitar a pressão que ela dá.
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70

Ri quando é tempo para rir, 
fala quando for tempo para falar, 

e age quando for tempo para agir.
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71

Seguir condições, seguir o teu 
papel, seguir o teu coração e 

seguir a tua comunidade. 
És capaz de seguir e favorecer 

todos os seres sencientes?
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72

Ajuda os outros a serem bem-
sucedidos através do teu serviço e 

dedicação. 
Realiza o eu através da diligência e 

trabalho árduo.



79

73

A aceitação humilde do criticismo 
leva à melhoria.
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74

O sucesso não é difícil, o único 
obstáculo que existe é ser 

picuinhas; 
Não penses demasiado sobre os 

assuntos.



81

75

Vive com esperança, acredita que 
haverá um melhor amanhã.



82

76

Mantém-te firme e sê uma boa 
pessoa; 

Tempestades e tempo difícil não 
serão suficientes para fazer crescer 

o medo.
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77

As tarefas não devem ser deixadas 
por fazer, mas algumas palavras 

devem ficar por dizer pois o 
desastre segue-se a um discurso 

descuidado.
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78

Nenhum erro pode vir de se ser 
bondoso para com os outros. 
É muito importante ter bons 

pensamentos.
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79

Não sejas demasiado acutilante. 
A vontade de criar afinidades irá 

alargar as tuas conexões.
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80

Dar não é apenas algo feito com 
dinheiro. 

Um sorriso ou palavras de elogio 
são também formas de dar.
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81

Há mérito na diligência e nenhum 
benefício em fazer de conta. 

Melhora os hábitos prejudiciais.
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82

Se te conténs a fazer boas ações 
ou dizer boas palavras, 

irás arrepender-se no futuro.
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83

O cumprimento de boas ações 
requer persistência e força de 

vontade.



90

84

Só abandonando o seu passo 
anterior é que pode dar o próximo 

em frente. 
O sucesso vem de deixar os 

outros tomarem partido das suas 
habilidades.
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85

Não trates os outros com uma fria 
indiferença. 

Trata os outros com tolerância, 
mas trata-te a ti mesmo com 

estrita disciplina.
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86

Podes ter pouco de muitas 
coisas desde que não seja 

bondade, compaixão, alegria e 
equanimidade.
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87

Não leves os stresses criados pela 
bisbilhotice ao coração, pois irás 

manchar a tua natureza.
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88

Eleva-te acima da oposição, 
não deixes que os sentimentos de 
injustiça ou o seres enganado te 

aborreça; 
Existem oportunidades para 

melhorar.
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89

Qualquer animosidade que exista 
neste mundo pode ser resolvida 

com alegria e sorrisos.
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90

Ao invés de estares triste e 
deprimido, encara a realidade com 

coragem.
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91

Um praticante espiritual é aquele 
que pode suportar a tristeza do 
mundo, o pesar, sofrimento e os 

problemas.
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92

Controla o teu tempo, faz bom uso 
do teu espaço e harmoniza-te a ti 

mesmo e com os outros.
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93

Descobre alegria e felicidade 
no trabalho e na vida.
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94

Quanto maior o teu coração, 
maiores as tuas conquistas.



101

95

Devemos respeitar a vontade dos 
outros. 

O Dharma é encontrado no 
respeito.
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96

Não censures os outros,
 a tolerância e magnanimidade 

é o melhor
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97

Não estejas nervoso. 
Relaxa. 

Não há problema que não possa 
ser resolvido.



104

98

Pratica o ato de louvar e 
cumprimentar, 

pois os seus benefícios são 
inexauríveis.
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99

As Três Grandes Virtudes 
consistem em sabedoria, 
benevolência e coragem. 

Sabedoria é prajna, 
benevolência é bondade, 

compaixão e coragem é bodhi.



106

100

Quando alguém toma refúgio 
no Buda e a democracia existe, 
quando se observam os cinco 

preceitos e não se está contra os 
outros, então é-se livre.
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101

Uma mente bem-disposta 
manda todos os problemas e 
preocupações para o oceano.



108

102

Quando há amor, não existem 
oposições; Quando existem 
oposições, existem disputas.
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103

Não te conformes na forma, som, 
cheiro, sabor, toque ou dharma. 

Conforma-te na bondade, 
estabilidade e felicidade.
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104

Não leves a raiva aos outros. 
Um cavalheiro é alguém que nunca 

repete os mesmos erros.
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105

Não encubras as tuas falhas 
ou não diminuas os outros para te 

enalteceres, 
apenas farás as coisas ficarem 

piores.
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106

Não guardes rancores contra os 
teus amigos. 

Os amigos são diretos, os amigos 
perdoam e os amigos escutam.
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107

Numa relação, 
batalhas quentes não são boas 

e guerras frias são também 
inapropriadas.



114

108

De forma a ser bem-sucedido, 
o caminho deve ser claro, os 

assuntos devem ser claros, a razão 
deve ser clara e a comunicação 
entre as pessoas deve ser clara.



115

O GHATA DA TRANSFERÊNCIA DE 
MÉRITO

Que a generosidade, a compaixão, 
a alegria e a equanimidade 
permeiem todo o universo;

Que valorizem as bençãos, criem vínculos, 
beneficiem o céu e a terra.

Pratiquemos o Ch´an com pureza, 
sigamos os preceitos, 

aceitemos tudo com serenidade;

Façamos os Grandes Votos 
com humildade e gratidão.
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ATIVIDADES DA BLIA PORTUGAL
A BLIA desenvolve uma série de atividades no 
Templo, para o desenvolvimento pessoal, es-
clarecimento e estudos sobre Budismo.

• Estudos de Budismo em horário pós-
-laboral e aos sábados;

• Meditação Ch’an;

• Cerimónia do Chá;

• Aulas de Tai Chi;

• Prática de Caligrafia;

• Cerimónias budistas ao domingo.

• Retiros

Torne-se associado, ajude a prática do budis-
mo em Portugal.

CONTACTOS
BLIA – Associação Internacional Buddha´s Light de Lisboa
Rua Centieira, nº 35
1800-056 Lisboa Portugal

Tel: 218599286
email: geralg2@ibps.pt
www.facebook.com/bliaportugal
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