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Hao a todos! (Audiência: Shifu hao! Aplausos) 

 

Temos uma grande reunião aqui. (Aplausos). Muita gente veio a este Fahui, parece-me que 

aproximadamente umas quatro mil pessoas. (O Mestre sorri). Observando a presente 

situação, pode-se dizer que quando se trata da situação total da retificação do Fa, os 

discípulos do DaFa o têm feito muito bem aqui dentro dos Três Reinos, e estão efetuando 

uma tarefa crucial. O Mestre agradece a todos por isso. (Aplausos calorosos). 

 

Durante esses anos temos estado sob uma severa perseguição. A retificação do Fa é por 

natureza uma coisa solene que afeta a todas as coisas viventes. O corpo cósmico é 

infinitamente grande e o número de vidas é incomensurável; tantas que são incontáveis. 

Inclusive em uma diminuta partícula há incomensuráveis, incontáveis vidas. Então, quantas 

vidas têm um corpo cósmico tão grande? A retificação do Fa envolve algo extremamente 

enorme, e ainda assim, as velhas forças ou algumas vidas de baixo nível, as quais são 

usadas pelas velhas forças, estão interferindo com a retificação do Fa, apegadas àquilo que 

elas querem e utilizando qualquer meio concebível para manipular a retificação do Fa. Esse 

pecado é enorme. Na realidade, vejo muito claramente que fundamentalmente as velhas 

forças e essas últimas, últimas velhas vidas, querem usar a retificação do Fa para eliminar e 

erradicar as vidas que elas não querem, e por isso fazem que algumas vidas interfiram com 

a retificação do Fa. Há ainda uma pequena interferência ou um pedaço de irreverência para 

com o DaFa por parte das velhas forças, ou seja, se uma vida não é capaz de ver o DaFa de 

forma correta, não está fora disso e significa que não poderá permanecer. No final, esses 

velhos elementos de altos níveis querem eliminar essas numerosas vidas que eles não 

querem, e por tal razão as velhas forças guiaram descontroladamente um enorme número de 

vidas a fazerem coisas que interferissem com a retificação do Fa. Em um nível 

fundamental, elas sabem que nenhuma vida em nenhum nível pode danificar a retificação 

do Fa. Além disso, eu controlo as coisas fundamentais, e essas últimas velhas vidas em 

seus respectivos reinos, inclusive para sua própria sobrevivência, estão também cuidando 

da segurança desse assunto. Não obstante, o número de vidas que elas querem eliminar é 

muito grande. 

 

Bem no início, durante a retificação do Fa, já tinha percebido este problema: Sempre que 

quero eliminar algum grupo de vidas de qualquer nível, não há muito o que dizer ou fazer, 

com um único pensamento se desintegra tudo; é extremamente rápido. Certamente, é muito 

difícil o assunto de: quais vidas serão conservadas na retificação do Fa? Isto é o difícil do 

difícil. Certamente, as vidas que interferem com a retificação do Fa, e pelas interferências 

que têm causado, já as desqualificam para ficar, pois o modo pelo qual têm atuado, têm 

interferido com a retificação do Fa. Por isso, uma vez que uma vida se envolve na 

retificação do Fa e produz o efeito de interferência, o qual não aceito, está em extremo 

perigo. Estou falando em termos essenciais. Neste processo, em todos os reinos e em todos 

os níveis, a retificação do Fa lida com as infinitas vidas e todas elas têm manifestações 

específicas, e justamente pelos diferentes reinos em que estão, têm diferentes 

entendimentos da retificação do Fa. Isso ocorre porque o caos que resulta dos numerosos 

níveis e os entendimentos do vasto número de vidas sobre a retificação do Fa, se manifesta 

completamente nas ações da multidão de vidas depois da degeneração no período final do 

velho princípio do Fa de Formação-Estabilidade-Degeneração-Destruição. 
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Portanto, o que significa incomensuráveis quantidades de vidas? Pensem: inclusive no que 

se refere a qualquer grupo étnico ou país nesta diminuta Terra, onde quer que alguma coisa 

aconteça, vai haver muita gente a favor disso e muita gente contra; há pessoas com todos os 

tipos de pensamentos. Então, com um corpo cósmico tão gigantesco e a retificação do Fa – 

algo tão imenso – acontecendo, juntando-se a isso a situação das vidas que não percebem o 

grande perigo que o firmamento está passando ou o perigo que todas as vidas estão 

enfrentando, você pode imaginar o quão diferentes são as reações das vidas e o quão 

complicado é tudo isso, pois a retificação do Fa envolve interesses vitais de todas as vidas. 

Muitos estudantes têm pensado: “ao validar o Fa, se eu pudesse ver o que ocorre em outras 

dimensões, poderia fazer melhor”. Porém, o fato é que em determinados casos em que as 

pessoas têm o Tianmu aberto e podem ver essas coisas, elas estão, na realidade, mais 

propensas a serem interferidas. Os apegos de certas pessoas fizeram que aquilo que viram 

interferisse em seu cultivo e na validação do Fa. Então, penso que durante este período, a 

melhor forma de se conduzir é se certificar de estudar muito o Fa. Se cada discípulo do 

DaFa pudesse validar tudo com o Fa, ele caminhará de forma mais reta, e nossos 

estudantes não estariam propensos a problemas, seja que pudessem ver ou não. O Fa está 

aqui, então simplesmente atue de acordo com os requerimentos do Fa. Não importa em 

qual estado as outras vidas possam estar, nenhuma das manifestações variadas e complexas 

podem interferir com um discípulo do DaFa. 

 

Agora, observando a situação atual, a poderosa corrente total da retificação do Fa está se 

aproximando cada vez mais da superfície mais externa, e cada vez mais se aproxima do 

mais alto, último, grande e central lugar. Tenho dito que muitas profecias não são precisas 

em sua descrição dos tempos finais; muitas eram precisas quanto às coisas ao longo do 

caminho, porém, perto do final deixaram de ser corretas. A razão é que ainda que nosso 

sistema cósmico seja imenso, além de toda comparação, o conceito de quantidade infinita 

de corpos cósmicos juntamente com o de incalculável número de vidas de que tenho falado 

estão todos dentro deste sistema corpóreo. Esta perseguição arranjada pelas vidas velhas 

para “provar” os discípulos do DaFa juntamente com as razões específicas dessas velhas 

forças; a retificação do Fa em si mesma; as vidas que serão salvas, enfim tudo está dentro 

deste lugar. Porém, não importa o quão grande seja esse nosso enorme Cosmo, ele não 

existe só; todavia há elementos e fatores além deste Cosmo, e todos eles têm a ver com a 

questão fundamental de se o Cosmo pode ou não existir. Estes elementos e fatores são 

inclusive mais microcósmicos, e todas as mudanças têm sido causadas porque a retificação 

do Fa envolveu esses enormes elementos e fatores. 

 

Em outras palavras, é uma questão de se o Cosmo poderá existir independentemente depois 

que eu tiver retificado o Fa. Fazendo uma analogia, se você sustenta uma bola no meio do 

ar, uma vez que a solte, ela cai, e uma vez que solta a bexiga, sai voando. Estes exemplos 

não são precisos, são somente para dar-lhes uma idéia; de fato, nem sequer é assim. Os 

elementos e fatores além do Cosmo também necessitavam ser tratados, porém qualquer que 

fosse o caso, tratar essas coisas durante a retificação do Fa já não é mais um problema. 

Esses elementos e fatores não estão dentro do entorno do gigantesco corpo cósmico deste 

nosso sistema cósmico. Tudo o que é feito durante a retificação do Fa, assim como os 

arranjos das velhas forças, e inclusive como as vidas atuam, tudo se encontra dentro desse 

entorno. Além deste entorno não existem mais esses problemas. Porém, devido à existência 

desses elementos e fatores, existe uma espécie de separação nos microcosmos, e esta 
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separação está separando a última e mais externa superfície do mundo humano. Agora 

mesmo, a retificação do Fa está em processo de resolver estes problemas. Depois disso ser 

solucionado, tudo estará basicamente resolvido. Na última lição do Fa, disse que na 

realidade o Cosmo já foi retificado; foi a isso que eu me referi.  

 

Ainda que tenham se passado quatro anos, a perseguição ainda não foi erradicada e isto 

ocorre porque as questões finais ainda não foram completamente resolvidas. Porém, a 

situação geral já passou por tremendas mudanças. Todos já perceberam que restaram muito 

poucos elementos perversos, inclusive os mãos negras que eu lhes pedi que eliminassem, 

esses deuses maus que bagunçaram as coisas dentro dos Três Reinos, eles também foram 

eliminados, restam muito poucos agora. Além disso, fora dos Três Reinos, algumas vidas 

de alto nível que desempenharam funções negativas estão em processo de serem 

eliminadas. Por isso, observando a presente situação, como as forças que tentam manipular 

a retificação do Fa estão se tornando cada vez menores, e todos os fatores e elementos que 

interferem nos Três Reinos estão se enfraquecendo muito, as pessoas do mundo estão se 

despertando cada vez mais. Não somente as pessoas neste mundo, mas todas as vidas nos 

Três Reinos estão despertando e pensando nas coisas por si mesmas. Há ainda algumas 

pessoas que carregam algumas dúvidas e confusões em suas cabeças devido à propaganda 

do mal, porém quando todos vocês explicam claramente a verdade durante o 

esclarecimento dos fatos, as pessoas entendem imediatamente, pois já não há mais o 

controle do mal operando sobre elas.  

 

Durante o processo de esclarecimento da verdade, os discípulos do DaFa estão, de fato, 

gerando um grande efeito e fazendo um grande trabalho. As condições são muito duras; 

inclusive as pessoas do mundo sabem que Falun Gong não tem dinheiro. Alguns discípulos 

do DaFa têm as condições de vida muito restritas. Porém, mesmo nesta situação, todos 

precisam considerar a imagem que projetam na sociedade e perante as pessoas comuns. Isto 

porque um discípulo do DaFa é uma boa pessoa onde quer que esteja. Então, seja na 

sociedade comum, no trabalho, na família ou em qualquer interação social, devem deixar, 

como discípulos do Dafa, uma imagem reta às pessoas. Os recursos são limitados, e por 

isso fazer as coisas, resulta em algo tão árduo e difícil. Porém, ainda assim, necessitamos 

caminhar retamente este caminho da retificação do Fa e não podemos nos desviar. Se o 

cultivador quer caminhar retamente, todos sabem que só há um caminho reto, e que um 

simples passo fora do caminho já é o bastante para que se desvie. Não podemos nos 

desviar, e parece que nosso caminho não é muito amplo. Se o cultivador atuasse da forma 

que quer ou gosta, o Fa não seria reto. Todos devem fazer o que é reto e direito em seu 

caminho de validar o Fa. Cada passo, cada coisa, incluindo as palavras e ações dos 

discípulos do DaFa devem parecer retas em cada aspecto da sociedade. Basicamente isto 

tem sido feito pelos discípulos do DaFa como um todo, e a imagem que os discípulos têm 

passado ao mundo é muito boa. Agora a sociedade sabe disso claramente e sabe que os 

discípulos do DaFa são todos pessoas boas, e não simplesmente pessoas boas, mas que são 

um grupo formado pelas melhores pessoas. O fato de que as pessoas desse mundo possam 

reconhecê-los, é o resultado dos grandes sacrifícios e dos laboriosos esforços dos discípulos 

do DaFa  ao validarem o Fa; e foi só por isso que as pessoas do mundo chegaram a 

reconhecê-los. Há um número imenso de vidas, há mais de sete bilhões de pessoas neste 

mundo, e comparando com o mundo inteiro, os discípulos do DaFa não são nem uma gota 
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no oceano. Então, quanto sacrifício e quanto esforço vocês têm feito para alcançar isso? 

Extraordinário, simplesmente extraordinário (aplausos). 

 

Como as pessoas do mundo despertaram, a perseguição que o mal criou está se tornando 

cada vez mais difícil de se sustentar. No mundo, as vidas perversas estão perdendo o 

ambiente que necessitavam para fazer o mal e também estão perdendo o ambiente para 

exercer o mal na China. Todos viram e escutaram sobre isso, e quando se esclarece a 

verdade, todos chegam a este conhecimento. Agora mesmo na China continental, muitas 

pessoas estão extremamente desgostosas com essa perseguição. Claro, há algumas pessoas 

que ainda não sabem a verdade, e em tal situação essas vidas estão esperando que nossos 

discípulos do DaFa levem a elas as boas notícias e a verdade da situação. Porém, sempre 

vai haver pessoas que simplesmente não estão à altura e que não cumprem com o padrão. 

Se todos estivessem à altura, esta retificação do Fa não teria ocorrido. Se essas vidas no 

Cosmo estivessem à altura, então realmente a validação do Fa não teria acontecido. 

Precisamente por não estarem à altura, essas vidas do Cosmo passado exibem 

verdadeiramente o último estado e comportamento do período de Formação-Estabilidade-

Degeneração-Destruição. A retificação do Fa ainda não foi finalizada, e mesmo as pessoas 

se despertando para a perseguição contra os discípulos do Dafa, a moralidade das pessoas 

do mundo está decaindo rapidamente, e isso é extremamente terrível. Quanto mais o tempo 

final demora, quando se trata de salvar as vidas do futuro... isto para mim não significa 

nenhuma dificuldade; mesmo se cair no inferno, eu ainda posso fazê-lo. Porém se ainda 

valerá a pena e se será permitido fazê-lo, isso é outra questão. Quando os discípulos do 

DaFa esclarecem os fatos e fazem que as pessoas saibam claramente a verdade, isto pode 

ter o efeito determinante de conter o declínio moral dos seres humanos.  

 

Certamente, eu e os discípulos do DaFa não reconhecemos nada que tenha a ver com as 

velhas forças. O DaFa tem forjado os discípulos do DaFa e é evidente que os discípulos do 

DaFa salvaguardam o Fa  durante o cultivo. Porém, a capacidade dos discípulos do DaFa 

ao validarem o Fa não é para agüentar esta perseguição e menos ainda para esclarecer a 

verdade às pessoas do mundo. O que ocorre é que a perseguição aconteceu e trouxe a 

situação na qual os discípulos do DaFa esclarecem a verdade. Colocando as coisas de 

forma mais clara, a existência dos discípulos do DaFa não é para esclarecer a verdade; as 

velhas forças causaram a perseguição e não nos deixaram outra alternativa. Enquanto 

desafiamos esta perseguição, estamos aproveitando-a, e nos esclarecimentos dos fatos, os 

discípulos do DaFa estabelecem uma virtude ainda mais poderosa. Os sacrifícios dos 

discípulos do DaFa absolutamente não serão em vão. 

 

Como sabem, há um princípio que pertence tanto ao Fa do velho Cosmo como ao Fa do 

novo Cosmo: em qualquer dimensão ou ambiente, não importa que tipo de penalidades ou 

bênçãos que uma vida suporta ou recebe, ela sempre terá um pagamento com relação a isso; 

seja uma recompensa pelo bem ou uma retribuição pelo mal, e isso é absoluto, 

absolutamente certo. Então, já que os discípulos do DaFa fazem tanto pelas vidas, nenhum 

de seus enormes sacrifícios suportados na perseguição injusta será em vão; isto é certo. 

Portanto aquilo que espera os discípulos do DaFa no futuro será com toda certeza o mais 

maravilhoso, o mais maravilhoso. (Aplausos). Não importa quantas vidas estejam fazendo o 

mal ou com que propósitos, o sofrimento imposto pela perseguição aos discípulos do DaFa 

trará a essas vidas, as mais severas e as mais terríveis conseqüências. Este tipo de 
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pagamento é a retribuição que essas vidas receberão por terem cometido o maior pecado, 

isto é, por interferirem com a retificação do Fa; elas confrontarão as coisas mais terríveis. 

Por outro lado, quanto aos discípulos do Dafa, ainda que tenham suportado todo tipo de 

perseguição e interferências, estão ganhando com isso a mais distinta, a mais magnífica e a 

mais alta e poderosa virtude, a qual durará para sempre e para sempre. (Aplausos). 

 

O caminho da retificação do Fa não será muito mais longo, nem será sempre assim. Assim 

que os discípulos do DaFa tiverem ultrapassado este período de tempo, atuando muito bem 

e sendo capazes de percorrer bem seu próprio caminho sob todo tipo de situações e 

interferências, eles terão estabelecido suas próprias e poderosas virtudes. Cada um dos 

genuínos discípulos do DaFa tem feito aquilo que devia fazer e, como vida, estabeleceu 

tudo o que é o melhor para seu futuro. Com tantas coisas alcançadas, eu também posso ficar 

tranquilo; não tenho que me preocupar mais sobre se vocês podem fazê-lo ou não 

(Aplausos). Os fatos comprovam que todos ultrapassaram todas essas coisas. No futuro, 

quando olharem para trás, este caminho se verá brilhante, magnífico, e é algo que nunca 

ocorreu, inclusive desde o começo dos tempos. Poderá se falar sobre como tal e tal número 

de Deuses do Cosmo baixaram neste mundo no passado para salvar as pessoas e 

estabelecerem tal e tal poderosa virtude. Meus genuínos discípulos do Dafa, lhes digo: sua 

futura poderosa virtude ultrapassará a todos os Deuses na história que vieram anteriormente 

a este mundo; (aplausos), pois vocês estão junto com a retificação do Fa. Vocês devem 

valorizar isto, devem valorizar o caminho que percorreram. Somente valorizando os passos 

que deram, poderão dar bem os passos que se seguirão. Não sobra muito. Percorram ainda 

melhor vosso caminho e façam as coisas ainda mais retamente.  

 

Nesta perseguição, cada discípulo do DaFa está se tornando mais lúcido e racional. Antes, 

quando comecei a transmitir o Fa, enquanto observava a audiência, pensava sobre uma 

questão: naquela época, as cabeças dessas pessoas tinham muito poucos pensamentos retos, 

e inclusive raramente tinham seus verdadeiros e próprios pensamentos principais. Os seres 

humanos estão influenciados por todos tipos de idéias da sociedade, e os conceitos pós-

natais formam determinadas noções sobre várias coisas deste mundo. Além disso, alguns 

fatores externos controlam e interferem com as pessoas. Este foi o tipo de grupo de vidas 

que encarei naquela época. Naquela época, quando muitos discípulos do DaFa diziam “O 

DaFa é grandioso”, tampouco eram sinceros; algumas pessoas duvidavam sobre as 

enormes mudanças que seus corpos estavam atravessando. Observando essas vidas, 

pensava: “Eles poderão fazê-lo? Serão capazes de sair do estado em que se encontram?”. 

Além disso, havia fatores no caminho de vossos cultivos que interferiam com seus cultivos 

e com minha retificação do Fa. Que difícil! Naquela época, pensava sobre isso todo o 

tempo. Porém, agora já não estou preocupado por tais problemas. Especialmente os 

discípulos do DaFa que superaram esta perseguição, tornaram-se mais e mais serenos e 

mais e mais conscientes do que estão fazendo; seus pensamentos retos tem-se tornado mais 

e mais fortes e suas consciências estão ficando cada vez mais claras. Não deixei de me 

preocupar com essas coisas como estou feliz ao ver o estado em que vocês se encontram 

(aplausos calorosos). Este grupo de vidas se tornou verdadeiramente consciente e são vidas 

que dirigem a si mesmas com pensamentos retos próprios. Acima disto, são vidas que se 

cultivam na retificação do Fa e que sabem claramente o caminho que querem seguir, a meta 

e o sentido de sua existência. Extraordinário. Por isso, observando a situação atual, já não 

me preocupo, e sei que quanto mais adiante formos, todos farão ainda melhor. Para validar 
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o Fa, vocês têm tido muitas idéias e têm resolvido muitos problemas por si mesmos. E ao 

validar o Fa, vocês pensam sobre como validar bem o Fa, esta magnífica tarefa. Todos os 

discípulos do DaFa por todo o mundo pensam sobre as tarefas comuns. Vocês estão todos 

juntos coordenando, analisando, investigando e debatendo as coisas uns com os outros para 

que tenham as melhores idéias. De qualquer forma, esta é a forma singular de cultivo dos 

discípulos do Dafa, e algo que nunca ocorreu antes na história. (Aplausos). 

 

Hoje é Páscoa, dia da ressurreição de um Deus! (aplausos calorosos). Não falarei mais. 

Aproveitem este dia glorioso e especial, e que o lado divino dos discípulos do DaFa 

também ressuscitem! (prolongados aplausos calorosos). 


