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Pergunta: O que você pensa sobre a Fundação Filhos de Buda e por quê? 

 

Quando me perguntam o que eu penso sobre a Fundação Filhos de Buda, uma              

série de palavras e sentimentos me vêm à cabeça, mas acredito que mesmo             

que eu juntasse tudo, ainda não seria suficiente para descrever o quão incrível             
e importante é esse projeto. 

Posso começar dizendo que a primeira palavra em que penso é generosidade,            

pois foi o coração generoso do nosso Venerável Mestre Hsing Yun que há             

décadas atrás fundou a Ordem Monástica de Fo Guang Shan e a BLIA, unindo              
forças para espalhar esperança pelo mundo através da propagação dos          

ensinamentos do Buda e do desenvolvimento de diversos projetos sociais,          
culturais e educacionais. 

Por sorte, ou como costumamos dizer, por méritos, nós estamos aqui hoje            
representando um desses projetos: a Fundação Filhos de Buda.  

Isso me leva a pensar em outra palavra: a compaixão, pois foi esse sentimento              

que permitiu que a nossa querida mestra Jue Cheng, - ou como nós a              

conhecemos: mestra Sinceridade - junto a BLIA, enxergassem nos sorrisos das           
crianças da comunidade Santa Ângela, um local de grande vulnerabilidade          

social, uma luz que emanava da enorme vontade de sonhar que elas tinham. 

Por falar em sonhar, me vem em mente a palavra alegria, porque o quão alegre               

é poder sonhar, não é mesmo? Essa alegria em sonhar descreve bem a             
Fundação Filhos de Buda para mim, pois eu mesma fui uma das crianças que              

se permitiu sonhar através das atividades oferecidas. Ahhh... e como eu           

sonhei... sonhei tanto que hoje, como profissional, posso dizer que os sonhos            
se realizam e sou testemunha de que este projeto desperta em cada aluno o              

sonho de transformar sua vida, sua realidade e a de sua família, através do              
esporte, da arte e principalmente da educação.  



Nelson Mandela defendia que a educação é a arma mais poderosa para mudar             
o mundo e esse é o nosso combustível: acreditar que através da educação as              

crianças de hoje serão adultos transformadores e empáticos amanhã. Eles          
serão homens que aprenderam e ensinarão outros que as mulheres devem           

estar onde elas quiserem. Elas serão mulheres capacitadas para atingir todo e            

qualquer objetivo que desejarem, convictas de que não devem aceitar nada           
menos do que o que merecem e isso não é pouco. Com educação de              

qualidade as meninas de hoje serão mulheres empoderadas amanhã e isso           
trará mais igualdade e felicidade para a nossa sociedade. 

Certa vez, o Venerável Mestre Hsing Yun citou uma frase que traduz muito             
bem o trabalho desenvolvido pela Fundação Filhos de Buda. Ele disse: " as             

causas e condições antecedem as conquistas ". É justamente isso o que nós             
buscamos ser: uma ponte, uma trilha que proporcione causas e condições           

favoráveis para que as crianças realizem seus sonhos, sejam eles quais forem,            

usando como ferramenta para isso todos os ensinamentos adquiridos ao longo           
de suas jornadas no projeto. 

Então, quando me perguntam o que eu penso sobre a Fundação Filhos de             

Buda, meu coração se enche de orgulho e gratidão ao responder que vejo a              

Fundação Filhos de Buda como um caminho que transforma crianças e jovens            
em matéria-prima para a construção de um futuro melhor para todos nós.  

 

 

SILVA, M. 25 de fevereiro de 2021. 
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The question is: What do you think about the Filhos de Buda Foundation and              
why? 

 

When people ask me what I think about the Filhos de Buda Foundation, a              
series of words and feelings come to my mind, but I believe that even if I put it                  

all together, it would still not be enough to describe how incredible and             
important is this project. 

I can begin by saying that the first word I think of is generosity, because it was                 
the generous heart of our Venerable Master Hsing Yun who decades ago            

founded the Fo Guang Shan Monastic Order and BLIA, joining forces to spread             

hope across the world through the teachings of the Buddha and through the             
development of various social, cultural and educational projects. 

Luckily, or as we say, on merits, we are here today representing one of these               

projects: the Filhos de Buda Foundation. This leads me to think of another             

word: compassion, because it was this feeling that allowed our dear Venerable            
Jue Cheng, - or as we know her: Venerable Sinceridade - together with BLIA, to               

see in the smiles of the kids of the Santa Ângela community, a place where               
there is a lot of social vulnerability, one light that emanated from the enormous              

desire to dream that they had. 

And talking about dreams, the word “joy” comes to my mind, because how joyful              

it is to be able to dream, is not it? This joy in dreaming describes the Filhos de                  

Buda Foundation very well for me, because myself was one of the children who              
allowed themselves to dream through the activities offered by the foudation.  

Ahhh ... and as I dreamed ... I dreamed so much that today, as a professional, I                 

can say that dreams come true and I am a witness that this project awakens in                



each student the dream of transforming their life, their reality and that of their              
family, through sport, art and especially education. 

Nelson Mandela defended that education is the most powerful weapon to           

change the world and this is our fuel: to believe that through education the              

childrens from today will be transforming and empathetic adults tomorrow. The           
education will make our students boys, mens who have learned and will be able              

to teach others that women's place is where they want to be. Our students girls,               
they will be women capable of achieving any and every goal they want, certain              

that they should not accept less than what they deserve and this is not a small                

thing. With quality education, girls from today will be empowered womens           
tomorrow and this will bring equality and happiness to our society. 

Once time, Venerable Master Hsing Yun quoted a phrase that translates very            
well the work developed by Filhos de Buda Foundation. He said: "the causes             

and conditions precede the achievements". This is precisely what we seek to            
be: a bridge, a trail that provides favorable causes and conditions for children to              

realize their dreams, whatever They are, using for that all the lessons learned             
throughout their journeys in the project. 

So, when people ask what I think about the Filhos de Buda Foundation, my              
heart fills with pride and gratitude when I answer that I see the Filhos de Buda                

Foundation as a path that transforms children and young people into raw            
materials for building a better future for all of us. 
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