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Saudações a todos! (Calorosos aplausos) 
 
Não nos vemos por um longo tempo. Por várias razões diferentes não quis fazer muitas 
aparições. A razão principal é que os discípulos do Dafa estão validando o Fa e salvando os 
seres conscientes; cada discípulo do Dafa está trilhando seu próprio caminho, e cada 
discípulo do Dafa deve ter a oportunidade de trilhar seu próprio caminho. Então, como seu 
Mestre, não posso lhe tirar a oportunidade de validar o Fa. Devo deixá-los fazer isto por si 
mesmos. Certamente, enquanto muitos estudantes estão validando o Fa, salvando seres 
conscientes e esclarecendo a verdade, ainda há muitas perguntas que querem fazer ao 
Mestre sobre como fazer tudo isso exatamente. 
 
Lembrem que três anos atrás, quando a perseguição do mal começou, nossos estudantes não 
sabiam o que fazer. Nossos estudantes mais jovens não haviam passado por nada parecido à 
malvada revolução cultural. Porém, gradualmente todos vocês se tranqüilizaram e passaram 
de não saber o que fazer a saber o que fazer. Apesar de que no processo houve algumas 
perdas, todos trilharam esse caminho por si mesmos. Em meio a esta malvada perseguição, 
cada um de vocês pensou seriamente sobre o que deveria fazer e qual caminho deveria 
seguir, e, através disso, estabeleceram sua própria poderosa virtude; e assim atravessaram 
uma enorme tribulação. Isso é extraordinário. Isso é o que um discípulo do Dafa deve fazer 
e esse é o caminho da retificação do Fa e a poderosa virtude de um ser iluminado que vocês 
deixarão à posteridade. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, o Mestre não pôde dizer o 
que fazer. O Fa já foi ensinado, e se vocês validam as coisas de acordo com o Fa, serão 
capazes de agir corretamente. Quando passarem por grandes problemas, definitivamente os 
avisarei. Fora este caso, ao se depararem com problemas específicos, vocês devem pensar 
cuidadosamente por si mesmos, e depende de vocês descobrirem uma forma de resolvê-los. 
Onde quer que haja um problema, ali é onde necessitam esclarecer a verdade e salvar 
pessoas. Não fujam dos problemas quando se encontrarem em dificuldades. Quando virem 
algo que nos causa dano, ou quando virem algo que bloqueia nossa validação do Fa, não 
fujam da situação; devem enfrentar e esclarecer a verdade e salvar aqueles seres. Esta é a 
compaixão de um discípulo do Dafa, e é o nosso papel na salvação de seres. Há muitas 
pessoas que foram enganadas e há muitos mal entendidos e prejuízos; ao mesmo tempo, 
quando esclarecem a verdade podem eliminar esses males diretamente. Depois de tudo, as 
mentiras da propaganda dessa malvada perseguição que ocorre na China têm enganado os 
seres conscientes; a perversa perseguição está encobrindo a verdade com mentiras. Quando 
as pessoas se encontrarem com a verdade, as pessoas analisarão as coisas cuidadosamente, 
e serão livres para escolher o modo como lidarão com tudo isso.  
 
Portanto, olhando as coisas em sua totalidade, durante os últimos três anos, todos vocês têm 
feito muito bem como um todo, e se tornaram mais e mais maduros, mais e mais racionais. 
Isto é verdade especialmente para os praticantes na China continental. No princípio, não 
sabiam o que fazer e pareciam relativamente confusos, porém, muito rapidamente passaram 
de não saber o que fazer a gradualmente saber como enfrentar a realidade deste mal, até que 
finalmente todos puderam se acalmar, a ponto de hoje se tornarem mais e mais maduros. 
Cerca de cem milhões de pessoas estão se cultivando. Há novos praticantes, praticantes 
veteranos, aqueles que estudam o Fa profundamente, aqueles que estudam o Fa 
superficialmente, e aqueles que começaram a entender e compreender o Fa há pouco 
tempo; nem todos estes praticantes são capazes de entender o Fa da perspectiva do Fa. Ao 
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enfrentarem esta tribulação demoníaca, muitos praticantes que não têm estudado o Fa 
profundamente, assim como muitos estudantes novos, têm suas próprias noções que contêm 
mentalidades e entendimentos de pessoas comuns sobre como validar o Fa. No processo de 
validação do Fa e esclarecimento da verdade, muitas pessoas fazem coisas com 
mentalidade de pessoas comuns em diferentes graus. Quando são perseguidos, seus 
pensamentos humanos se comovem por sentimentos humanos e são afetados por uma falsa 
amabilidade e engano. Não importa o quê, somente por meio do estudo persistente do Fa, 
você pode eliminar a mentalidade de pessoa comum, pode eliminar apegos e também 
alcançar o estado de não se comover com nada das pessoas comuns. Já se passaram mais de 
três anos, e esta onda de perseguição que as velhas forças têm colocado sobre nós, tem nos 
feito mais e mais maduros, mais e mais racionais, mais e mais claros mentalmente falando, 
mais e mais firmes e, no transcurso de expor as mentiras perversas, a validação do Dafa e a 
salvação dos seres conscientes, somos cada vez mais capazes de enfrentar com seriedade 
esta onda perversa de perseguição.  
 
Dafa tem sido ensinado no mundo por dez anos, e há três anos (nem sequer chega a dez 
anos) começou a perseguição. Dafa tinha somente 7 anos. Mesmo o tempo sendo curto, as 
raízes do Dafa já tinham sido estabelecidas profundamente no Cosmo, a base do Dafa foi 
enraizada no mundo humano sem que ninguém pudesse sacudi-la. Olhando a situação atual 
em seu conjunto, na superfície, a perseguição é muito malvada, porém, na realidade sobram 
poucos desses corrompidos demônios que podem controlar as pessoas. Quanto menos de 
eles ficarem, mais selvagemente o mal gritará; quanto menos sobrarem, mais histéricos se 
tornam. Para certos cultivadores que entenderam o Dafa em diferentes níveis, estão 
manifestando diferentes graus de firmeza, e atualmente suas percepções com respeito à 
situação da retificação do Fa também são diferentes. Os diferentes graus de cultivo os 
levam a entendimentos diferentes. Alguns podem sentir que a situação é muito difícil e 
desoladora; para alguns podem parecer que melhorou; e certas pessoas podem pensar que 
esta é precisamente uma grande oportunidade para salvar seres conscientes e esclarecer a 
verdade. Diferentes graus de entendimento e compreensão do Fa os levam a diferentes 
percepções sobre a situação atual, e tudo isto se deve ao coração de cada um. Aqueles que 
fazem bem, mudarão o ambiente que os rodeia, e aqueles que fazem pobremente, farão com 
que o ambiente que os rodeia seja alterado por seus pensamentos. Os discípulos do Dafa 
têm diferentes estados mentais e, assim, percebem o ambiente que os rodeia de maneira 
diferente, por isso, o comportamento de cada praticante será diferente. A verdadeira 
situação como vejo, é que as velhas forças malvadas farão as coisas do jeito que elas 
querem. Para todos vocês, fazer bem é não caminhar pela via planejada pelas velhas forças; 
a meta é não permitir que as velhas forças se aproveitem de nenhuma brecha. Não importa 
qual, nossos discípulos do Dafa em sua totalidade estão se tornando mais e mais maduros, 
enfrentando tudo isto com mais e mais racionalidade, compostura, firmeza e seriedade. No 
princípio, muitos praticantes tinham muitas mentalidades de gente comum, manifestavam 
vários estados diferentes. Na superfície estavam validando o Fa, porém na realidade havia 
várias mentalidades humanas misturadas neles; o que faziam era incapaz de alcançar a meta 
de validar o Fa, e quando foram perseguidos, isto resultou em um efeito contrário. Agora as 
coisas são diferentes. São completamente diferentes do que foi há três anos. Certamente, no 
cultivo você ainda tem mentalidade de gente comum, por isso pode se cultivar entre as 
pessoas comuns. Então, a mentalidade humana também se manifesta, e quando isso 
acontece, ela trás efeitos negativos em vários ambientes. No entanto, se compararmos o 
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momento atual com o momento de três anos atrás, vocês são mais notáveis, digo, os 
discípulos do Dafa se tornaram maduros. 
 
Esta malvada perseguição não durará muito mais, pois os demônios e espíritos corrompidos 
que têm controlado os humanos, são cada vez menos em número. 
 
Um humano não tem a capacidade de fazer algo significativo por si só; os seres humanos 
sempre foram controlados por outros seres. No princípio, quando o cabeça do mal na China 
se atreveu a perseguir os discípulos do Dafa, isto ocorreu porque havia elementos malvados 
que estavam manipulando o malvado vilão. Olhando a situação total da retificação do Fa, 
todas as coisas que os discípulos do Dafa estão fazendo para retificar o Fa, salvar seres 
conscientes e esclarecer a verdade, estão agora nas etapas finais. Um artigo que vocês 
escreveram no site Zhengjian1 disse que o livro “Revelações” da Bíblia estabelece que a 
besta malvada usará sua boca para atacar Deus por quarenta e dois meses, ou um período de 
três anos e meio. Por agora não direi se a situação é esta ou não, porém, posso dizer que 
este drama malvado realmente chegou à etapa final, onde tem o desejo, mas não a força 
para continuar. 
 
O cabeça do mal no mundo humano que reside na China e que é controlada por demônios 
corrompidos e depravados, já não é humano. De fato, essa coisa tonta morreu há muito 
tempo e tudo que compôs este ser, sua totalidade, está agora no inferno. Somente este corpo 
formado depois do nascimento, composto da matéria mais superficial, que se formou depois 
do nascimento, está sendo sustentado pela maldade, pois o tempo que as velhas forças 
arranjaram para que a prova imposta ao Dafa termine, ainda não chegou, as velhas forças 
estão fazendo o melhor possível para que as coisas sigam assim. Se hoje, o que está na 
superfície não pudesse ser sustentado, imediatamente se tornaria uma pilha de cinzas e 
massa de humo preto, e não ficaria nada. Usando palavras de gente comum: ele já morreu 
mais de cem vezes. Porém, esses demônios corrompidos ainda sustentam sua forma 
superficial e continuam usando esse pouquinho que ainda resta na parte mais superficial. 
Porém, sua mente é completamente anormal. Ele tem medo por ter perseguido o Dafa e os 
discípulos do Dafa; então não se atreve a deixar seu posto, por isso enlouqueceu, e vive 
pelo Falun Gong. Por isso está constantemente em um estado confuso, agitado e ansioso. 
Então, mais e mais dessa maldade que tem estado manipulando os seres humanos está 
sendo eliminada à medida que os discípulos do Dafa enviam pensamentos retos e 
esclarecem a verdade. Ao olhar a situação total da retificação do Fa, por meio de todas as 
coisas que fazemos, os velhos elementos no Cosmo estão sendo reduzidos constantemente 
e, como resultado, o poder desta maldade se reduz cada vez mais. A maldade já não pode 
mais ser sustentada em grande escala e só pode fazer coisas más em certas áreas 
localizadas, seu campo se torna cada vez mais reduzido. Por isso, cada discípulo do Dafa 
deve se dar conta da importância do esclarecimento da verdade. Isto, mais que qualquer 
outra coisa, é o que deve fazer com todos seus esforços e é o mais esplêndido. A salvação 
de todos os seres conscientes e a perfeição dos corpos cósmicos aos quais vocês pertencem, 
tudo está dentro disto. Cada um dos discípulos do Dafa deve fazer isto; não percam nem 
uma só oportunidade. 

                                                 
1 Zhengjian – um site em chinês criada pelos discípulos do Dafa. É um site que se dedica ao entendimento 
correto da ciência. Seu nome pode ser traduzido como: “Consciência Iluminada” ou “Entendimento Puro”. 
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Como todos perceberam, agora as pessoas fora da China continental estão se tornando mais 
e mais lúcidas. Em um aspecto, isto se deve ao esclarecimento da verdade dos discípulos, 
ao mesmo tempo é porque a força da retificação do Fa tem eliminado uma grande 
quantidade da maldade, fazendo com que a maldade não seja capaz de seguir controlando 
as pessoas do mundo. As pessoas estão pensando calmamente. As coisas que antes 
controlavam as pessoas, já não estão presentes, e os elementos que fazem com que as 
pessoas façam coisas más, já foram limpos. As mentes das pessoas fora da China 
continental estão mais limpas; elas estão se tornando cada vez mais conscientes, e são mais 
e mais capazes de ver claramente esta onda de perseguição perversa que ocorre na China. 
Então, para nossos discípulos de Falun Dafa que estão fora da China continental, esta é a 
oportunidade para nós esclarecermos a verdade ainda mais, e permitirmos que as pessoas 
do mundo e os governos de cada nação reconheçam a maldade. Então, espero que todos 
possam atuar mais solidamente quando trabalharem nesta área, assim, as pessoas poderão 
reconhecer tudo isto. 
 
Vocês são discípulos do Dafa, então não importa em que ambiente se encontrem, enquanto 
estão esclarecendo a verdade e salvando seres conscientes, todos vocês devem demonstrar a 
conduta dos discípulos do Dafa. Vocês são, antes de tudo, cultivadores, então se quiserem 
fazer bem essas coisas, o estudo do Fa é o mais importante. Não importa o quão ocupados 
estejam, ainda devem estudar o Fa. Especialmente aqueles praticantes que estavam lentos 
no cultivo ou aqueles que caíram ou não puderam manter o ritmo, devem estudar muito o 
Fa, escutem mais as críticas e façam o possível para alcançar o ritmo. Todos devem 
perceber a importância de enviar pensamentos retos. Isto porque vocês são discípulos do 
Dafa e não pessoas comuns fazendo coisas para o Dafa; vocês são discípulos do Dafa 
validando o Fa. O cabeça do mal na China espalhou calúnias, dizendo que eu dizia ser 
Jesus ou Sakyamuni. Todos sabem que isso é uma mentira escandalosa feita pelo vilão que 
pode mentir à vontade só ao abrir sua boca. Eu não sou Jesus nem tampouco Sakyamuni, 
porém criarei milhões de Jesus e Sakyamuni que valorizam o caminho da Verdade, não 
temem a morte pela Verdade, e se precisar, dão suas vidas para salvar seres conscientes. 
(Longos aplausos). Cada um de vocês, discípulos do Dafa, devem reconhecer quem vocês 
são e seguirem corretamente os seus caminhos. Vocês realmente são extraordinários, então 
devem fazer as coisas que hoje devem fazer de forma solene e racional. Especialmente 
entre nossos discípulos do Dafa, todos sentem que devemos tratar os seres conscientes com 
compaixão quando esclarecemos a verdade aos outros, porém também devemos ser 
compassivos entre nós mesmos, discípulos. Vocês são discípulos da mesma prática, e todos 
vocês estão fazendo tudo que podem pelo bem da retificação do Fa do Cosmo, então vocês 
devem cooperar bem entre vocês. Deixem de usar a mentalidade de gente comum para 
analisar os assuntos; vocês não devem ter mentalidades de gente comum entre vocês e 
assim criar conflitos e discussões que não devem ocorrer. Em todas estas situações devem 
demonstrar a generosidade, a bondade e a amabilidade dos discípulos do Dafa. As coisas 
que são de responsabilidade de outro discípulo, também são de sua responsabilidade, e 
aquilo que concerne a você também concerne a ele. Não falamos sobre a “união” que as 
pessoas comuns falam; essa é uma forma superficial e é forçada. Vocês são cultivadores, e 
estão em um reino mais elevado. Então, a conduta em muitos projetos deve ser a de poder 
entender os outros, poder escutar as opiniões dos outros e ser capaz de julgar o bem e o mal 
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se baseando no Dafa. Na realidade, vocês estão muito melhores que no passado. Porém, 
penso que no futuro devem fazê-lo ainda melhor. 
 
Hoje quis ver a todos. Na última vez, não fui ao Fahui do Canadá que celebrou o décimo 
aniversário da aparição do Dafa ao público. Não fui porque os discípulos do Dafa não 
estavam agindo bem. O motivo era que muitas outras pessoas queriam me ver. Não quero 
sair a público porque uma vez que me apresento publicamente, toda a atenção da sociedade 
se volta para mim. Neste momento, vocês são os que estão validando o Fa entre as pessoas 
do mundo e vocês são os que estão oferecendo a salvação aos seres conscientes e 
aperfeiçoando tudo o que é de vocês no processo de esclarecer a verdade. Então, quero 
deixar a vocês esta oportunidade e que vocês mesmos façam estas coisas. De outra maneira, 
se eu saísse, ninguém escutaria as coisas que vocês falam na sociedade e também aos 
governos. Todos iriam querer me escutar diretamente. Se este fosse o caso, o Mestre 
deveria fazer as coisas da retificação do Fa enquanto trata dos assuntos do mundo humano. 
Não seria capaz de fazer tudo isso por mim mesmo. Não é assim? Certamente, também há 
outras razões. 
 
Não quero dizer mais, já que hoje o que eu queria era ver a todos. Espero que esta 
conferência do Fa seja ainda melhor. Além disso, uma das razões pela qual este Fahui pode 
ter um grande êxito, e em particular que o Dafa pode ter bom apoio nos Estados Unidos, se 
deve ao apoio que o povo americano tem nos dado. Aqui agradecemos ao povo dos Estados 
Unidos, (aplausos) agradecemos os congressistas e os representantes do governo em vários 
níveis, e agradecemos todos os vários níveis de governo dos Estados Unidos. (Aplausos). 
 

Caminhem bem seus caminhos. Não importa o quê, tudo o que é o mais maravilhoso 
aguarda os discípulos do Dafa, e tudo o que é o mais terrível aguarda aquelas pessoas que 
têm causado grande impacto negativo na retificação do Fa. (Longos aplausos) 
 
 
 
 
 
 
  


