Fundação Filhos De Buda
Falar Sobre a Fundação Filhos De Buda é falar do nosso Venerável Mestre Hsing Yun e
de sua compaixão em atravessar o oceano para nos propiciar ensinamentos que fazem a
diferença na vida de muitas famílias, baseados nos cinco preceitos (Não matar, não
roubar, não mentir, não se intoxicar, não ter má conduta sexual) e nas três boas atitudes
(pensar o bem, falar o bem e fazer o bem) estamos transformando a vida de muitas
famílias.
Ver o projeto resgatando os sonhos e mudando a vida de muitos, faz com que a gente
reflita, estou na Fundação há 16 anos, vi varias crianças se transformando em homens e
mulheres de bem, mulheres sendo emponderadas e em busca de seus objetivos,
constituindo famílias mais estruturadas e preparadas para educarem de seus filhos.
Temos o foco na Educação, mas também através do Judô, Futebol, Inglês, Musica,
Alfabetização, Canto, reforço escolar, meditação e atividades que agregam
conhecimentos, lutamos para que todos possam sair de uma situação Vulnerável e ter
um futuro menos desigual.
Olhar o nosso Centro Educacional é ver em cada sorriso, olhar atento e abraços, gestos
reais de carinho, ver que a semente está sendo plantada em cada coração, a semente do
amor, da empatia, da determinação e alem de tudo da transformação. O nosso Venerável
Mestre disse um dia “Quer saber o futuro de uma nação, olhe as crianças e jovens de
hoje”. É isso o que fazemos todos os dias em nossas atividades e em nossos projetos
educacionais como o de Nan Hua University, que através do futebol proporcionam uma
educação de qualidade e transformadora, esperamos em breve realizar novos projetos
beneficiando mais crianças e jovens, sem duvidas no futuro próximo haverá uma
comunidade melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e um País melhor, aonde
homens e mulheres tenham a mesma oportunidade de crescimento e possam viver em
empatia entre todos os seres.
Esperamos ter causas e condições para que a semente da Fundação possa ser germinada
em outros lugares que todos possam ter oportunidades de aprendizado para mudar suas
histórias, mesmo vindo de famílias humildes assim como eu fazendo parte dessa linda
história que está apenas se iniciando, com vários escritores (as).

Sonhar aqui na Fundação faz parte, sonhamos todos os dias e incentivamos o sonho de
todos, por isso sonho em ter causas e condições em levar o Darma através do futebol,
para meninos e meninas, principalmente nos lugares que tenham menos esperança e
assim espalhar a semente de que tudo é possível basta acreditar. Eu acreditei, a nossa
comunidade acreditou, e estamos mudando a vida de muitas famílias no Brasil através
da Fundação Filhos De Buda.
Meu muito obrigado, muita luz no caminho de todos.
Omituo Fo.

Filhos De Buda Foundation
Talking About the Filhos De Buda Foundation is talking about our Venerable Master
Hsing Yun and his compassion for crossing the world to provide us teachings that make
a difference in the lives of many families, based on the five precepts - do not kill, do not
steal, do not lie, do not get intoxicated, do not have sexual misconduct - and the
Three Acts of Goodness - think good thoughts, speak good words and do good deeds we are transforming the lives of many families.
Seeing the project rescuing the dreams and changing the lives of many, makes me
reflect, I have been at the Foundation for 16 years, I saw several children transforming
themselves into good men and women, women being empowered and in pursuit of their
goals, constituting more structured families and prepared to educate their children.
Our focus is on Education, but also through Judo, Football, English, Music, Literacy,
Singing, meditation and activities that add knowledge, we fight for everyone to leave a
vulnerable situation and have a better future.
To look at our Educational Center is to see in each smile, attentive look and hugs, real
gestures of affection, to see that the seed is being planted in each heart, the seed of love,
empathy, determination and, above all, of transformation. Our Venerable Master once
said "You want to know the future of a nation, look at the children and young people
today". This is what we do every day in our activities and in our educational projects

like Nan Hua University, that through football they provide a quality and transformative
education, we hope to soon carry out new projects benefiting more children and young
people, without a doubt in the near future there will be a better community, a better city,
a better state and a better country, where men and women have the same opportunity for
growth and can live in empathy among all beings. We hope to have causes and
conditions to the seed of the Foundation can be germinated in other places that everyone
can have learning opportunities to change their stories, even coming from humble
families like me, being part of this beautiful story that is just beginning, with several
writers.
We dream here at the Foundation, we dream every day and we encourage everyone's
dream, so I dream of having causes and conditions to take Dharma through football, for
boys and girls, especially in places that have less hope and thus spread the seed of that
everything is possible, just believe. I believed, our community believed, and we are
changing the lives of many families in Brazil through the Filhos De Buda Foundation.
Thank you very much and let there be light in everyone's path.
Omituo Fo.

