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Declaração de congratulações ao Fahui de Nova York 

 

Ao Fahui de Nova York: 

 

Saudações a todos! 

 

Primeiro, gostaria de desejar-lhes êxito total no Fahui! O que a história tem concedido aos 

discípulos do Dafa são todas coisas de um esplendor sem igual. Tudo que vocês estão fazendo 

atualmente é o mais sagrado, tudo que vocês estão fazendo é para os seres sencientes, e tudo que 

vocês estão fazendo está criando o futuro. 

 

Na história passada, vocês legaram à humanidade todo o esplendor que ela devia ter; na presente 

história, o Dafa deu a vocês a missão de salvar todos os seres sencientes; na futura história, tudo 

de vocês, que é o que há de mais puro e reto, será o que assegurará que o colossal firmamento 

terá formação e continuidade sem destruição. Façam bem os seus caminhos. Os seres que vocês 

estão salvando serão seus seres sencientes. Tudo aquilo que você faz é para estabelece tudo para 

a sua perfeição. 

 

Li Hongzhi, 

1 de fevereiro de 2002 

 

 

 

A todos os discípulos no mundo todo, um Feliz Ano Novo! 

 

Li Hongzhi, 

11 de fevereiro de 2002 

 

 

 

Vejam as coisas com pensamentos retos 

 

Neste momento, os discípulos do Dafa da China continental, usando a televisão, estão fazendo 

com que as pessoas saibam a verdade, estão expondo a perseguição do mal e salvando os seres 

sencientes, cujas mentes foram envenenadas pelas mentiras do mal; esse é um grandioso ato de 

misericórdia. 

 

Aquele malvado grupo de políticos patifes nunca seguiu a lei ao lidar com os discípulos do Dafa, 

então, por causa do seu apego ao medo, não desaprove novamente as ações que os discípulos do 

Dafa estão tomando quando esclarecem a verdade. Não importando como o mal persegue, o que 

aguarda os discípulos do Dafa é a perfeição e o que aguarda os seres perversos não é nada menos 

do que pagar eternamente no inferno por tudo que fizeram, interferindo na retificação do Fa e 

perseguindo os discípulos do Dafa. 

 

Li Hongzhi 

8 de março de 2002 
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As bênçãos do Dafa 

 

Os 10 anos da retificação do Fa têm recriado o Cosmos, salvando incontáveis seres sencientes 

da degeneração e da aniquilação, e estabelecendo, no imensurável colossal firmamento, os 

eternos e absolutamente abrangentes princípios do Fa e a sua imensurável sabedoria. Isso é uma 

bênção para os seres sencientes e é a poderosa virtude dos discípulos do Dafa. 

 

O Mestre difundiu o Dafa durante dez anos. Inclusive no mundo humano, as predestinações 

mudaram muito. A catástrofe do cometa, predestinado na história, não mais acontecerá, a III 

Guerra Mundial foi evitada e o perigo de 1999 devido ao ciclo formação, estabelecimento, 

degeneração e destruição do Céu e da Terra nunca mais irá se repetir. A retificação do Fa no 

mundo humano está prestes a chegar. Os seres sencientes do mundo [irão se esforçar] para 

retribuir a salvadora graça do Dafa e dos discípulos do Dafa. Que maravilhoso é isso. É 

maravilhoso. É verdadeiramente maravilhoso! 

 

Li Hongzhi 

19 de maio 2002 

 

 

 

 

Comentário 

 

Esses pensamentos são realmente bons. Se todos os estudantes do Dafa chineses puderem ser 

mais conscientes de suas condutas na vida diária, serem mais puros e terem consideração para 

com os outros em tudo o que fizerem, então, essa seria a conduta de um discípulo do Dafa. Eu, 

como seu Mestre, ao longo de todos esses anos de ensinamento do Fa, sempre fiz as coisas com 

senso de responsabilidade para com a sociedade e as pessoas. 

 

Todos os discípulos do Dafa que participam dos protestos pacíficos na frente das embaixadas e 

dos consulados chineses são extraordinários. Vocês tiveram que de fato suportar muitas coisas. 

O tempo está muito quente agora, por isso, assegurem-se de cuidarem bem de si mesmos. 

 

Li Hongzhi 

21 de junho de 2002 

 

 
Nota: Este comentário sobre o artigo “Algumas ideias sobre comentários de estudantes que participaram das 

apelações a frente de embaixadas e consulados chineses”, escrito por um discípulo do Dafa. O texto está 

disponível no website Minghui. 
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Pensamentos retos 

 

O envio de pensamentos retos pelos discípulos do Dafa neste período histórico especial – que é 

com o intuito de reduzir a perseguição dos seres perversos ao Dafa, aos discípulos do Dafa e às 

pessoas do mundo – tem desempenhado um papel fundamental. Muitos seres perversos foram 

eliminados no curto prazo, antes que a força da retificação do Fa chegue, e isso reduziu muitas 

perdas potenciais. Os seres perversos, ao perceberem que estão acabados, agem cada vez mais 

loucamente. Os discípulos do Dafa são a única esperança de salvação dos seres sencientes. Então, 

para fazer a retificação do Fa de forma mais eficaz, enquanto esclarecem os fatos, vocês devem 

considerar muito seriamente o envio de pensamentos retos para eliminar o mal e os seus 

problemas, para que o mal não tire vantagem disso. Atualmente, há alguns estudantes que ainda 

não entenderam o quanto é essencial enviar pensamentos retos. Alguns estudantes ainda ficam 

no mesmo estado de quando meditam – inclusive, quando meditam, alguns estão em um estado 

meio adormecido, estão num estado em que suas mentes não estão suficientemente atentas ou 

no qual estão sendo severamente interferidos por pensamentos errantes e, por causa disso, não 

conseguem um efeito muito bom. Há também estudantes que, quando enviam pensamentos retos, 

têm como alvo, em suas mentes, só um ou uns poucos elementos maus, impedido assim que o 

gong e os poderes divinos enviados tenham máximo efeito. Claro, se as circunstâncias forem 

especiais para que o alvo do envio de pensamentos retos seja apenas um ou uns poucos seres 

perversos, seja isso feito sozinho ou em grupo, então, é o que deve ser feito e o poder contido 

nisso também será tremendo. Contudo, quando enviaram pensamentos retos em grupo no seu 

dia a dia, busquem eliminar o mal em grande escala. Não tenham como alvo no seu dia a dia 

apenas um ou uns poucos seres perversos a cada envio. 

 

É assim que se deve fazer: (1) Foque sua atenção e propósito; sua mente deve estar totalmente 

clara e racional; a força dos pensamentos tem de ser focada e forte, com um ar de supremacia e 

de eliminar todo o mal no Cosmos. (2) Os discípulos, que ainda não são capazes de ver outras 

dimensões, podem focar seus poderosos pensamentos na palavra mie depois de terminarem de 

dizer a fórmula. A palavra mie precisa ser forte o suficiente para ser tão grande quanto o corpo 

cósmico, abrangendo tudo sem nada deixar de fora em nenhuma dimensão. (3) Os discípulos 

que ainda não conseguem ver seres perversos em outras dimensões podem lidar com a situação 

de acordo com aquilo que estão conscientes. Seus pensamentos retos precisam ser fortes e usar 

plenamente a sua sabedoria. Um pensamento reto por si só pode subjugar centenas de coisas 

perversas. (4) Estando de olhos fechados ou não, o efeito produzido no envio de pensamentos 

retos é o mesmo. Se for com os olhos abertos, você deve alcançar um estado em que não desvie 

sua atenção para nada que seus olhos veem na dimensão das pessoas comuns. 

 

No envio de pensamentos retos, por mais intensas que as coisas possam ser, na superfície, deve 

haver serenidade. Isso se aplica especialmente quando você está no seu local de trabalho ou em 

outra situação especial; nesse caso, não é preciso manter a palma da mão ereta; o resultado será 

o mesmo. Desde que mantenha forte seus pensamentos retos e foque sua mente, os mesmos 

resultados podem ser alcançados. Mas em condições normais, mantenha a palma da mão ereta 

ou faça com as mãos em posição de lótus. 

 

Para reduzir perdas e salvar seres sencientes, usem plenamente seus poderosos pensamentos 

retos de discípulo do Dafa! Mostrem suas poderosas virtudes! 

 

Li Hongzhi 

13 de outubro de 2002 
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Saudações do Mestre pelo Ano Novo 

 

Feliz Ano Novo a todos os discípulos do Dafa no mundo inteiro! 

 

Enquanto emergem das dificuldades, enquanto salvam os povos do mundo, enquanto se tornam 

mais lúcidos e maduros, vocês atravessaram mais um ano. No que resta da jornada, que possam 

cumprir, com pensamentos retos como o de deuses e com ações retas, os grandiosos votos que 

prometeram cumprir quando ainda não havia história! 

 

A interminável viagem chegando ao fim 

Com a densa neblina dissipando-se pouco a pouco 

Á medida que os pensamentos retos mostram o poder de deuses,  

O regresso ao Céu já não é mais só um desejo. 

 

Li Hongzhi 

31 de dezembro de 2002 

 
Felicitações aos discípulos do Dafa pelo Ano Novo de 2003 

 

Feliz Ano Novo, discípulos do Dafa na China continental!  

Feliz Ano Novo, discípulos do Dafa ao redor do mundo! 

 

Descendo ao mundo secular 

 

Com o girar do Falun, há certamente loucura 

Todos os recursos de um país gastos por minha causa 

Eu observo tranquilamente o diabólico jogo do bufão chegando ao fim 

Restaram apenas os últimos vestígios de sujeira soprados de um lado para o outro 

Cinco mil anos de reencarnação através de turnos e mudanças  

Limpo o pó depositado em cima e a realidade é completamente exposta 

Quem é de fato o personagem principal neste grande espetáculo? 

Realizei esta viagem só por causa dos seres sencientes 

 

Li Hongzhi 

31 de janeiro de 2003, o 29º dia do décimo segundo mês, ano de Ren Wu no calendário lunar 

 
Comentário sobre o artigo de um estudante 

 

Bem dito. O caminho de cultivo de cada um é diferente, a forma como cada um valida o Fa é 

diferente: seus status sociais são diferentes, suas profissões são diferentes, seus ambientes são 

diferentes, mas, mesmo assim, todos podem se cultivar. Este é o caminho que o Dafa deixa a 

seus cultivadores. Os discípulos do Dafa são um só corpo e eu aprovo tudo o que tem sido feito 

durante a retificação do Fa: eles todos fazem aquilo que discípulos do Dafa devem fazer. As 

diferentes abordagens são, de fato, devido à abrangente forma como os diferentes papéis estão 

dinamicamente distribuídos nas operações do Fa; o poder do Fa é um reflexo de um só corpo. 

 

Li Hongzhi 

16 de fevereiro de 2003, revisado em 8 de outubro de 2005 
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Comentário sobre o artigo de um estudante 

 

As ideias neste artigo foram muito bem colocadas e o autor tem um entendimento muito claro 

sobre a retificação do Fa do Mestre e a validação do Fa pelos discípulos do Dafa. Se todos os 

discípulos do Dafa puderem ser racionais e lúcidos desse modo e puderem ter pensamentos retos 

e ações retas na validação do Fa, então, já não haveria perseguição nem haveria brechas para o 

mal se aproveitar. Para mim, não importa quem escreveu o artigo. Se que o que é dito [num 

artigo] é eficaz para que os estudantes validem o Fa, eu o encorajo, mesmo que seja escrito por 

alguém que se opõe a nós. É porque estamos de fato salvando todos os seres e, enquanto a 

perseguição não terminar e a jornada do cultivo dos estudantes do Dafa não estiver finalizada, 

oferecemos oportunidades para as pessoas e lhes damos esperanças. 

 

Li Hongzhi 

29 de agosto de 2003 

Revisado em 8 de outubro de 2005 

 

 

 

 

Comentário sobre o artigo de um estudante 

 

Sugiro que todos os discípulos do Dafa leiam este artigo. 

 

Li Hongzhi 

1 de novembro de 2003 

 
Comentário sobre o artigo de um estudante: “Buda Dourado”, publicado no mesmo dia. 

 

 

 

 

Comentário sobre o artigo de um estudante 

 

Expor esses policiais perversos e essas pessoas malvadas e divulgar seus atos perversos é algo 

extremamente eficaz para estremecer e refrear essas pessoas irracionais e perversas. Ao mesmo 

tempo, esclarecer os fatos para as pessoas do local expõe diretamente e gera conscientização 

pública sobre essa perseguição perversa. É também é uma excelente forma de salvar as pessoas 

que foram envenenadas e enganadas por mentiras. Espero que todos os discípulos do Dafa e os 

novos estudantes na China continental façam isso bem. 

 

Li Hongzhi 

15 de novembro de 2003 

Revisado em 8 de outubro de 2005 
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Saudações do Mestre aos discípulos do Dafa pelo Ano Novo de 2004 

 

Discípulos do Dafa da China continental, 

Discípulos do Dafa ao redor do mundo, 

 

Feliz Ano Novo! 

 

Duradouro ou momentâneo, tudo que tem ocorrido no período da retificação do Fa forja 

uma Nova Era 

Os longos e prolongados anos de glória e de sofrimento 

Foram todos para agora cumprir a grande a promessa. 

 

Para o bem de todos os seres, para o bem da validação do Dafa, mantenham-se diligentes no 

caminho que leva à divindade! A eterna perfeição existirá junto com a glória de vocês! 

 

Li Hongzhi 

31 de dezembro de 2003 

 

 

O Fa ensinado na teleconferência internacional 

 

O livro consegue até certa medida expor a perseguição do mal aos estudantes do Dafa e salvar 

as pessoas. Vocês podem publicá-lo na sociedade comum e difundi-lo entusiasticamente entre 

as pessoas comuns ou publicá-lo em capítulos em alguns dos websites dirigidos ao público. No 

entanto, não o promova entre os nossos estudantes para não os perturbar. Nada deve interferir na 

forma como os estudantes progridem rumo à perfeição e em suas validações do Fa. 

 

Quanto ao conteúdo, muitas das passagens do livro foram escritas com apegos humanos. Não 

podemos de nenhuma forma promover o apego de alguém entre os estudantes que, para poder 

escrever um livro que expõe a perseguição, sujeitou-se à transformação do mal. Vocês sabem o 

que significa a “transformação”? Na verdade, o que os deuses consideram é que a pessoa quis 

sair de lá para expor o mal porque não foi capaz de suportar e que seu desejo de sair de lá foi de 

fato um apego que ela não pode renunciar. Sob nenhuma circunstância um discípulo do Dafa 

deve ser transformado pelo mal, mesmo que seja para expor a perseguição. Além disso, expor a 

perseguição não é a finalidade no cultivo de um discípulo do Dafa. Sendo assim, não queremos 

que outros estudantes que não eliminaram totalmente os apegos humanos sigam tal exemplo e, 

muito menos, devemos promover o livro para os estudantes nos websites para os estudantes. 

 

O cultivo é algo solene. Desejo que vocês se cultivem para serem deuses e que nesse processo 

sejam capazes de validar o Fa. Foi para isso que lhes transmiti o Dafa e lhes dei uma glória eterna 

sem precedentes. Não é para vocês se tornarem heróis entre as pessoas comuns por se oporem à 

perseguição. Em vez disso, é para que vocês validem o Fa ao mesmo tempo que negam os 

arranjos das velhas forças e se opõem à perseguição para que, através disso, vocês alcancem a 

divindade. 

 

Li Hongzhi 

19 de janeiro de 2004 
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Detenham o mal com pensamentos retos 

 

Em comparação com o passado, agora, os fatores perversos que perseguem os discípulos do Dafa 

tornaram-se quase nada, mas, ainda assim, as pessoas más e os policiais perversos ainda 

continuam a agir perversamente contra os discípulos do Dafa. Trata-se de seres humanos 

cometendo pecados diretamente contra deuses. Então, podem impedi-los usando todo tipo de 

abordagem, tais como expor seus atos maus, esclarecer a verdade e telefonar diretamente para 

as pessoas. 

 

Tudo o que os discípulos do Dafa fazem agora é para salvar as pessoas do mundo, todos os seres; 

para expor a perseguição e pôr um fim nela. Por isso, vocês não podem aceitar nenhum ato da 

perseguição e, muito menos, permitir que o mal faça o que quiser quando persegue os discípulos 

do Dafa. Se os policiais perversos e as pessoas más não puderem ser dissuadidos e persistirem 

em fazer o mal, podem detê-los com pensamentos retos. Quando os discípulos do Dafa têm fortes 

pensamentos retos e nenhum medo, podem usar seus pensamentos retos para devolver as coisas 

aos malfeitores. Quando policiais perversos estão usando bastões elétricos ou quando pessoas 

más estão injetando drogas para torturá-los, vocês podem usar os seus pensamentos retos para 

redirecionar a corrente elétrica ou a droga de volta para as pessoas que lhes fazem tais 

brutalidades. Vocês podem fazer isso com ou sem a palma da mão reta; funciona assim que seus 

pensamentos retos emergem. 

 

Quando você está sendo perseguido, sem importar como, você pode usar pensamentos retos para 

retornar as coisas sobre as pessoas más e para parar a perseguição. E isso inclui aqueles que 

golpeiam os estudantes com socos e pontapés: fortes pensamentos retos podem fazer com que 

os socos e pontapés dados pela pessoa caiam sobre ela mesma ou fazer com que policiais 

perversos e as pessoas malvadas se ataquem entre si; podem transferir toda a dor e ferimentos 

para a pessoa má ou o policial agressor. Mas a premissa é que tenham fortes pensamentos retos 

sem nenhum medo e sem nenhum apego humano, sem nenhuma apreensão ou ódio. Só quando 

estiverem nesse estado é que funciona e terá efeito assim que os seus pensamentos surgirem. 

Enquanto enviam pensamentos retos, não entrem em pânico nem tenham medo e, enquanto a 

pessoa perversa continuar a agredi-los, continuem enviando pensamentos retos. Isso não deve 

ser feito com ninguém ou outra coisa no mundo que não seja a perseguição. O fundamental para 

os discípulos do Dafa é salvar as pessoas e fazer o bem. Esses pensamentos retos são para que 

as pessoas más parem de fazer maldades, também para advertir as outras pessoas malvadas e 

impedir que as pessoas do mundo cometam pecados. Seu propósito continua sendo salvar todos 

os seres. 

 

Li Hongzhi 

15 de fevereiro de 2004 
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Eliminem os mãos-negras com pensamentos retos 

 

No que diz respeito às coisas no presente, os demônios podres que participaram na perseguição 

aos discípulos do Dafa foram eliminados ao ponto de que restarem tão poucos que não podem 

ter um efeito considerável. Nessa circunstância, os vários tipos de deuses que as velhas forças 

deixaram entrar anteriormente nos Três Reinos – aqueles que elas mesmos querem eliminar, que 

estão em níveis baixos e se tornaram maus, e uma parte dos quais tem forma de Buda, Tao e 

outros Deuses – já deveriam ter sido desintegrados e eliminados há muito tempo na antiga lei do 

Fa: formação-estabelecimento-degeneração-destruição. O motivo de as velhas forças terem 

deixados eles entrarem para dentro dos Três Reinos no início da retificação do Fa foi para que 

interferissem com a retificação do Fa e participassem na perseguição aos discípulos do Dafa. 

 

As velhas forças sabiam que fazer essas coisas é um enorme pecado e tinham medo de serem 

lançadas ao inferno por pecarem diretamente contra a retificação do Fa, por isso, controlaram, 

de fora dos Três Reinos, esses deuses maus (os mãos-negras) que estão dentro dos Três Reinos, 

os quais, por sua vez, controlam os demônios-podres para que interfiram na retificação do Fa e 

persigam os discípulos do Dafa. Toda perseguição aos discípulos do Dafa nestes anos foi feita 

sob o comando direto deles. Os pecados deles são agora infinitos e o peso do mal e os pecados 

que eles cometeram estão agora além do que eles são capazes de pagar. 

 

A destruição das velhas forças como um todo e todos os últimos fatores que serão eliminados 

estão relacionados com a enormidade dos pecados dos mãos-negras, os quais têm participado de 

todas as interferências das coisas grandes e pequenas que acontecem aos discípulos do Dafa 

desde o início do cultivo de cada um deles e todas as diferentes situações [que surgiram] no 

cultivo pessoal dos discípulos do Dafa; eles aproveitaram todas as oportunidades para isso. O 

número de mãos-negras é enorme, ainda que, nesta dimensão, os corpos manifestados deles são 

pequenos. Vão desde o tamanho de uma moeda até o de uma ponta de caneta; a maioria deles é 

do tamanho da ponta de uma caneta. Eles puderam ouvir todo o Fa que ensinei ao longo desses 

anos e eu dei oportunidades a eles durante todo esse tempo, e mesmo assim, eles continuaram a 

fazer as mais perversas coisas. Como resultado do avanço da retificação do Fa e ações guiadas 

por pensamentos retos dos discípulos do Dafa, esses demônios-podres foram destruídos a tal 

ponto que restaram muito poucos para serem usados por eles e, por isso, os mãos-negras estão, 

eles mesmos, participando das coisas que os demônios-podres têm feito. Eles estão diretamente 

perseguindo os discípulos do Dafa e interferindo com a retificação do Fa. 

 

Por essa razão, todos os discípulos do Dafa, novos e veteranos, quando enviarem pensamentos 

retos, além de alvos específicos, visem como alvo diretamente os mãos-negras e elimine todos 

eles. Ao mesmo tempo, quando você envia pensamentos retos, você precisa ter sua mente mais 

focada, pura e estável, para assim, poder mobilizar suas maiores capacidades, desintegrar todos 

os mãos-negras e demônios-podres e eliminar as últimas interferências que estão nas outras 

dimensões.  

 

Não permitam que o mal explore brechas nem deixem que seus apegos humanos interfiram. 

Façam bem as coisas que os discípulos do Dafa devem fazer e percorram bem a última etapa da 

jornada. Pensamentos retos, ações retas. 

 

Li Hongzhi 

16 de março de 2004 

 



13  

 

Mantenham a lucidez 

 

Se, como um estudante [do Dafa], você não segue os requisitos do Mestre, isso definitivamente 

não é algo simples. As velhas forças arranjaram para todos os discípulos do Dafa uma série de 

coisas suas, por isso, se um discípulo do Dafa não segue os requisitos do Mestre, então, ele está 

seguindo os arranjos das velhas forças. As velhas forças, essencialmente, são grandes provas e 

tribulações que vos acompanham o tempo todo, focadas em saber se os discípulos do Dafa da 

retificação do Fa são capazes de dar um passo adiante. 

 

Se, depois de passar por esta provação, alguns estudantes ainda não têm a mente lúcida, então, 

eles perderão [as oportunidades que se apresentam] em tudo isso. Somente quando você segue 

os requisitos do Mestre é que você está validando o Fa e cultivando como discípulo do Dafa e, 

só assim, é um verdadeiro discípulo do Dafa. 

 

Li Hongzhi 

8 de maio de 2004 
 

Comentário sobre o artigo de um estudante. 

 

 Comentário do Mestre sobre o artigo de um estudante 

 

Todos os discípulos, quer estejam na China continental ou em outras partes do mundo, devem, 

nas abordagens que tomam para se opor à perseguição, ter sempre em mente a segurança dos 

discípulos do Dafa da China continental. Todas as ações que colocam em risco a segurança dos 

discípulos do Dafa devem ser encerradas. 

 

Li Hongzhi 

31 de maio de 2004 

Revisado em 8 de outubro de 2005 

 

Ao Fahui de Montreal, Canadá 

 

Saudações! Por meio dos constantes esforços dos discípulos do Dafa ao longo dos últimos anos 

e do seu esclarecimento da verdade, as pessoas do mundo tornaram-se cada vez mais lúcidas. 

Vocês salvam cada vez mais seres e, junto, estabelecem o futuro dos discípulos do Dafa. Isso é 

louvável e digno de felicitações. 

 

Em nossos Fahuis, vocês estão revendo continuamente [o que experimentaram e aprenderam]. 

Embora validando o Fa e colocando em ações o como os discípulos do Dafa devem cultivar, 

vocês ainda têm algumas deficiências. Coloquem plenamente em uso as coisas boas que vocês 

aprenderam e fortaleçam os seus pensamentos retos; fazer isso lhes possibilitará realizar ainda 

melhor as coisas dos discípulos do Dafa. 

 

Este Fahui é um grande encontro de discípulos do Dafa e uma manifestação dos discípulos do 

Dafa estabelecendo suas poderosas virtudes. Não relaxem em seus esforços e vamos fazer ainda 

melhor nesta etapa final. Desejo-lhes completo sucesso. 

 

Li Hongzhi 

20 de junho de 2004 
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Mensagem do Mestre ao Fahui da Europa celebrado em Viena 

 

Ao Fahui da Europa realizado em Viena: 

 

Saudações! 

 

Devemos fazer de nossos Fahui grandes encontros para refletirmos sobre nossas experiências e 

aprendizados, para descobrirmos em que pontos falhamos, para tirarmos proveito das coisas que 

conseguimos e firmarmos pensamentos retos de discípulos do Dafa. Valorizem tudo aquilo que 

vocês fizeram e que, no futuro, façam ainda melhor. 

 

O Mestre está observando a todos e sempre espera boas notícias de vocês. 

Finalmente, desejo ao Fahui completo sucesso!  

 

Li Hongzhi 

20 de junho de 2004 

 

Abandonem os corações humanos e salvem as pessoas do mundo 

 

Os discípulos do Dafa, como um todo, passaram a fase do cultivo pessoal; atualmente, com a 

enorme corrente da retificação do Fa avançando, a fase de validação do Fa pelos discípulos do 

Dafa também está se aproximando do seu final e a história está a ponto de entrar em uma nova 

fase. De agora em diante, especialmente os discípulos do Dafa na China continental, novos e 

veteranos, devem abandonar seus apegos humanos de longa data e aproveitar bem os dias para 

salvar amplamente as pessoas do mundo. Uma vez concluído o período no qual estamos agora, 

o primeiro grande processo de eliminação de seres sencientes começará. Sendo um discípulo do 

Dafa do período da retificação do Fa, a libertação pessoal não é a meta do cultivo: sua grande 

aspiração ao vir foi, na verdade, salvar seres sencientes, e essa é a responsabilidade e a missão 

que a história lhe outorgou na retificação do Fa. Por ser assim, você deve salvar uma grande 

quantidade de seres. Discípulos do Dafa, não abandonem a grandiosa responsabilidade que lhes 

foi confiada na retificação do Fa e, muito menos, decepcionem os seres, já que você são a única 

esperança de eles terem um futuro. Por essa razão, todos os discípulos do Dafa, novos e 

veteranos, devem agir e começar a esclarecer a verdade amplamente. O que eu direi agora é 

especialmente para os discípulos do Dafa na China continental: cada um de vocês deve sair para 

esclarecer a verdade, “nos campos e vales, montanhas e colinas”, sem esquecer nem um lugar 

onde haja pessoas. E quanto às pessoas que queiram aprender a prática depois de o seu 

esclarecimento da verdade, você deve providenciar para que elas estudem o Fa e aprendam os 

exercícios o mais rápido possível; elas são o próximo grupo de discípulos que irão cultivar. 

 

Quando se esclarece a verdade, é preciso fazer do estudo do Fa uma prioridade; parem de ler e 

circular essas falsas escrituras feitas por demônios-podres que interferem com o Fa e que são 

divulgadas pelo mal aproveitando-se de estudantes que estudaram pobremente o Fa e abrigam 

fortes apegos humanos. Mantenham seus pensamentos retos e suas ações retas, mantenham suas 

mentes claras e salvem racionalmente e de forma ampla as pessoas do mundo. 

 

Li Hongzhi 

1 de setembro de 2004 
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Comentário do Mestre sobre o artigo de um estudante 

 

Este artigo é excelente. Seu entendimento de o porquê os discípulos do Dafa validarem o Fa é 

lúcido, os pensamentos retos contidos no artigo são fortes; ele é lógico e claro. Espero que os 

discípulos do Dafa na China continental o leiam. Os discípulos do Dafa estão validando o Dafa 

e não deveriam estar apegados aos resultados da vil Assembleia do Partido. É porque, tudo na 

sociedade humana, existe para o Dafa e o cultivo dos discípulos do Dafa. Se é reto ou perverso, 

dá na mesma, só pode agir de acordo com as necessidades do Dafa. 

 

Li Hongzhi 

19 de setembro de 2004 

R1qevisado em 8 de outubro de 2005 

 

Na retificação do Fa os seus pensamentos devem ser retos, não humanos 

 

Aos meus discípulos que ainda têm fortes pensamentos humanos: o caminho pelo qual os guio 

é para serem Deuses, no entanto, há estudantes que ainda abraçam fortemente noções humanas. 

No cultivo pessoal, vocês sempre consideraram os benefícios do Dafa como sendo destinados à 

sociedade humana; durante as tribulações, consideraram como atos humanos a perseguição aos 

discípulos do Dafa feita neste Cosmos por esses seres maus que usam pessoas más, e agora, 

quando restou quase nada do mal para vocês eliminarem e validarem o Fa com pensamentos 

retos na retificação do Fa no mundo humano, quando as pessoas do mundo começam a ver as 

coisas com clareza, vocês colocam suas esperanças nas pessoas comuns, acreditando que serão 

elas que porão um fim à perseguição.. 
 

O que está acontecendo é que o Cosmos está passando pela retificação do Fa. [O que ocorre] no 

mundo humano são meramente a manifestação de seres de baixo nível agindo quando 

gigantescos corpos cósmicos estão sendo afetados pela retificação do Fa. O que humanos 

poderiam fazer a deuses? Se não houvesse fatores externos, será que os humanos ousariam fazer 

algo contra os deuses? As coisas que acontecem na sociedade humana simplesmente resultam 

desses seres de altos níveis que controlam as coisas. Quando comparados com os discípulos do 

Dafa que têm pensamentos retos e têm feito bem, [eu tenho que lhes perguntar], por que não 

elevam seus entendimentos finais para além deste plano humano? Para que você está se 

cultivando? Para fazer algo para a sociedade humana? Algo para China? Para conseguir algo 

para o lado dos discípulos do Dafa no mundo humano? Ou simplesmente para que o mundo traga 

justiça aos discípulos do Dafa no mundo humano? Eu transmito o Fa para alcançar algo para a 

sociedade humana? O que faço é guiá-los no cultivo para serem deuses; conduzo, pouco a pouco, 

seus entendimentos para fora do humano, para além do humano. A meta é guiá-lo até a Perfeição 

por meio da sua Ascenção. 
 

Despertem! Se até mesmo essa provação, a mais perversa que já existiu, não pode despertá-los, 

então, quando o Fa retificar o mundo humano, restará a você apenas ficar olhando – chocado, 

arrependido, angustiado, desesperado e lamentando muito por ter feito tão mal as coisas – a 

magnifica visão da Consumação dos discípulos do Dafa que verdadeiramente cultivaram. É o 

caso de colher o que semeou. Não quero deixar para trás nenhum discípulo do Dafa, mas vocês 

têm de se elevarem por meio do verdadeiro estudo e cultivo no Fa! Validando o Fa, salvem as 

pessoas do mundo e façam bem as três coisas que os discípulos do Dafa devem fazer. Sejam 

diligentes, coloquem de lado seus apegos humanos. A divindade não está longe. 

 

Li Hongzhi 

19 de setembro de 2004 
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Saudações de Ano Novo 

 

Agradeço as saudações e as mensagens, que os discípulos da China continental e de várias outras 

nacionalidades me enviaram referentes ao Festival do Meio Outono. Em resposta, quero dizer 

algumas palavras. Os discípulos do Dafa percorrem um caminho divino. Não deixe que mudanças 

na situação da sociedade humana influenciem vocês, aproveitem bem o tempo para esclarecer a 

verdade; salvem às pessoas, eliminem esse demônios-podres, e mantenham seus pensamentos retos 

e suas ações retas. Os discípulos na China continental, mais do que todos, devem intensificar seus 

esforços e fazer bem as coisas que devem fazer, mantendo-se diligentes. 

 

Espero que todos fortaleçam seus pensamentos retos no Festival do Meio Outono! 

 

Li Hongzhi 

15º dia do 8º mês do ano de Jia Shen no calendário lunar [28 de setembro de 2004] 

 

 

 

Minha versão de "bastão de advertência" 

 

Na retificação do Fa, todas as coisas no Cosmos renascem à medida que são desfeitas e recriadas, e 

o momento de o Fa retificar o mundo humano está cada vez mais próximo. Ao longo dos últimos 

cinco anos, os discípulos do Dafa, validando o Fa, estabeleceram para si mesmos poderosa virtude 

de deuses, e na dimensão humana, salvaram muitos seres sencientes e pessoas usando ações e 

pensamentos retos; destruíram grande quantidade de demônios-podres e de fatores das velhas forças. 

E, julgando pela forma como as coisas estão agora no mundo humano, diminuíram a perseguição do 

mal bem como libertaram os seres sencientes e as pessoas do mundo dos seres maus de outras 

dimensões e de fatores que interferem no Dafa. As pessoas começam a ter clareza e a pensar sobre a 

perseguição contra os discípulos do Dafa e as pessoas do mundo. E isso começou a fazer tremer de 

medo as pessoas malvadas neste mundo que puseram a mão na perseguição contra os discípulos do 

Dafa, e agora, elas mantêm suas naturezas malvadas sob certo controle; inclusive, algumas delas 

deixaram de perseguir os discípulos do Dafa. Tudo isso contribuiu para uma grande melhora na 

situação. Isso é o que os discípulos do Dafa conseguiram com suas ações e pensamentos retos antes 

que o Fa retifique o mundo humano. Os discípulos do Dafa passaram a ser vistos de outra forma 

pelos deuses, agora como seres forjados pelo Dafa na retificação do Fa, como Discípulos do Dafa. 

No caminho que os discípulos do Dafa trilham para validar o Fa, à medida que cultivam, ao mesmo 

tempo, salvam os seres sencientes, ajustam-se aos requisitos da retificação do Fa do Cosmos e 

desintegram e eliminam os mãos-negras e demônios-podres que agem negativamente na retificação 

do Fa e fazem mal aos discípulos do Dafa, e todos os elementos de interferência e perseguição 

arranjados pelas velhas forças; esse é o caminho completo de cultivo, que os discípulos do Dafa 

percorrem em direção à perfeição e para se tornarem deuses magníficos. 

 

Contrastando, quando se trata daqueles que se escondem em suas casas e só “estudam o Fa”, não 

importando qual é a desculpa deles, na verdade, isso é devido a apegos que eles não renunciam. Eles 

inclusive formam “panelinhas”, onde se queixam uns aos outros fazendo comentários sem sentido e 

adotando atitudes negativas sobre validação do Fa dos discípulos do Dafa e tudo o que os discípulos 

do Dafa estão fazendo, constantemente criticando faltas e deficiências dos outros estudantes no 

cultivo, e até mesmo espalhando inclusive rumores dentro e para fora da China. O que eles fazem 

agrada o mal e ajuda o mal na perseguição. Alguns dizem, “Eu só leio Zhuan Falun, não leio os 

novos artigos”. Você é ainda meu discípulo? Digo-lhes claramente: o período anterior a 20 de julho 
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de 1999 foi de cultivo pessoal e compreensão do Fa e, nesse processo de compreensão do Fa, a 

pessoa pôde alcançar a perfeição. Mas, esse não é o fim do cultivo dos discípulos do Dafa. Ao longo 

de cinco anos, a situação se inverteu. Quem é de fato e quem não é de fato precisa ser visto; aqueles 

que não estão realmente cultivando serão eliminados. Esses cinco anos foram um período em que os 

discípulos do Dafa cultivaram genuinamente estabelecendo poderosas virtudes salvando seres 

conscientes. Por que um ser tem que ser salvo pelo Dafa e por mim pessoalmente? Ou, para dizer 

claramente: que tipo de ser é digno de ser salvo pelo Dafa do Cosmos? Para alguém ser salvo, não 

pode se tratar apenas de alcançar a perfeição pessoal. Então, que tipo de ser merece ser um discípulo 

do Dafa? Você diria que são esses que se escondem em suas casas e só “estudam o Fa”? Ou que são 

os que querem ganhar do Dafa, mas não querem dar ao Dafa? Além disso, há aqueles que, enquanto 

os discípulos do Dafa estão sendo perseguidos, não querem falar em defesa do Dafa e, ainda assim, 

esperam ganhar coisas do Dafa apenas “lendo o livro” em suas casas. Que tipo de pessoas são essas? 

Julguem-nas vocês mesmos. 

 

O Mestre vê que o perigo já se aproxima deles. Não reconheço os arranjos das velhas forças, e isso 

inclui essa perseguição; porém, eu sabia que esses velhos fatores, por serem afetados na retificação 

do Fa, fariam isso; que era apenas uma questão de tempo e de quais deles fariam isso. Em outras 

palavras, teria sido melhor se a perseguição não tivesse acontecido, porque, se não tivesse, nesse 

caso, eu teria outras abordagens para vocês em nosso caminho. Como a perseguição aconteceu, eu a 

estou usando para que, os discípulos do Dafa, enquanto validam o Fa, anulem a perseguição e 

estabeleçam poderosa virtude de discípulos do Dafa. Vocês acham que o caminho de cultivo de um 

discípulo do Dafa deve adaptar-se a seus medos, à sua busca por conforto e comodidade, a todos os 

seus desejos? Vocês acham que os métodos de cultivo religiosos e as crenças do passado são as 

únicas formas de cultivo que existem? Se os Três Reinos e tudo na história foram planejados para a 

retificação do Fa do Cosmos, então, o único propósito na história foi permitir ao Dafa criar, ao longo 

dos tempos, os seres sencientes da humanidade juntamente com mente e cultura humanas, para que, 

quando chegasse o tempo de o Dafa ser amplamente difundido, os pensamentos das pessoas fossem 

capaz de compreender o Fa e coisas como o que é o Fa, o que é cultivar, o que é salvar seres 

sencientes etc. bem como entender todas as forma de cultivo. Se esse é o caso, não foram então todas 

as formas de cultivo e crenças da história feitas para estabelecerem neste mundo uma cultura para a 

retificação do Fa do Cosmos que viria mais tarde? Então, qual caminho é o necessário para que seres 

humanos se convertam em um deus? Todos os deuses no alto dizem que dei aos seres humanos uma 

escada para o Céu. 

 

E há pessoas que pensam que o Mestre, tal como as pessoas do mundo, não pode fazer nada acerca 

da perseguição. Sabiam que o cabeça dos demônios do mundo, independentemente do fato de as 

velhas forças estarem assegurando sua vida até que as assim chamadas “provas” acabem, age sob 

meu comando? Alguns já não disseram que quando eu digo a ele que pule, ele pula, quando digo a 

ele que enlouqueça, ele enlouquece, e quando digo a ele que seja selvagem, ele se torna selvagem? 

Não sabem todos que, quando digo ou escrevo algo, ele, imediatamente, coloca toda a sua gangue 

de criminosos, que persegue os discípulos do Dafa, para “estudá-lo” dia e noite? Neste momento, 

parece que ele foi expulso em meio a disputas políticas – mas, não será isso porque esses demônios 

malvados e podres, que o controlavam, já não conseguem fazer isso? É por essa única razão que as 

pessoas podem fazer coisas a ele e se atrever a tratá-lo assim. Como negar – colocando de lado o 

impacto da retificação do Fa –, não ser isso o resultado dos pensamentos e das ações retas dos 

discípulos do Dafa expondo a perseguição e anulando os arranjos das velhas forças à medida que 

validam o Fa, agindo para deter a perseguição e salvar seres? 
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Algumas pessoas têm familiares que foram presos na perseguição ou que estão sendo perseguidos, 

mas, ao invés de se apressarem e trabalharem com todos os demais para resistirem a essa perseguição, 

para deter ou diminuir a perseguição a seus familiares, ficam falando de coisas como “estudar o Fa 

em casa” e criticando tudo o que os estudantes [do Dafa] estão fazendo. Sabiam que, quando a 

perseguição a seus familiares presos diminui ou é interrompida, isso é resultado dos discípulos do 

Dafa expondo e assustando os seres maus, ao mesmo tempo que enfrentam o mal e perigos para 

tomar medidas contra a perseguição? Quando seus familiares saírem da prisão, você será capaz de 

olhá-los nos olhos? O que vocês fizeram por eles? Um ser humano cultivando não é um deus 

cultivando; todos cometem erros no processo do cultivo; a chave está em como lidar com os erros. 

Algumas pessoas são capazes de reconhecê-los, outras não. Há pessoas que não querem reconhecê-

los devido a seus apegos ao medo e a alguns outros fatores. O cultivo não se trata de atuar em lutas 

políticas de pessoa comum, menos ainda, de lutar por poder ou ganhos. Essas noções, maus hábitos 

e tendências que se formaram na sociedade humana comum e nos círculos políticos são todas 

menosprezadas até mesmo pelas pessoas comuns, portanto, deveriam ser, mais ainda, eliminadas no 

cultivo. 

 

O cultivo é um processo que permite a um ser humano ascender ao Céu e tornar-se um deus, então, 

por ser algo assim, como poderia não ser difícil? A religião budista costumava falar de “bastão de 

advertência”, por isso, permitam-me usar minha versão de “bastão de advertência” naqueles que não 

cumprem com o padrão e colocaram a si mesmos à beira do perigo. 

 

Li Hongzhi 

11 de outubro de 2004 

 

 

Para a conferência de compartilhamento de experiências da Europa de 2005 

 

Saudações a todos os discípulos do Dafa presentes na conferência! 

 

Enquanto atravessam uma perseguição, que já dura mais de cinco anos, os discípulos do Dafa da 

China Continental — assim como os discípulos do Dafa da Europa e do mundo, que estão expondo 

a perseguição, esclarecendo os fatos e salvando seres sencientes — fizeram o que os discípulos do 

Dafa devem fazer. Os esforços combinados dos discípulos do Dafa tornaram a verdade conhecida 

no mundo todo e deixaram o mal sem nenhum lugar para se esconder. Isso mostrou completamente 

a magnificência dos discípulos do Dafa de Fa reto e de crença reta. 

 

Todos, continuem com seus esforços diligentes! A história humana não existe tendo como objetivo 

final o próprio ser humano, nem a história humana é um parque de diversões criado para que o mal 

exiba sua crueldade. A história foi estabelecida para a retificação do Fa e somente os discípulos do 

Dafa são dignos de mostrar sua glória aqui. 

 

Mais uma vez, o Mestre deseja sucesso total à conferência para compartilhamento de experiências 

dos discípulos do Dafa! 

 

Li Hongzhi 

15 de janeiro de 2005 
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Nós não estamos nos "tornando políticos" 

 

Com relação à perseguição do perverso PCC ao Falun Gong, muitos chineses que não sabem da 

verdade têm acreditado nos últimos anos que a perseguição é justa, porque o Partido infundiu no 

povo chinês uma cultura do Partido ao longo de meio século de governos. O PCC induziu o povo 

chinês a julgar coisas, a considerar as coisas e a agir baseado em uma mentalidade impregnada da 

cultura do Partido, uma cultura criada tendo propósitos específicos em mente. Tendo passado por tal 

remodelação ideológica, o povo chinês não é mais capaz de julgar coisas, considerar coisas ou agir 

como pessoas normais. Sob influência da cultura do Partido, quando um outro país qualquer é tema 

de uma conversa, a base do pensamento dessas pessoas é que "os países capitalistas se opõem ao 

PCC". Mas a realidade é que esses países é que são formas normais de sociedade. Sempre que se 

fala de qualquer problema que há na China, a mentalidade do povo chinês é considerar isso como 

algo de "forças anti-China". A extensão dessa mentalidade é tal que, quando uma pessoa menciona 

o PCC, há pessoas que pensam que ela está se referindo à própria China. Quando alguém fala "nação 

chinesa", há pessoas que a confundem com o PCC. E não para por aí: sempre que um problema 

precise ser abordado, o primeiro pensamento é sobre como esmagar os outros, e os meios para isso 

incluem: impor pela força, atacar, lançar campanhas políticas, reprimir, denunciar e outras coisas do 

tipo. 

 

Atualmente, o PCC, atolado em corrupção e assolado por crises de todos os lados, está no fim. No 

entanto, quando o povo chinês fala mal do perverso PCC, a oposição que é feita ao Partido ainda 

está dentro de um contexto da mentalidade criada por tal cultura do Partido; eles estão de fato ainda 

considerando o Partido inseridos nessa cultura do Partido. Algumas pessoas têm até a seguinte 

mentalidade: "Como a China poderia existir sem o Partido?". No entanto, durante os 5.000 anos de 

história chinesa, qual dinastia não foi seguida por uma nova dinastia após a queda da anterior? Os 

países do Leste Europeu não ficaram bem depois de o malevolente Partido ter desaparecido de lá? 

Não se esqueça que a sociedade humana está nas mãos dos deuses. Ela mergulhará no caos se essa 

for a vontade deles, e nada poderá mudar isso se eles não quiserem o contrário. 

 

Quando os chineses vão para sociedades ocidentais, as pessoas dessas sociedades não conseguem 

entender as atitudes e as palavras dos chineses, acham-nas estranhas. As atitudes e as palavras dos 

líderes do PCC em suas visitas ao estrangeiro fazem que os ocidentais questionem a racionalidade 

deles. Até que ponto a cultura do Partido distorceu a mentalidade e cultura do povo chinês? Até as 

pessoas do nível do Comitê Central do PCC não escapam dessa mentalidade e de agir segundo essa 

cultura distorcida. Essa mudança de mentalidade tornou fácil ao PCC achar pretextos legais para sua 

constante ladainha nas suas repressões ao povo chinês. Inclusive hoje, quando o slogan "Nosso 

Partido sempre tem razão" já não funciona mais, o PCC, para tentar legitimar seu monopólio sobre 

o poder, sustenta e fomenta essa confusão de modo a tirar vantagem do ardente patriotismo chinês e 

do fortalecimento de um sentimento patriótico misturando-os com ideias como "Se não houvesse o 

Partido Comunista, não haveria China", "Amar o país é amar o Partido e amar o Partido é amar o 

país". Eles mantêm a essa confusão mental nas pessoas para continuarem enganando o povo chinês. 

 

Depois de fracassar na perseguição ao Falun Gong, o PCC lançou a frase: "Falun Gong conspira com 

as forças anti-China". Depois que o Falun Gong expôs a verdade sobre a perseguição do PCC, o PCC 

novamente atiçou as pessoas, dizendo: "O Falun Gong é antipatriota". Isso fez os estudantes do Falun 

Gong perceberem que, quando expõem a perseguição esclarecendo os fatos, há alguns chineses que 

não conseguem escutar nada do que eles dizem. Essas pessoas realmente acreditam que aquilo que 

o Partido diz é sempre correto, que acreditam que aquilo que o governo comunista diz é sempre 

correto, que acreditam que o Falun Gong é realmente como o PCC diz. 
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O Dafa está salvando pessoas. Os discípulos do Dafa são compassivos e, para o bem do futuro da 

humanidade, explicam às pessoas os fatos sobre a perseguição para que elas possam ver claramente 

a maldade da perseguição, e isso é deter a perseguição. Mas, o PCC, por meio de seu monopólio 

sobre a informação, de sua fala repressiva e caluniosa, tem de fato enganado algumas pessoas por 

meio de uma propaganda falsa e enganosa. E, entre essas pessoas, estão as que se desapontaram e se 

sentiram enganadas depois de terem visto pessoalmente as campanhas massificantes do passado ou 

depois de terem sido perseguidas, também estão as que nasceram e cresceram em meio à cultura do 

Partido. Contudo, muitas delas que são pessoas realmente boas e que têm boa qualidade-inata. 

Mesmo assim, foram completamente envolvidas pela propaganda e lavagem cerebral do Partido. 
 

O que fazer em tais circunstâncias? A única coisa a fazer é expor totalmente esse perverso Partido 

que persegue os discípulos do Dafa, fazer com que o povo chinês e o mundo vejam esse Partido – o 

Partido que eles acreditaram e que sempre afirmou ser "grandioso, glorioso e correto" – por aquilo 

que ele realmente é. Depois que o Epoch Times publicou o “Nove Comentários sobre o Partido 

Comunista”, o PCC novamente começou a inventar histórias e a contar mentiras dizendo que "o 

Falun Gong tinha se tornado político". O fato é que qualquer um que disser algo sobre o Partido será 

rotulado por ele de "metido em política” e isso será usado para enganar o povo chinês. Na verdade, 

o povo chinês tem medo de se envolver em política e atribui um sentido negativo ao "envolver-se 

em política" por causa da cultura do Partido que foi incutida nele. Em qualquer país que não este 

governado pelo PCC, ser um "político" é visto como algo bastante elitizado. 
 

O Falun Gong é apolítico. Isso é algo que todos podem ver no dia a dia; é algo que o mundo tem 

reconhecido. Se nossos esforços para expor e parar a perseguição feita por parte desses malfeitores 

do PCC estão sendo rotulados como políticos, então, podemos esclarecer algumas coisas de forma 

completa: o que é o Falun Gong, o que é o perverso PCC e por que ele insiste em perseguir o Falun 

Gong. Quanto ao que é o Falun Gong, os discípulos do Dafa têm explicado isso às pessoas do mundo 

em seus esforços para esclarecer os fatos, e, em todo o mundo, as pessoas já entenderam. Então, o 

que resta a fazer é ajudar a humanidade a perceber o que é verdadeiramente o perverso PCC e porque 

ele persegue o Falun Gong. E, na verdade, isso é feito com o propósito de parar a perseguição e não 

porque nos metemos em política. Não temos motivações políticas. Nós somos cultivadores, pessoas 

a caminho da divindade, transcendendo o mundo humano; não buscamos nem desejamos fama ou 

ganhos neste mundo. Expomos os malfeitores e o vil Partido para parar uma perversa perseguição; 

o propósito é despertar e salvar os seres sencientes enganados pelo mal. 
 

Para evitar mal-entendidos por parte daqueles que se deixaram levar pela cultura do Partido, eu disse 

aos discípulos do Dafa da China Continental para não usarem os Nove Comentários ao esclarecerem 

a verdade. A retificação do Fa avança rapidamente mudando as circunstâncias em que os discípulos 

do Dafa validam o Fa. Recentemente, mentiras e propagandas do PCC fizeram ressurgir coisas como 

a "autoimolação"; versões falsas dos Nove Comentários foram espalhadas pelo PCC para envenenar 

mais ainda as mentes das pessoas do mundo. Isso criou mais obstáculos ao esclarecimento da verdade 

e salvação das pessoas no mundo. E assim, para que as pessoas do mundo todo estejam cientes da 

vil natureza do Partido e do motivo de ele perseguir os discípulos do Dafa, tornou-se necessário que 

as pessoas leiam os Nove Comentários. 
 

Na verdade, não há hoje em dia, um único chinês que ainda acredite no Comunismo. Até entre os 

líderes perversos e dentro do Comitê Central do PCC, você não verá uma única pessoa que acredite 

no perverso PCC. No momento em que o Partido e aquele chefe perverso declararam que queriam 

"destruir o Falun Gong", os deuses deram o veredicto de que o PCC seria dissolvido e destruído. No 

momento, os deuses estão destruindo de forma abrangente todos os fatores constituintes do Partido. 

Quem, em pleno juízo, iria querer agora, neste último momento, ser responsabilizado pelos crimes 

cometidos pelo perverso Partido Comunista nos últimos cento e tantos anos? 
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Bem, alguém está prestes a arcar, como bode-expiatório, os crimes do perverso Partido Comunista 

e [o fato de ele ter se arriscado a isso] deve ser porque está embriagado pelo poder político. Porém, 

na realidade, quando expomos o maligno espectro do comunismo, não o fazemos tendo em mente 

um grupo específico de pessoas. O objetivo dos Nove Comentários é salvar todos os seres cujas 

mentes tenham sido envenenadas pelo mal, o que inclui membros do perverso PCC, aqueles que 

estão nos órgãos mais poderosos do PCC e pessoas comuns. O objetivo é ajudar os seres em todas 

as esferas a verem claramente os fatores que estão por trás do perverso PCC. 

 

Na verdade, para pessoas desse mundo, não é tão errado assim viverem para ter poder ou para ganhos 

pessoais, mas, por que você tem que se juntar às fileiras daqueles seres perversos que envenenam e 

prejudicam a humanidade? Pessoas acordem! Se você realmente se esqueceu do propósito em ser 

um humano, então nada poderia ser mais terrível! Se você, como alguém neste mundo, está 

sinceramente querendo e buscando o caminho do retorno, eleve-se em sabedoria! 

 

Eu compartilharei com o mundo uma verdade: quando um Deus ou um Buda desce ao mundo e 

quando um Fa reto é ensinado, sem dúvida, também haverá demônios depravados que interferirão.  

 

Muitas das coisas faladas em lendas e transmitidas através das religiões podem muito bem estarem 

acontecendo agora. Não deixe que sua mentalidade humana bloqueie sua verdadeira natureza e, 

muito menos, peque contra pessoas a caminho da divindade. 

 

Li Hongzhi 

26 de janeiro de 2005 
 

 

Saudações de Ano Novo 

 

Discípulos do Dafa da China Continental, discípulos do Dafa ao redor do mundo, Feliz Ano Novo! 

O ano de Yiyou começou. Durante este ano, a enorme força da retificação do Fa trará mudanças à 

humanidade. Por isso, façam melhor ainda as três coisas que os discípulos do Dafa devem fazer, 

libertem-se de apegos e não vejam com pensamentos humanos aquilo que os discípulos do Dafa 

precisam reconhecer: a perseguição e a verdadeira natureza do vil Partido que nos tem perseguido. 

 

Nossa missão não é política, não brigamos com a verdadeira seita humana do mal e, menos ainda, 

queremos qualquer poder político no mundo. Durante a perseguição, devemos ter clareza de que 

estamos salvando pessoas que foram enganadas pela cultura do Partido, porque elas acreditam tanto 

nessa seita que não conseguem ouvir a verdade. Além disso, o que fazemos é permitir que os 

estudantes que não têm um bom entendimento sobre essa questão reconheçam a natureza maligna 

[do Partido]. É um apego humano que precisa ser abandonado e é um passo que precisa ser dado 

como parte do processo de validação do Fa. Não use noções humanas para julgar a retificação do Fa 

ou a forma de cultivo dos discípulos do Dafa, e não fique prolongando desnecessariamente o 

processo de melhoria do seu entendimento por causa de seus pensamentos humanos. Vocês são 

pessoas caminhando para a divindade e qualquer apego dificultaria isso. 

 

O caminho que o Mestre lhes diz para seguirem é, com certeza, reto. Espero que vocês completem 

– sobriamente, racionalmente e com pensamentos retos – suas jornadas para a Consumação. 

 

Li Hongzhi 

O dia do Ano Novo, o Ano de Yiyou 9 de fevereiro de 2005 
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Girando a roda para o mundo humano 

 

Os discípulos do Dafa que não viveram na China continental acham difícil de entender o que se passa 

sob o governo do PCC. Em particular, quando os discípulos do Dafa que saíram da China e os 

discípulos do Dafa que estão na China continental renunciam às várias organizações do PCC, eles 

descobrem que muitos dos discípulos do Dafa chineses são membros do Partido Comunista e ficam 

intrigados com isso e pensam: ''Como é possível que discípulos do Dafa sejam membros do Partido 

Comunista?''. Especialmente para os discípulos do Dafa em países não comunistas, é difícil de 

entender isso. A verdade é que, na China continental, antes de os discípulos do Dafa começarem a 

cultivar, eles também foram educados na cultura do Partido. Na China continental daquela época, o 

PCC era a China e a classe média alta chinesa tinha que ser de membros do Partido. As coisas 

funcionavam assim na sociedade chinesa. Sob tais circunstâncias, muitas pessoas se afiliaram ao 

Partido, mas, não foi porque elas queriam fazer parte dele, nem porque acreditavam de fato nele. Em 

vez disso, essa era a única maneira de as pessoas fazerem parte daquela sociedade. Era como se o 

povo chinês só tivesse essa escolha; fazer de outra maneira faria com que você fosse rotulado de 

herege e fosse alvo de uma denúncia pública ao PCC. É claro que, para os capangas do Partido que 

são realmente maus, a história é outra. Além disso, algumas pessoas não se afiliaram ao Partido por 

livre e espontânea vontade – muitas foram pressionadas a se afiliarem ou aderirem quando suas 

unidades de trabalho se afiliaram coletivamente. Embora os discípulos do Dafa tenham emitido 

declarações públicas de renúncia ao PCC, na realidade, eles deixaram de ser membros do Partido 

Comunista ou da Liga Comunista da Juventude já há muito tempo, já que, de acordo com o 

regulamento do PCC, quem que não paga a mensalidade do Partido durante seis meses é 

automaticamente considerado como tendo saído do Partido. Quando o PCC começou a perseguir o 

Falun Gong em 1999, eles disseram que, no passado, eu tinha sido afiliado à Liga Comunista Juvenil, 

não é? A verdade é que, naquela época, só havia duas pessoas em toda a minha unidade de trabalho 

que ainda não eram membros nem do Partido Comunista nem da Liga Comunista da Juventude, e 

eu era uma delas. Naquela época, a minha unidade de trabalho determinou que todos teriam que se 

afiliar ou ao Partido ou à Liga. Se nós não nos afiliássemos, seríamos considerados hereges pelo 

PCC, então, foi por causa dessa situação. 

 

Na retificação do Fa, o Mestre está na verdade salvando todos os seres, não apenas os bons, mas 

também os maus. Eu digo frequentemente que, na retificação do Fa, eu não levo em consideração os 

erros do passado de nenhum ser senciente e que só olho para a atitude dele com relação ao Dafa 

durante a retificação do Fa. Em outras palavras, não importando que tipo de ser ele é ou quão grandes 

foram seus erros e pecados cometidos na história, desde que ele não tenha desempenhado um papel 

negativo em relação à retificação do Fa, eu posso dar a ele uma solução benevolente e eliminar seus 

pecados e carmas. Essa é a maior misericórdia e é verdadeira salvação. Isso é porque, no universo, 

os seres positivos e negativos coexistem e esse é o princípio do yin-yang e sua mútua geração. Foi o 

próprio PCC que escolheu fazer do Dafa seu inimigo e, quando ele declarou que iria derrotar o Falun 

Gong, o espírito maligno do PCC e o grupo base perverso do PCC, que têm perseguido os discípulos 

do Dafa no mundo humano, foram condenados à destruição por todos os deuses do Cosmos. Na 

verdade, quando divulguei o Dafa, isso foi na sociedade do PCC. Se ele não tivesse perseguido os 

discípulos do Dafa, acabaria dando a maior contribuição de todo o Cosmos. Além disso, o meu 

ensino do Fa naquela sociedade beneficiou-a de muitas e muitas formas, e não causou nenhum dano. 

Quando a saúde pública melhorou, para quem os gastos com saúde foram reduzidos? Com corpos 

saudáveis, para qual sociedade essas pessoas contribuíram? Esse Partido fez tantas coisas más que 

está com medo de perder o poder, por isso, ele sempre enfatiza a ''estabilidade social''. Quando o 

Dafa estava sendo amplamente divulgado, a moralidade do povo melhorou e, devido à situação geral 

do Dafa, a sociedade realmente começou a se estabilizar. É claro, o Dafa não foi divulgado com o 

objetivo de estabilizar a sociedade humana; isso foi devido à moralidade ter melhorado. Muitas 
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pessoas, desde a liderança central do PCC até as diferentes classes sociais, já reconheceram esse fato. 

Contudo, a verdadeira natureza do PCC é, na sua essência, a de um culto que contém toda maldade 

que existe. Ele não pôde tolerar o Dafa apesar [dos benefícios que o Dafa trouxe]. Sua mentalidade 

extremamente arrogante e perversa quer controlar o Céu, a Terra, as pessoas e inclusive a mente das 

pessoas; ele não é capaz de suportar a mínima irritação. E apesar de ele ter se beneficiado com a 

divulgação do Dafa, isso não foi levado em conta, porque ele já havia decidido perseguir o Falun 

Gong antes mesmo de poder ficar satisfeito. Além disso, aquele miserável no mundo humano perdeu 

a cabeça por causa de sua inveja e, de forma obstinada, foi em frente com seus planos, recusando-se 

a escutar os outros. Ele se tornou o comparsa perfeito para o espectro maligno do Partido Comunista. 

Não só fizeram do Dafa um inimigo deles como também, durante a perseguição, usaram todos os 

meios à mão para perseguir até à morte ou ferir gravemente muitos dos discípulos do Dafa que 

estavam ou estão a caminho da divindade, os quais foram escolhidos eras e eras atrás. Dezenas de 

milhões de pessoas foram perseguidas de diversas maneiras e a fé reta de 100 milhões de pessoas foi 

oprimida. Foi o maior pecado de todos os tempos, um gigantesco pecado que faz [daqueles que o 

cometeram] pessoas completamente más e culpadas, por todos nos Céus, de crimes incomensuráveis, 

que enfureceram todos os deuses no colossal firmamento! Agora, até os elementos das velhas forças 

que controlam e manipulam o PCC estão dissolvendo apressadamente o PCC e seu espectro maligno. 

A fúria do mal acabou. Não é que aquelas pessoas más tenham mudado; é que o espectro do mal que 

controla o Partido foi reduzido a quase nada. Em outras palavras, a eliminação do PCC não resultou 

de uma decisão de eliminá-lo tomada no início da retificação do Fa. A retificação do Fa é para 

retificar todos os seres perversos, ou seja, salvar todos os seres. Foi o PCC que escolheu fazer do 

Dafa um inimigo. É claro, cultivadores não têm inimigos e ninguém é digno de ser inimigo do Dafa. 

O objetivo em expor o mal é para impedi-lo de fazer o mal. No passado, ao esclarecemos a verdade, 

nós sempre dissemos que não estávamos contra o Partido, no entanto, isso absolutamente não quer 

dizer que nós o amamos, tampouco que o repudiamos.  O significado disso é que os cultivadores não 

têm nada a ver com organizações, partidos políticos e instituição da sociedade humana. Em outras 

palavras, se o PCC não tivesse feito mal contra o Dafa, não haveria problema algum em alguém ser 

ou não ser do Partido. E se olharmos a questão dessa perspectiva, a minha afiliação à Liga quando 

eu era jovem não foi uma oportunidade dada a eles? No entanto, agora, não só o Partido cometeu 

maldades, pecados são imperdoáveis, como sua natureza já não é mais a mesma. E isso naturalmente 

põe em perigo os membros do PCC. Se uma pessoa não renuncia a ele, ela é parte dele, uma partícula 

dele, parte de sua composição, e, assim, ela se torna um alvo de eliminação para todos os deuses. 

Quando aquele capítulo da história humana começar, não haverá mais oportunidades para os seres 

humanos. Através do esclarecimento da verdade, os discípulos do Dafa têm oferecido muitas e 

muitas oportunidades aos seres humanos. No atual período histórico, os seres humanos terão de 

escolher qual será o futuro de suas existências. Querer ou não nos ouvir é uma forma de um ser 

escolher seu futuro. Levando em consideração as situações que falei acima, [você verá que], embora 

alguns discípulos do Dafa tinham sido membros do Partido ou da Liga em algum momento, a culpa 

não foi deles; a culpa é do cabeça do Partido e do espectro maligno do Partido que escolheram fazer 

o mal. Os discípulos do Dafa não querem deixar nenhuma mancha, e suas renúncias não é "fazer 

política" e, muito menos, uma formalidade. Em vez disso, é um apego que precisa ser removido no 

cultivo. Ninguém pode alcançar a Consumação se permanecer marcado pelo [Partido] ou reconhecer 

a coisa mais perversa do Cosmos. Além disso, só quando os discípulos do Dafa são capazes de 

reconhecer o PCC por aquilo que ele é, de purgá-lo de suas mentes e de não o deixar interferir nos 

seus pensamentos, é que poderão ter pensamentos retos mais fortes e poderão fazer bem o que os 

discípulos do Dafa devem fazer; esse é um passo no cultivo que tem de ser dado. 

 

Li Hongzhi 

15 de fevereiro de 2005 
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Ao Fahui em Estocolmo, Suécia 

 

Ao Fahui da Europa: 

 

Saudações, discípulos do Dafa. 

 

Tudo no mundo foi estabelecido e criado para a retificação do Fa e os discípulos do Dafa são os 

grandes protagonistas de nossos tempos. Desde os tempos antigos, os seres de todos os reinos têm 

esperado com ansiedade. Reúnam e salvem os seres que vocês têm que salvar! Tenham pensamentos 

retos e ações retos, dissolvam todos os obstáculos e divulguem amplamente os fatos. Seres divinos 

estão entre os homens. 

 

Eu desejo sucesso ao Fahui. 

 

Li Hongzhi 

12 de junho de 2005 

 

Estude bem o Fa e livrar-se de apegos não será difícil 

 

Este artigo está muito bem escrito. Os estudantes, que ainda não estão lúcidos sobre os métodos que 

os discípulos do Dafa estão usando para validar o Fa e salvar todos os seres, devem ler este artigo. 

Mesmo que o artigo não seja tão abrangente quanto poderia ser e não seja tão profundo, ele é bem 

claro sobre tudo aquilo que os discípulos do Dafa devem fazer para validar o Fa e salvar seres. 

 

Fato é que aqueles que ainda não conseguiram dar um passo adiante, independentemente do motivo, 

estão escondendo o medo. No entanto, para os cultivadores, ter ou não medo é prova de ser humano 

ou divino, e é o que diferencia cultivadores de pessoas comuns. É algo que um cultivador tem que 

enfrentar e é o maior apego humano que um cultivador tem que eliminar. 

 

Li Hongzhi, 

20 de julho de 2005, comentário sobre um artigo de um estudante. 

 

Livre-se da mentalidade humana 

 

O artigo está bem escrito e o entendimento que expressa é ainda melhor. Alguns estudantes realmente 

não consideram o estudo do Fa como algo importante e frequentemente olham as situações que 

surgem entre os discípulos do Dafa com uma mentalidade humana comum; e isso não se limita a 

admirar cegamente certas pessoas. A exibição dessa mentalidade humana é, de fato, uma verdadeira 

evidência [da diferença] entre um cultivador e uma pessoa comum. Isso traz para a pessoa muitos 

problemas no cultivo e interfere nos esforços para validar o Fa e na coordenação e cooperação que 

há entre os estudantes, as quais se baseiam no Fa. A manifestação mais proeminente disso é a severa 

perseguição que muitos estudantes enfrentam como resultado da uma forte mentalidade humana e 

da falta de pensamentos retos. A solução é, sem exceção, fazer do estudo do Fa uma prioridade e 

estudar o Fa diligentemente. Este Dafa é capaz de retificar o colossal firmamento e possibilita que 

as pessoas o cultivem até a Consumação – você não deveria valorizar uma oportunidade tão rara e 

preciosa como esta? E esta é uma oportunidade que desaparecerá em um instante! 

 

Li Hongzhi 

1 de setembro de 2005 



25  

Para todos os discípulos do Dafa ao redor do mundo e 

 na China Continental, um feliz Festival de Meio Outono 

 

Uma vontade inquebrantável (na forma poética da Dinastia Song) 

 

Ultrapassando tempos e espaços, 

a retificação do Fa avança 

Enorme é o desafio, 

mas segue com firme vontade 

Desenfreados são os perversos, 

no entanto, o rumo é mantido 

Removendo o mal como se apenas estivesse tirando poeira 

 

Meus discípulos, 

andem resolutamente no caminho do Dafa 

Que seu esplendor engrandeça o mundo humano, 

conforme você transcenda os Três Reinos 

Discípulos do Fa, 

sejam diligentes, com uma vontade inquebrantável 

Os incontáveis anos de tribulações foram todos para estes tempos 

 

Li Hongzhi 

Festival de Meio Outono, 18 de setembro de 2005 

 

Caminhe retamente seu caminho 

 

A retificação do Fa significa retificar o Fa do antigo Cosmos – um Fa que não é mais reto – e isso 

abrange [retificar] todos os seres no Cosmos, desde os níveis altos até os baixos. Claro, isso inclui 

também o Fa que eles deixaram em diferentes níveis, entre os quais, está o Fa que eles transmitiram 

aos seres humanos para guiá-los no cultivo. O Período da Retificação do Fa dos discípulos do Dafa 

é para validar Zhen-Shan-Ren e para obter o Dafa fundamental do novo Cosmos, então, que sentido 

há em elas disseminarem e validarem coisas que não são parte de Zhen-Shan-Ren, do novo Cosmos? 

Não deixem que a busca por algum objetivo específico os leve a ignorar o significado da existência 

dos discípulos do Dafa. Na verdade, fazer progresso no cultivo é parte do processo de salvar seres. 

Salvar seres, aperfeiçoar a si mesmo e resistir à perseguição são todas ações que validam o Fa; só de 

percorrer retamente seu caminho já equivale a validar o Fa. Além disso, não usem as coisas perversas 

que acontecem durante a perseguição como desculpa para não validar o Fa ou não o validar bem, já 

que a realidade é que a perversa perseguição organizada pelas velhas forças foi posta em prática para 

testá-los. Embora não reconheçamos a existência das velhas forças e seus arranjos, elas fizeram o 

que fizeram. Vocês desempenham o papel de protagonistas neste período histórico e tudo que existe 

atualmente, quer sejam seres perversos ou deuses retos, tem a ver com vocês. Trilhar retamente seu 

caminho é o mais importante. Nos tempos finais, os fatores malignos diminuirão, a situação se 

abrandará e o estado das coisas do mundo mudará, mas nunca mudará o caminho que vocês têm que 

percorrer retamente. 

 

Li Hongzhi 

25 de setembro de 2005 
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Ao Fahui em Praga 

 

Saudações aos discípulos do Dafa no Fahui de Praga! 

 

Espero que nosso Fahui seja um sucesso. 

 

Melhorem juntos, tenham o comportamento de discípulos do Dafa, façam bem as três coisas que os 

discípulos do Dafa devam fazer bem e façam tudo para que o nosso Fahui seja um sucesso e traga 

resultados. 

 

Li Hongzhi 

2 de outubro de 2005 

 

 

Quanto mais se aproxima o fim, mais diligentes devem ser 

 

Uma pessoa tem muitas provas a ultrapassar no decorrer de seu cultivo; uma das razões para isso é 

que, desde o momento em que nasce, as pessoas formam incessantemente noções de todos os tipos 

à medida que vão adquirindo conhecimentos na sociedade humana, e disso resultam apegos. Porque 

a sociedade humana é um lugar onde o sofrimento anda de mãos dadas com o prazer, a vida é cheia 

de sofrimentos por mais riqueza e status social que alguém possa ter. Como a dor é difícil de suportar, 

as pessoas tentam, consciente ou inconscientemente, lutar contra o sofrimento na esperança de ter 

uma vida mais confortável. E assim, na busca da felicidade, elas formam ideias de como evitar a dor, 

como viver bem, como triunfar na sociedade, como conseguir fama e sucesso, como ter mais, como 

estar por cima e assim por diante. Por isso, à medida que acumulam experiências, as pessoas formam 

noções sobre a vida, e essas, por sua vez, reforçam essas noções à medida que as pessoas vivem suas 

vidas. 

 

Mas, na realidade, o que a sociedade humana toma como verdade são, da perspectiva do Cosmos, 

inversões da verdade; quando os seres humanos passam por dificuldades e sofrem, é para que possam 

pagar pelo carma e, assim, terem um futuro feliz. Sendo assim, um cultivador precisa cultivar por 

meio de verdades corretas e retas. Ter dificuldades e sofrimentos é uma extraordinária oportunidade 

para eliminar carma, ser limpo de pecados, purificar o corpo, elevar o reino de consciência e subir 

de nível – é uma coisa extraordinariamente boa. Essa é uma verdade do Fa correta e reta. Porém, 

quando durante seu cultivo, o sofrimento cai sobre você e surgem conflitos que atingem a sua parte 

mais profunda – e especialmente quando colocam em xeque as suas noções rígidas – é realmente 

difícil de passar na prova. Mesmo quando você sabe muito bem que é uma prova, ainda assim, você 

não consegue se libertar de seus apegos. Além disso, os discípulos do Dafa estão cultivando nesta 

sociedade materialista, cheia de tentações, por isso, é ainda mais difícil, e mais importante ainda, é 

mudar essas noções. É por isso que frequentemente lhes digo que estudem muito o Fa no processo 

de cultivo. É por isso que, de tempos em tempos, publico artigos para apontar problemas comuns, 

corrigindo e ajustando continuamente o rumo das coisas. Mesmo assim, de tempos em tempos, 

surgem novos problemas no caminho do cultivo de vocês. Quanto a como as coisas estão agora, no 

decorrer da retificação do Fa do Cosmos e da validação dos discípulos do Dafa, ocorrem mudanças 

gigantescas na situação da perseguição colocada no caminho dos discípulos do Dafa. O ambiente de 

cultivo e a percepção das pessoas do mundo estão mudando fundamentalmente. Isso indica que a 

retificação do Fa e o cultivo dos discípulos do Dafa já está em sua etapa final. E, no entanto, há um 

pequeno número de estudantes – inclusive veteranos – que tem mostrado, em diferentes graus, um 

estado de desânimo e afrouxaram nas suas determinações de serem diligentes. Eles não percebem 

que isso é um apego à duração da retificação do Fa ou que isso é causado por interferências de noções 
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equivocadas adquiridas, as quais resultam de brechas suas exploradas por interferências de fatores, 

colocados no início, pelas velhas forças na superfície da dimensão humana, ou por espíritos perversos 

ou demônios-podres – coisas que ampliaram e fortaleceram esses apegos e noções humanas – os 

quais trouxeram esse estado de desânimo. 

 

Na realidade, se pensarmos bem, os cultivadores do passado não ousaram se descuidar nem só por 

um só segundo, e isso foi quando se levava uma vida inteira para completar o cultivo. Então, como 

podem os discípulos do Dafa – os quais vão alcançar a posição celestial de um ser que foi salvo pelo 

Dafa e que teve a forma de cultivo mais conveniente – não serem ainda mais diligentes quando lhes 

é dada esta mais gloriosa honra de um cultivo que valida o Fa em um breve período de cultivo que 

passará em um piscar de olhos? Vocês já sabem que a forma de cultivo dos discípulos do Dafa é a 

de cultivar aqui, no mundo, entre as pessoas comuns, e é um cultivo que se dirige diretamente ao 

coração humano. Todos os apegos e noções humanos que interferem com a validação do Fa e na 

salvação dos seres sencientes precisam ser eliminados. Para quem cultiva em um caminho divino, 

será que é realmente tão difícil desfazer-se de apegos que surgem do pensamento humano e mudarem 

suas noções? Se um cultivador não quer renunciar nem sequer a tais coisas, bem, então como ele 

mostrará que é um cultivador? É claro, a maioria dos discípulos nesse estado estão assim porque, no 

início, não se deram conta de que tinham apegos sutis e que estavam sendo interferidos pelas suas 

próprias noções, e assim, o mal se aproveitou dessa brecha e ampliou esses fatores. Sei que, depois 

que perceberem isso claramente, rapidamente recuperarão o tempo perdido e alcançarão o nível, mas 

vocês devem evitar se desviar neste caminho magnifico, divino; não deixem motivos para futuros 

arrependimentos e não se atrasem tanto em suas elevações de nível. Esse é meu desejo, seu desejo e 

o desejo dos seres sencientes que contam com vocês. 

 

Li Hongzhi 

8 de outubro de 2005 

 

Maturidade 

 

Li pela internet os artigos do Fahui dos discípulos do Dafa da China continental e constatei que agora 

eles não são mais escritos com apegos humanos, nenhum [foi escrito] para cumprir tarefa, nem, na 

forma e no conteúdo, escritos usando a retórica clichê, falsa e vazia ao estilo do Partido; tampouco 

contém o apego de contar realizações com a mentalidade “se eu não contar, como é que saberão”. 

Basicamente, já não têm a lógica da cultura do Partido. Pude sentir que o cultivo deles amadureceu. 

 

A forma de cultivo dos discípulos do Dafa é uma em que o cultivo é entre as pessoas comuns; é entre 

as pessoas comuns que vocês validam o Fa, salvam seres sencientes e se opõem à perseguição. Nessa 

circunstância em que a forma de cultivo é sem precedente e sem referências do passado, cabe aos 

cultivadores trilharem seus próprios caminhos e requer que cada um valide e se ilumine ao caminho 

que veio para realizar; não há modelos a seguir. O caminho que cada um está trilhando só poderá 

servir de exemplo para a posteridade; ninguém pode substituí-lo – quem cultiva é quem obtém. Sob 

intensa e sinistra pressão que lhes foi imposta, num caminho de cultivo sem referências do passado, 

vivendo em uma sociedade humana muito materialista e prática, com a moralidade humana decaindo 

rapidamente dia a dia e sob estritos requisitos estabelecidos pelo Dafa para a elevação dos discípulos 

do Dafa, vocês conseguiram superar tudo. A maioria dos artigos tem uma análise racional e com a 

descoberta de deficiências; compartilham ideias como o objetivo de validar o Fa, reduzir perdas, 

ajudar companheiros cultivadores a ter pensamentos e ações retos; pensam em formas de ajudar os 

cultivadores que perseguidos e como salvar mais seres. Já não há expressões floridas para criar uma 

atmosfera emotiva: os textos são cheios de conteúdo, precisos, claros e sem qing humano. Não é algo 

que uma pessoa comum poderia escrever, já que o mundo interior do cultivador é puro e tranquilo. 
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Esse é simplesmente um dos sentimentos que tive ao ler pela internet os artigos compartilhados pelos 

discípulos do Dafa da China continental. Minha impressão geral é que a maioria dos discípulos do 

Dafa amadureceu; a forma como estão cultivando amadureceu; os entendimentos dos cultivadores 

sobre o cultivo amadureceram; os comportamentos racionais, advindos da diminuição de apegos 

humanos, também amadureceram. Quando todos os discípulos do Dafa forem assim, a maldade será 

completamente eliminada e Deuses e Budas se manifestarão grandiosamente. 

 

Li Hongzhi 

29 de outubro de 2005 

 

Ao Fahui de Israel 

 

Saudações aos discípulos do Dafa de Israel e aos participantes do Fahui! 

 

Os Fahui dos discípulos do Dafa são o ambiente na sociedade humana comum onde os discípulos 

do Dafa aprendem uns com os outros. Devido ao fato de que muito tempo ter que ser gasto em meio 

à realidade da sociedade humana comum, o tempo que os discípulos do Dafa têm para se reunirem 

é mais precioso ainda; os Fahui dos discípulos do Dafa são uma excelente oportunidade para forjar 

os discípulos do Dafa. O Mestre está confiante que, por meio desse Fahui, vocês se enriquecerão. Eu 

desejo a todos vocês um Fahui cheio de sucesso. Espero que vocês realizem bem as três coisas bem 

como, com pensamentos e ações retos, avançam bem no caminho do cultivo. 

 

Li Hongzhi 

3 de dezembro de 2005 

 

 

Resposta aos discípulos do Dafa do Peru 

 

Discípulos do Dafa do Peru, 

 

Recebi a carta de vocês. Vocês têm trabalhado duro e estou consciente da situação de vocês. 

 

O cultivo dos discípulos do Dafa é justamente para cultivar entre as pessoas comuns e isso nunca foi 

feito na história. Cada um que trilha bem seu caminho no cultivo, certamente, encontra dificuldades. 

Ir em frente e enfrentá-las é para validar o Dafa, salvar seres sencientes, romper com os arranjos das 

velhas forças e se opor à perseguição. Nunca houve essas coisas no cultivo do passado. Os discípulos 

do Dafa são pioneiros. É por isso que, no cultivo, às vezes vocês podem fazê-lo muito bem e às vezes 

não sabem como fazê-lo. Quando houver dificuldades, sentem-se todos para estudar um pouco mais 

o Fa e, com pensamentos e ações retos, não haverá obstáculos que não possam vencer. 

 

A conduta de vocês provou que o caminho trilhado pelos discípulos do Dafa está correto. Além disso, 

vocês percorreram-no muito bem. Com o progresso da retificação do Fa, tudo irá mudar para melhor 

e os discípulos do Dafa amadurecerão ainda mais. Sei que as dificuldades que estão enfrentando 

serão solucionadas com o avanço da retificação do Fa e com o amadurecimento e esforços de vocês. 

Espero que façam ainda melhor, porque os discípulos do Dafa são a esperança de todos os seres. 

 

Li Hongzhi 

17 de dezembro de 2005 
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Saudações de felicitação 

 

Aos discípulos do Dafa presentes no Fahui de Atlanta: Saudações! 

 

Em primeiro lugar, desejo que esta conferência seja um sucesso. Espero que todos vocês ganhem 

com este Fahui e façam bem no caminho que vocês ainda têm pela frente. 

 

Discípulos do Dafa, vocês são uma luz dourada no mundo mortal, são a esperança das pessoas deste 

mundo, discípulos do Fa que ajudam o Mestre e que serão futuros Reis do Fa. Sejam diligentes, seres 

despertos que caminham na Terra: tudo que está sendo feito será a glória do futuro. 

 

Li Hongzhi 

31 de dezembro de 2005 

 

Eliminando a maldade 

 

O tempo todo, os decaídos agentes secretos do perverso PCC reúnem informações que eles chamam 

de “Inteligência sobre o Falun Gong”. No entanto, a difusão do Dafa tem como claro objetivo fazer 

com que as pessoas cultivem e, no ensinamento do Fa, tudo é feito às claras, sem segredos. Inclusive, 

durante a sinistra e irracional perseguição do perverso Partido aos discípulos do Dafa, tudo o que os 

discípulos do Dafa no mundo têm feito para se opor à perseguição também é feito tão às claras, que 

muitas coisas estão publicadas no website Minghui, estão abertamente compartilhadas. As ações dos 

delinquentes agentes secretos do perverso Partido são feitas, porque [o PCC] sabe que a perseguição 

é infundada e se sente incomodado com isso. Por isso, blefam e fazem alarde para aparentarem serem 

fortes. Ao mesmo tempo, fazem isso para que aqueles infiltrados no PCC possam enganar uns aos 

outros, inventarem motivos para a perseguição e, tudo isso, é feito em função de um punhado de 

indivíduos que se envolveram em uma perseguição sem futuro ao Falun Gong. Mas, quando se trata 

de pessoas que não pensam por si mesmas, que não conseguem discernir entre o bem e o mal – 

especialmente depois de terem sido incutidas com a cultura do Partido –, que usam pontos de vista, 

argumentos e padrões do perverso Partido – os quais não são os usados por pessoas normais – para 

julgar o que é bom ou não, e o que deve ou não ser feito. Pessoas assim, são facilmente manipuladas 

e usadas pelo perverso Partido que as manipula a ponto de vergonhosamente se tornarem ferramentas 

do perverso Partido. Entretanto, essas pessoas cometeram de fato pecados imensos na perseguição 

aos discípulos do Dafa, e já estão além da redenção. 

 

Ao disseminar o Fa e salvar seres sencientes, não deixei de lado nenhuma classe social ou profissão, 

e não tratei ninguém de modo especial. Na salvação pelo Dafa, todos os seres são considerados 

igualmente, inclusive aqueles que estão em profissões muito más, como a de agente secreto. Quando 

obras literárias ou artísticas retratam como heróis pessoas com esse tipo de profissão, isso é feito por 

necessidades políticas e patrióticas, o poder requer essas pessoas chamadas de heróis. Aos olhos dos 

deuses, essas pessoas são as mais baixas e mais criminosas de todas; são pessoas mentirosas, que 

prejudicam a moralidade da humanidade. O caráter e o comportamento delas são desprezíveis e 

vergonhosos, seus atos são criminosos. Elas não agem como os detetives comuns que resolvem casos 

criminais em ambientes comuns. Contudo, não esqueçam que os assuntos humanos são planejados 

e organizados pelos deuses, sem importar se as pessoas consideram como coisas boas ou não. Os 

seres humanos têm carma, por isso, devem passar pelo ciclo da retribuição do carma. Se os deuses 

não querem que algo seja feito, ninguém será capaz de fazê-lo, independentemente de os humanos 

considerarem isso uma coisa boa. Nas coisas que os deuses querem fazer, as ações dos humanos são 

meramente parte do jogo da retribuição do carma. 

 



30  

Nos anos que ensinei o Fa, havia algumas pessoas que faziam esse tipo de trabalho e que, apesar de 

suas motivações iniciais, depois de conhecerem o Dafa, elas se tornaram genuínos discípulos do 

Dafa. Por isso, dei continuamente oportunidades a essas pessoas, porque, entre elas, havia realmente 

algumas com boa qualidade-inata e que foram pessoas muito boas em vidas anteriores; algumas delas 

vieram de reinos altos. Por isso, não lhes neguei a salvação só porque são agentes secretos nesta vida. 

A vida é preciosa, o processo de uma vida é precioso, por isso, sempre esperei que elas voltassem à 

razão mesmo sabendo que faziam parte da perseguição aos discípulos do Dafa. Para poder salvá-las, 

inclusive disse aos discípulos do Dafa que esclarecessem a verdade a eles durante a perseguição. Os 

malfeitores não só não querem ouvir como o carma deles cresceu tanto a ponto de não poderem mais 

ser salvos. Além disso, agora, a interferência dos agentes secretos já se tornou uma forma de 

perseguição aos discípulos do Dafa, e isso é inaceitável. O uso de agentes secretos degenerados para 

atingir o cultivo no Dafa dessa maneira foi planejado pelas velhas forças, e isso não poder ser de 

nenhuma forma reconhecido. Em termos de cultivo, não é que exista alguma relação necessária entre 

o cultivo e tais agentes secretos degenerados, os quais são a escória da escória da humanidade. Por 

isso, não reconheço mais esse tipo de coisa e, no futuro, tal tipo de agência não existirá nem existirão 

muitas pessoas com tão repugnante profissão. 

 

De agora em diante, os deuses e eu vamos tirar completamente do futuro tal tipo de profissão humana 

e vamos tirar a boa fortuna nas vidas dos agentes secretos decaídos criados pelo perverso PCC depois 

de 20 de julho de 1999; e vamos fazer com que suas vidas terminem cedo pagando nesse processo 

pelos pecados que cometeram. E isso se aplica especialmente a todos que planejaram e participaram 

do incidente de Atlanta; a boa fortuna deles será completamente retirada. A partir deste momento, 

eles pagarão seus carmas pecaminosos, [cuja vida miserável, os deixará] desejosos de que estivessem 

mortos. Em pouco tempo, morrerão e irão para o inferno. Igual destino aguarda cada agente secreto 

do PCC, seja na China ou fora dela, que não se arrepender e não mudar. Estou salvando todos os 

seres sencientes, no entanto, aqueles que não querem ter um futuro, serão impedidos de destruir a 

oportunidade que os seres sencientes tem de serem salvos. 

 

Espero que aqueles que ainda perseguem os discípulos do Dafa venham realmente a entender o que 

é o Falun Gong e por que o perverso Partido persegue os discípulos do Dafa. Mais ainda, espero que 

tenham um bom futuro. 

 

Li Hongzhi 

9 de fevereiro de 2006 

 

Passem a prova mortal 

 

Algumas pessoas não priorizaram o estudo do Fa e, quando a malvada perseguição aos discípulos 

do Dafa e a intensa pressão do implacável terror vermelho começaram, suas omissões foram 

exploradas pelo mal por causa de seus medos, e assim, acabaram fazendo coisas más ao Dafa e aos 

discípulos do Dafa, que não deveriam ter feito. Serviram como agentes secretos e espiões para 

agências de inteligência do vil Partido, tais como: Ministério de Segurança do Estado, do PCC, 

Quartel-general do Estado-Maior Geral [do Exército], Ministério de Segurança Pública etc. Quando 

algumas delas cederam ao mal, fizeram coisas, em diferentes quantidades e graus, que são totalmente 

vergonhosas para um cultivador. Sendo vidas, no fundo, todas elas sabem que o Dafa é bom, por 

isso, depois de terem feito essas coisas, elas se arrependem. Elas querem voltar ao cultivo, mas agora 

os agentes secretos do PCC têm coisas que podem usar contra elas, por isso, estão cheias de remorso. 

Elas temem que, se voltarem, os agentes secretos usarão as coisas que elas fizeram para as ameaçar 

e que as usarão contra elas. Elas têm muito receio de terem de encarar os discípulos do Dafa para os 

quais fizeram mal, quando eles souberem o que elas fizeram a eles. Esse é um grande dilema para 
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elas. 

 

A verdade é que perder a grande oportunidade de todos os tempos e não cumprir o propósito real de 

ter vindo a este mundo é mais assustador do que o apego de estar envergonhado demais para enfrentar 

os outros. Cultivo é cultivo, e cultivo é livrar-se de apegos pondo um freio ao mau comportamento 

humano e a todo tipo de medo, incluindo o apego humano a ter medo disto e daquilo. Entenda, você 

enveredou para um caminho errado por causa de seus apegos e medos e, agora, quando você quer 

voltar, você está novamente nas garras do medo e deixando que ele impeça o seu retorno. 

 

O medo leva a cometer erros e o medo pode levá-lo a perder sua oportunidade predestinada. O medo 

é uma armadilha mortal no caminho de um humano para a divindade. Você cometeu grandes erros 

por causa do medo e, no entanto, agora que você quer corrigi-los, está com medo de que as pessoas 

descubram [o que você fez]. O cultivo é um assunto sério. Se você continuar abrigando medos como 

esse, quando deixará de ser refém do medo? Em particular, aqueles estudantes que têm escondido 

essas coisas e que aparentemente agem melhor que a maioria dos outros estudantes, se não deixarem 

esse apego, se não eliminarem esse apego, se não se livrarem desse comportamento pecaminoso, se 

não se livrarem de seus medos, então, não importando quantas coisas de discípulos do Dafa façam, 

vocês as fazem para encobrir essas coisas. Se você abandonar esses pecados que carrega ocultamente 

consigo e fizer o caminho de volta, então, tudo o que você fez será limpo e [considerado como] parte 

do cultivo de um discípulo do Dafa. 

 

Como seu Mestre, eu nunca levei em conta as coisas erradas que você fez no seu cultivo; lembro-me 

só das coisas boas que você fez e de suas realizações. Os discípulos do Dafa fizeram o que fizeram 

durante um cultivo em meio a uma perversa perseguição sem igual na história, por isso, estão bem 

conscientes das dificuldades no cultivo, sendo assim, não deixarão de compreender os estudantes 

que enveredaram por um caminho errado. Por isso, digo-lhes mais uma vez: todos os estudantes que 

cometeram esse tipo de erro [espionagem], a partir de agora, é melhor que declarem publicamente 

que se livraram desse imundo fardo e que estão de volta ao Dafa. Só quando revelarem abertamente 

tudo o que fizeram de errado, é que poderão se libertar das amarras e ameaças dos agentes secretos. 

Somente quando revelarem abertamente essas coisas é que serão capazes de eliminar seus apegos e 

medos. Os discípulos do Dafa e eu não consideraremos os estudantes que enveredaram por caminhos 

errados em seus cultivos da maneira como pessoas comuns fazem. Quando comecei a ensinar o Fa 

na sociedade humana, sabia dos vários estados que emergiriam no cultivo das pessoas. No caminho 

de um ser humano à divindade, dado que é um ser humano – e não um deus – cultivando, certamente, 

ele cometerá erros no seu processo de cultivo e, com certeza, haverá provas em que não fará bem. E 

é claro, há aqueles que cometem erros enormes. Uma vez reconhecido o problema, a pergunta chave 

é se você está determinado a eliminá-lo. Somente quando você está determinado a sai dele é que se 

pode chamar cultivo, e isso é cultivo. 

 

Espero que os estudantes que enveredaram por caminhos errados não continuem cometendo erros. 

Esta pode ser a última vez que o Mestre ensina o Fa para estudantes como esses. Agarrem bem a 

oportunidade. Incontáveis deuses estão te observando, e os discípulos do Dafa e eu estamos ansiosos 

por seu retorno. 

 

Li Hongzhi 

9 de maio de 2006 
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Ao Fahui da Ucrânia 

 

Saudações aos discípulos do Dafa no Fahui da Ucrânia! 

 

Em primeiro lugar, quero desejar sucesso ao Fahui. A perfeição dos discípulos do Dafa do período 

da retificação do Fa está criando os Grandes Seres Iluminados do novo Cosmos, e isso faz com que 

suas responsabilidades sejam ainda maiores. À medida que você progride no cultivo e em sua missão 

de salvar seres sencientes e de dissolver o mal, naturalmente, as interferências das velhas forças 

convergirão para seu cultivo. Somente quando você cultiva é que você pode estabelecer todas as 

coisas do futuro. Por isso, espero que o Fahui de vocês seja uma grande ocasião capaz de inspirar 

verdadeiramente ao estudo do Fa e ao avanço. 

 

Discípulos do Dafa, sejam diligentes! Ainda que seu cultivo seja doloroso desfazer-se de seus apegos 

humanos, este caminho é sagrado. 

 

Mais uma vez, desejo sucesso ao Fahui de vocês! 

 

Li Hongzhi 

26 de maio de 2006 

 

 

 

 

Ao Fahui de Chicago 

 

Saudações a todos os discípulos do Dafa no Fahui de Chicago! 

 

Em primeiro lugar, quero desejar ao Fahui um completo sucesso na realização de seus objetivos. 

 

Os Fahui dos discípulos do Dafa são conferências do Fa para melhorar por meio de aprenderem uns 

com os outros e isso lhes permite encontrar deficiências, o que permite fortalecer seus pensamentos 

retos em seus caminhos à Perfeição. Suas realizações refletem a poderosa virtude que obtiveram por 

meio de um sólido estudo do Fa e da solidificação de seus pensamentos retos, sendo que, as suas 

deficiências apontam para coisas que vocês necessitam trabalhar ao longo do caminho de cultivo. O 

que quer que experimentem durante seu cultivo – seja de bom ou de mau – é bom, já que acontece 

porque vocês estão cultivando.  

 

Um cultivador não pode alcançar a perfeição quando cheio de pensamentos humanos, com dívidas 

cármicas ou cheio de apegos. O brilho do ouro aumenta à medida que é refinado ao longo do tempo. 

Com pensamentos e ações retos, os discípulos do Dafa estabelecem cada aspecto de sua divindade 

e, ao mesmo tempo, constroem o Cosmos do futuro. 

 

Discípulos do Dafa, sejam diligentes! 

 

Li Hongzhi 

25 de junho de 2006 

 

 



33  

 

Desintegrem o mal completamente 

 

Como resultado dos pensamentos retos que os discípulos do Dafa têm colocado na validação do Fa 

e na salvação das pessoas do mundo, está ocorrendo uma completa desintegração dos seres perversos 

e elementos que desempenham um papel negativo e perseguem os discípulos do Dafa. Agora, há 

apenas um pequeno número de perversos demônios-podres, que as velhas forças estão concentrando 

nos campos de trabalho forçado, nas prisões e em outros antros escuros, que estão participando na 

perseguição aos discípulos do Dafa. Isso fez com que a perseguição continue severa em certas áreas 

limitadas. Para eliminar completamente a perseguição dos mãos-negras, dos demônios-podres e das 

velhas forças, todos os discípulos do Dafa ao redor do mundo – especialmente os discípulos do Dafa 

em cada uma das regiões da China continental – estão enviando conjuntamente pensamentos retos a 

esses lugares do mal, dissolvendo completamente todos os seres perversos e os elementos que 

perseguem os discípulos do Dafa, eliminando desse modo as circunstâncias perversas sob as quais 

os discípulos do Dafa estão sendo perseguidos na China continental e salvando as pessoas do mundo, 

[e assim] cumprindo os deveres dos discípulos do Dafa e avançando para a divindade. 

 

Li Hongzhi 

24 de outubro de 2006 

 

 

 

 

Ao Fahui da Austrália 

 

A todos os discípulos do Dafa no Fahui da Austrália: 

 

Saudações! Em primeiro lugar, desejo total sucesso ao Fahui. Os Fahui são grandes encontros de 

discípulos do Dafa, são oportunidades boas para se ajudarem uns aos outros a melhorar e testemunhar 

[o poder de] o bom estudo do Fa. 

 

Para que os discípulos do Dafa percorram bem os seus caminhos e façam bem as três coisas, devem 

estudar bem o Fa, levar seriamente o estudo do Fa. As regiões que têm feito bem na salvação de seres 

sencientes e na validação do Fa, e onde ocorrem grandes mudanças, são sempre aquelas regiões onde 

todos estudam bem o Fa. Os discípulos do Dafa que melhoram rapidamente são sempre aqueles que 

priorizam o estudo do Fa. Isso porque o Fa é a base; é o que fundamenta os discípulos do Dafa; é o 

que assegura tudo e é o caminho pelo qual um ser humano caminha em direção à divindade. Por isso, 

aproveito a oportunidade deste Fahui da Austrália para dizer a todos os discípulos do Dafa ao redor 

do mundo: sem importar se você é um estudante novo ou um veterano, definitivamente, você não 

deve negligenciar o estudo do Fa por estar atarefado. Não façam do estudo do Fa uma formalidade. 

Estudem com uma mente focada, estudem realmente. Há muitas lições nesse aspecto. Espero que 

todos se saiam bem nesta última etapa do caminho. Em breve, o futuro se mostrará [a todos]. 

 

Li Hongzhi 

18 de novembro de 2006 
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Meus agradecimentos aos seres sencientes que enviaram saudações 

 

Discípulos do Dafa, pessoas do mundo e todos os seres sencientes: 

 

Saudações! 

 

Obrigado por terem envido suas saudações e bons desejos! Espero sinceramente que todos os meus 

discípulos do Dafa alcancem a Consumação! Espero sinceramente que todos os povos do mundo 

possam ser esclarecidos sobre a verdade, que possam ver claramente o que é aquele demônio, o mais 

perverso de todos os que a história decidiu trazer à humanidade, que possam ver como o perverso 

Partido envenenou o povo chinês e o mundo inteiro, e como ele persegue os discípulos do Dafa – e 

assim, conseguir a sobreviver à maior catástrofe de todos os tempos que se abateu sobre todos os 

seres. Espero sinceramente que todos os seres sencientes sejam salvos! 

 

Seres sencientes! Tudo o que vocês têm esperado, aguardado e se preocupado, ao longo de milhares 

de anos, chegou; de fato, está acontecendo agora. Através disso, cada pessoa escolhe seu destino, 

conscientemente ou não. 

 

Digo a vocês: os discípulos do Dafa são a única esperança de salvação dos seres em cada região e 

em cada nação. Valorizar o que eles estão fazendo equivale a valorizar a si mesmos! 

 

Obrigado por terem enviado suas saudações! 

 

Li Hongzhi 

1 de janeiro de 2007 

 

Comentários adicionais sobre a "política" 

 

À medida que os estudantes de Falun Gong se opõem à perseguição e esclarecem os fatos utilizando 

os métodos das pessoas comuns em resposta à difamação que o PCC faz ao Falun Gong, eles expõem 

completa e verazmente a verdade de o porquê o regime malfeitor do PCC persegue o Falun Gong, e 

ajudam as pessoas do mundo a entender o que é o Falun Gong. Assim que todo mundo perceber a o 

que está acontecendo de fato, não será mais possível manter a perseguição. As táticas utilizadas na 

perseguição pela quadrilha do PCC e a extensão de sua maldade na perseguição fazem com que as 

pessoas vejam o PCC como ele é de fato. Por isso, para tentar confundir as pessoas sobre o que é 

certo e o que é errado, mais uma vez, o PCC usa o enganador argumento de que os estudantes do 

Falun Gong estão “fazendo política”. Eles fazem isso para confundir aqueles cujos pensamentos 

estão sendo manipulados pelo PCC, mas que, ainda assim, acham que estão bem informados. Eles 

tentam em vão manter a perseguição e fabricar teorias para embasar a perseguição. A verdade é que 

a “política” dos seres humanos não foi concebida para ser usada por perseguidores. Se “fazer 

política” pode expor a perseguição, se “fazer política” pode deter a perseguição, se “fazer política” 

pode ajudar a esclarecer os fatos, se “fazer política” pode salvar seres sencientes, se “fazer política” 

pode fazer todo esse bem, então, por que não fazer isso? O cerne da questão é que o ponto de partida 

dos cultivadores é deter a perseguição e não “fazer política” visando a obter poder político entre os 

humanos. Cultivadores não têm nenhum desejo de poder entre os homens, ao contrário, cultivadores 

devem abandonar todo e qualquer apego humano ao poder. Por isso, ao esclarecer os fatos, se alguém 

ainda disser esse disparate e não conseguir perceber que o que se deve condenar é a perseguição e 

não o “fazer política", então, diga a ele o que acabo de lhes dizer. 
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No esclarecimento da verdade, os discípulos do Dafa descobriram o quão difícil é salvar pessoas, e 

os discípulos do Dafa estão salvando as pessoas enquanto eles próprios estão sendo perseguidos. A 

cultura do partido que o perverso PCC infundiu nas pessoas do mundo – que sobretudo envenenou 

os chineses –, juntamente com as mentiras que fabricou sobre o Falun Gong durante a perseguição, 

têm levado alguns a obedecerem cegamente ao PCC – especialmente, aqueles que sabem muito bem 

do que se trata a perseguição, mas que se venderam ao PCC por causa de interesses pessoais – 

tornando as perspectivas da humanidade ainda mais trágicas no que se refere ao futuro. E essas são 

as razões que fazem tão difícil aos discípulos do Dafa salvar as pessoas. Como vocês, discípulos do 

Dafa, são responsáveis por salvar todas as vidas neste momento crítico da história, façam o máximo 

esforço. Quanto àqueles que realmente não podem ser salvos, é a escolha pessoal deles. Quando os 

meios de comunicação mundiais se silenciaram, por incentivo ou pressão do PCC, os discípulos do 

Dafa, que estabeleceram meios de comunicação próprios, foram rotulados de “políticos” por usarem 

esses meios de comunicação para se opor à perseguição e salvar as pessoas do mundo, então, vamos 

em frente e, confiantemente, façamos uso da “política” para expor a perseguição e salvar os seres 

sencientes! 

 

Li Hongzhi 

21 de fevereiro de 2007 

 

 

 

Desintegrar completamente todas as deidades intrometidas nos Três Reinos 

que têm agido interferindo com a retificação do Fa 

 

Já há bastante tempo, as velhas forças e todas as deidades que se intrometeram nos Três Reinos estão 

desempenhando um papel negativo que está tendo um terrível impacto. Desde muito cedo, quando 

os discípulos do Dafa obtiveram o Fa, elas interferiram gravemente na retificação do Fa bem como 

na obtenção do Fa, e no cultivo dos discípulos do Dafa e dos seres sencientes. Por volta de 1999, elas 

participaram, em diferentes graus, da perseguição aos discípulos do Dafa, e isso exacerbou o terror 

nas já tão sinistras circunstâncias, incitando o mal e interferindo gravemente na retificação do Fa. E, 

notavelmente, neste período crítico em que os discípulos do Dafa esclarecem os fatos e salvam 

pessoas e seres sencientes, enquanto eles próprios estão sendo perseguidos, elas voltaram a participar 

para impedir que as pessoas e os seres sencientes sejam salvos. Isso equivale a perseguir diretamente 

as pessoas e seres sencientes. Entre elas estão os assim chamados “deuses” que controlam e cuidam 

das principais religiões humanas, e a quem pedi para que saíssem dos Três Reinos quando eu 

comecei a transmitir o Fa para, assim, dar às pessoas do mundo oportunidades iguais de se tornarem 

discípulos do Dafa. Alguns saíram, mas parte deles não, argumentando que as pessoas com afiliações 

religiosas não se envolveriam nos assuntos dos discípulos do Dafa durante o período da retificação 

do Fa. E eles não permitiram que as pessoas com afiliações religiosas pudessem conhecer o Dafa – 

e isso foi contra o princípio “Aberto a todos para uma escolha pessoal” [que temos] ao divulgar o Fa 

– e falharam em se ajustarem à mudança de situação que ocorreu durante a retificação do Fa. Além 

disso, agora eles estão fazendo tudo o que podem para impedir que as pessoas religiosas saibam os 

fatos, fazendo com que bilhões de pessoas com afiliações religiosas percam esta oportunidade pela 

qual esperaram milênios e, assim, colocando os seres sencientes em perigo de serem eliminados; e 

eles inclusive têm interferido diretamente na retificação do Fa. Então, para que as pessoas possam 

ser salvas, tornou-se uma necessidade absoluta, que os discípulos do Dafa desintegrem 

completamente as velhas forças e todos esses vis deuses que se intrometeram nos Três Reinos, e que 

estão impedindo que os seres sencientes conheçam os fatos e sejam salvos. Não importando que 

aparência tenham, se assumiram ou não uma forma, de que nível são, que aparências assumiram, 



36  

desintegrem e eliminem completamente todos eles. No processo de serem eliminados, eles 

certamente terão que pagar pelos crimes que cometeram contra a retificação do Fa, os discípulos do 

Dafa e os seres sencientes. E especialmente quando se trata dos deuses intrometidos que controlam 

e cuidam das religiões e são hostis em relação à retificação do Fa e aos discípulos do Dafa que salvam 

seres: desintegrem-nos completamente. Não façam nada diferente quando esclarecem os fatos para 

pessoas religiosas, não façam nada de especial em relação a um grupo em particular e olhem apenas 

o que a pessoa realmente quer e sua escolha. Os discípulos do Dafa estão fazendo as três coisas bem 

e firmemente, e não se deixam influenciar de forma humana. Espero que os discípulos do Dafa, com 

seus pensamentos retos divinos, caminhem bem a última etapa de suas jornadas. 

 

Li Hongzhi 

28 de fevereiro de 2007 

Última atualização em 2 de marco de 2007 

 

 

 

 

Sobre o romance "A Calamidade do Cosmos" 

 

As palavras em questão não são minhas, mas, ao que parece, a maioria as tomou como sendo minhas. 

Naquela ocasião, quando eu estava partindo, houve algumas pessoas que ficaram preocupadas de 

fato com todos e que, por isso, tomaram certas medidas. Na realidade, tal período foi para ver se os 

discípulos do Dafa estavam à altura do teste, e eles reagiram de várias formas. Em pouco tempo, foi 

possível ver vários apegos humanos emergirem bem como estudantes que, com fortes pensamentos 

retos, lidaram bem com as coisas. Tudo aquilo já passou, só tenho como preocupação se os discípulos 

do Dafa alcançaram finalmente o padrão. 

 

Um romance é apenas um romance, é apenas um dos muitos métodos que os discípulos do Dafa 

usam para validar Dafa e salvar seres sencientes. Embora o conteúdo do romance possa ter coisas 

que os discípulos do Dafa tenham compreendido através do cultivo, não podem ser consideradas 

como parte da história. Se eu não tivesse falado do processo da retificação do Fa, até mesmo os 

deuses saberiam muito pouco sobre isso. 

 

O que quero dizer a vocês é: vocês passaram por grandes provações e tribulações para chegar aonde 

estão hoje. Por todos os meios, não deixe que seu coração e sua mente se movam como lentilhas-de-

água, agitadas ao primeiro sopro do vento. 

 

Li Hongzhi 

10 de maio de 2007 

 

Nota: Segue o trecho ao qual o artigo se refere: 

 

“Entregaram um fax a Lu Ping, que o leu. Na folha, que parecia ser de tamanho A4, havia 

somente umas poucas linhas. Dado que foi há muito tempo, Lu não pode se lembrar exatamente 

do que estava escrito na folha, somente sabia que a ideia geral era: “Não precisa perguntar 

quem sou – todos os discípulos do Dafa devem sabê-lo. Nós absolutamente não permitiremos 

que o Dafa do universo seja atacado no mundo humano. Dê imediatamente um passo adiante 

para proteger o Dafa e vá imediatamente a Pequim e aos governos provinciais. Quem ainda 

não deu um passo adiante até agora, já não é mais meu discípulo.” 
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Ao Fahui do Canadá 

 

Aos discípulos do Dafa que assistem ao Fahui do Canadá: Saudações a todos! 

 

A retificação do Fa está progredindo rapidamente; os pensamentos retos dos discípulos do Dafa, 

validando o Fa e salvando seres sencientes, estão desintegrando em grande quantidade as divindades 

intrometidas e os demônios podres que estão desempenhando papel negativo, desse modo, causando 

mudanças fundamentais no estado do mundo. No entanto, os elementos maus, o perverso partido e 

o espectro do mal, ao verem que vão perder, estão na luta final, e isso é mais uma razão para que os 

discípulos do Dafa cumpram ainda melhor a missão de esclarecer a verdade e salvar as pessoas e os 

seres sencientes do mundo. Quanto mais se aproxima o fim, menos você pode afrouxar; quanto mais 

se aproxima o fim, melhor você deve estudar o Fa; quanto mais se aproxima o fim, mais fortes seus 

pensamentos retos devem ser. 

 

Que o Fahui seja uma grande ocasião para que se elevem juntos! Desejo total sucesso ao Fahui! 

 

Li Hongzhi 

19 de maio de 2007 

 

 

Ao Fahui do Meio Oeste em Minesota 

 

Discípulos do Dafa que participam do Fahui do Meio Oeste em Minesota: Saudações a todos! 

 

Em primeiro lugar, desejo antecipadamente que o Fahui seja um retumbante sucesso. O cultivo dos 

discípulos do Dafa não é apenas para alcançar a Consumação individual. Fazer bem as três coisas 

dos discípulos do Dafa e salvar seres sencientes são o que os discípulos do Dafa devem fazer. [Sei 

que] participando do Fahui, por meio de um bom trabalho de reflexão e de troca de experiências de 

cultivo sobre como salvar seres conscientes, vocês esperam conseguir fazer melhor as coisas que os 

discípulos do Dafa devem fazer. Espero que todos vocês se beneficiem deste Fahui. 

 

Li Hongzhi 

22 de setembro de 2007 

 

 

Ao Fahui da Europa 

 

Aos discípulos do Dafa que participam do Fahui da Europa: Saudações! 

 

O cultivo dos discípulos do Dafa não é apenas para alcançar a Consumação individual. Salvar 

os seres sencientes é responsabilidade dos discípulos do Dafa, é uma responsabilidade que os 

cultivadores que levam o título de “Discípulo do Dafa” devem cumprir. Espero que, ao reverem 

no Fahui as coisas que vocês aprenderam, vocês consigam cumprir ainda melhor os votos e as 

responsabilidades dos discípulos do Dafa, e façam as coisas ainda melhor. 

 

Concluindo, eu desejo ao Fahui um total sucesso.  

 

Li Hongzhi 

23 de setembro de 2007 
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Ao Fahui da França 

 

Aos discípulos do Dafa que participam no Fahui da França: Saudações a todos! 

 

Tudo o que os discípulos do Dafa fazem atualmente é com o objetivo de esclarecer a verdade 

e salvar as pessoas. Além disso, um Fahui serve como um fórum de intercâmbio, onde vocês 

podem refletir sobre tudo que aprenderam com o estudo do Fa e o cultivo, onde podem trocar 

experiências sobre como, nos dias de hoje, esclarecer a verdade e as salvar pessoas do mundo. 

Podem, também, identificar suas deficiências e, daí em diante, fazerem ainda melhor. É então 

imperativo que o Fahui tenha o efeito pretendido. 

 

Aproveito esta oportunidade para compartilhar minha esperança de que a Associação do Falun 

Dafa de cada região consiga desempenhar bem seu papel, assumir responsabilidades sobre seus 

ombros e fazer bem o trabalho de coordenar sua região. Não se limitem a só passar as coisas e, 

menos ainda, evitem as dificuldades. Não desistam de praticantes que não compartilhem das 

mesmas opiniões e ideias, porque todos eles são meus discípulos. 

 

Ainda há problemas de cooperação em várias regiões quando se trata de atividades e iniciativas 

em grupo. Por exemplo, quando alguns estudantes discutem algo, enfatizam excessivamente as 

suas próprias coisas e argumentam sem parar. Agir desse modo comprometerá os esforços dos 

discípulos do Dafa para salvar pessoas e validar o Fa. Ter apegos humanos fortes abre brechas 

para que o mal tire vantagem disso e atrapalhe as coisas, e o resultado é que as coisas acabam 

não acontecendo como deveriam. Quando for esse o caso, façam as coisas de acordo com o 

planejamento central da Associação do Falun Dafa e, independentemente de suas opiniões 

pessoais, coloque de lado os seus apegos e coopere. Espero que cada discípulo do Dafa possa 

reconhecer que o que realmente importa é esclarecer a verdade.  

 

Concluo desejando que o Fahui seja um total sucesso. Que os pensamentos retos de nossos 

discípulos do Dafa tornem-se cada vez mais fortes. 

 

Li Hongzhi 

21 de novembro de 2007 

 

 

Saudações 

 

Discípulos do Dafa na Conferência do Fa da Austrália: 

 

Saudações a todos! 

 

Os discípulos do Dafa australianos estão gradualmente melhorando na validação do Fa e na 

salvação de seres sencientes por meio do esclarecimento dos fatos. Espero que, durante esse 

Fahui, vocês façam um balanço de suas experiências positivas e descubram onde não fizeram 

bem e, assim, façam ainda melhor no pouco tempo que resta à frente. 

 

Eu desejo ao Fahui um total sucesso. 

 

Li Hongzhi 

15 de dezembro de 2007 
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Saudações 

 

Discípulos do Dafa do mundo todo: Saudações! 

 

Discípulos do Dafa da China continental: Feliz Ano Novo! 

 

A retificação do Fa será certamente bem-sucedida e os discípulos do Dafa certamente 

alcançarão a Consumação. Quando o Céu determina uma mudança, ninguém pode detê-la! A 

retificação do Cosmos pelo Fa e a recriação do Céu e da Terra estão terminando. A reforma do 

vasto firmamento está avançando rápida e poderosamente. O que conta um punhado de seres 

miseráveis acima ou sobre a Terra? A poderosa virtude dos discípulos do Dafa gloriosamente 

ilumina o Universo. O que tanto os deuses como os humanos tanto esperaram e se preocuparam, 

chegou. Salvem seus seres sencientes, cumpram seus grandes votos feitos antes da história e 

cumpram as promessas que fizeram! 

 

Novamente, desejo a todos um Feliz Ano Novo. 

 

Li Hongzhi 

6 de fevereiro de 2008 

No 13° dia da 12ª lua, ano lunar de Ding Hai 

 

 

 

 

 

Comentário 

 

Sempre há algumas pessoas que causam confusão e problemas, interferindo com os colegas 

estudantes. Sem importar quem você é, basta se aplicar sinceramente ao cultivo e dar o melhor 

de si ao esclarecer os fatos e, ao fazê-lo, deixar que suas ações falem por si só. Por que você 

sempre fala que você isto e aquilo? Isso pode ser chamado de cultivo? Isso é simplesmente 

causar interferência entre os estudantes. 

 

Li Hongzhi, 

20 de fevereiro de 2008 

 

Nota: Acima exposto é um comentário sobre um artigo publicado no Minghui.org em 21 de 

fevereiro de 2008 intitulado “Estude bem o Fa e rompa com a interferência”.



40  

Peneirando a areia 

 

A retificação do Fa está na fase final e os fatores que interferem no Cosmos estão arrastando 

aqueles que falharam em ser diligentes para fora das fileiras de praticantes, tais como aqueles 

que 1) não tem agido racionalmente, 2) agem e falam sem sentido, 3) não eliminam os seus 

apegos, os quais aumentam cada vez mais, levando-os a terem uma forte tendência a olharem 

para fora e de buscarem fora, perdendo assim o sentido da razão. O método de interferência 

usado nisso é fazer com que as mentes dessas pessoas fiquem sobrecarregadas e confusas em 

meio a apegos irracionais, os quais as levam a fazer coisas más que prejudicam os praticantes 

e a retificação do Fa, tornando assim difícil a elas darem a volta e fazerem bem, mesmo que 

elas queiram. Isso é porque, uma vez que alguém tenha prejudicado gravemente praticantes e 

tenha causado a queda de alguns praticantes – inclusive colocando-os na fila dos que serão 

eliminados –, como ele conseguirá pagar uma dívida de carma tão grande assim? E, dado que 

a pessoa que ele ou ela arruinou era um praticante do Dafa, não menos que isso, há alguma 

diferença de feito entre isso e perseguir durante a retificação do Fa? O pecado é o mesmo que 

o do mal. 

 

Atualmente, um bando de agentes especiais tem feito tal tipo de coisa, manipulando um website 

perverso em nome de um praticante e indo tão longe nisso a ponto de ludibriar e enganar as 

pessoas usando o nome de Mei Ge. Mei Ge está ao meu lado, entretanto, como poderia ser 

verdade o que eles dizem? Isso está agora causando grande interferência para os praticantes de 

Taiwan, e há algumas pessoas irracionais que ajudam o mal a difundir esse website entre os 

praticantes. Ao fazer isso, você está ficando do lado do mal, tomando parte na perseguição aos 

praticantes e arruinando-os. Então, dado que arruinar qualquer praticante divulgando tais coisas 

conta como uma enorme quantidade de carma pecaminoso, um carma que você não é capaz de 

pagar, o que você fará quanto a isso? 

 

Seja qual for o caso, a retificação do Fa ainda está em andamento. Sugiro a quem divulgou tal 

website dos agentes especiais, que desfaça qualquer dano que causou o mais rapidamente 

possível; que encontre e esclareça as coisas àqueles a quem você divulgou tal website. Se você 

esquecer uma só pessoa, será eliminado juntamente com ela. É porque a lei do Cosmos é esta: 

Sem importar o que um ser tenha feito, ele será responsabilizado. O Mestre é misericordioso e 

todos os discípulos do Dafa estão salvando pessoas, mas a retificação do Fa é solene. Espero 

que aqueles que momentaneamente perderam seus juízos e agiram como cúmplices do mal, 

comportem-se bem de agora em diante. 

 

Li Hongzhi 

26 de fevereiro de 2008 
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Esclarecimento 

Atualmente os discípulos do Dafa precisam fazer bem as três coisas. Os seres humanos querem 

e valorizam os Direitos humanos, enquanto os cultivadores têm como meta transcender este 

mundo. O que se vê na superfície são os discípulos do Dafa se opondo à perseguição, mas, na 

realidade, são ações para salvar pessoas, para salvar seres sencientes. O Revezamento da Tocha 

dos Direitos Humanos envolve se opor à perseguição e ajudar as pessoas verem o perverso 

Partido como ele realmente é, mas isso não pode tomar o lugar do esclarecimento da verdade 

para salvar as pessoas. O Revezamento da Tocha dos Direitos Humanos tem pessoas comuns 

como sua força motriz e começou com o propósito de expor e resistir à perseguição do perverso 

Partido aos chineses, então, esse evento não se destina a discípulos do Dafa. Os discípulos do 

Dafa na China continental não devem deixar de lado seus trabalhos de esclarecer a verdade e 

de participarem de forma muito abrangente. 

 

Li Hongzhi 

14 de abril de 2008 

 

 

Novamente desejo que o Fahui Europeu seja um completo sucesso 

Aos discípulos do Dafa que participam do Fahui da Europa: 

Saudações! Espero que, ao participarem do Fahui, possam se beneficiar, possam fazer avanços 

e identificar deficiências no esclarecimento da verdade e na salvação dos seres sencientes, de 

modo a fazerem ainda melhor no futuro. Também espero que os estudantes, que não têm sido 

diligentes, sejam capazes de descobrir onde ficaram aquém, de dar um passo adiante e cumprir 

suas missões históricas. O tempo não espera por ninguém! 

Mais uma vez, os meus melhores votos a vocês todos. 

 Li Hongzhi 

16 de novembro de 2008 

 

Comentário 

A destruição do perverso PCC é algo que os deuses determinaram, por isso, não deem atenção 

a nenhuma de suas coisas. A missão histórica que os discípulos do Dafa assumiram é a de 

salvar todos os seres sencientes. 

 

Li Hongzhi 

24 de dezembro de 2008 

 

 

Nota: O artigo acima refere-se ao artigo do Minghui.org intitulado “Em relação ao Capítulo 

08”, publicado em 23 de dezembro de 2008.
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Saudações 

Aos discípulos do Dafa que participam do Fahui do Canadá: Saudações! 

Caminhem bem e com determinação os últimos passos de seus caminhos, estudem bem o Fa e, 

com uma base estabelecida sobre um bom cultivo, seus pensamentos retos naturalmente serão 

fortes e você certamente farão bem os discípulos do Dafa devem. O mal já está no seu fim e o 

ambiente mudou, por isso é mais imperativo ainda que não afrouxem no cultivo. Avance e forje 

a sua poderosa virtude e glória cumprindo a sagrada missão de salvar seres sencientes! 

 

Li Hongzhi 

17 de maio de 2009 

 

 

Despertem com atenção 

O cultivo é para remover pensamentos e apegos humanos. Alguns praticantes, no processo de 

validação do Fa, se guiam por pensamentos humanos e, assim, satisfazem seus desejos de fazer 

o que lhes agrada. Quando suas ideias não são as adotadas ou quando suas falhas são apontadas, 

eles ficam ressentidas e inclusive não zelam para que as coisas ocorram bem, mostrando com 

essa atitude, que, se não causarem interferências, não extravasarão suas raivas. Tudo isso vai 

contra meu requisito de que os discípulos do Dafa devem cooperar bem uns com os outros ao 

validar o Fa e salvar seres sencientes. Esse tipo de apegos humanos nascido de pensamentos 

humanos faz com que você se alinhe com o lado oposto em suas ações ou alguma questão em 

particular. Tal conduta é de um estudante do Dafa? Não é justamente fazer aquilo que o mal 

quer que seja feito? Se as coisas más que você tem feito resultarem que seres conscientes ou 

estudantes que não estudaram bem o Fa não possam ser salvos ou percam suas oportunidades 

predestinadas, então, quando o dia da Grande Consumação dos discípulos do Dafa chegar, 

como não ser responsabilizado por isso nem sofrer as consequências disso? Dessa forma, você 

pode ainda alcançar a Consumação? Se não é para alcançar a Consumação, então, para que 

você cultiva? Sempre disse que este Universo tem um princípio: Não importando quem é o ser, 

ele terá que enfrentar as consequências daquilo que ele fez e compensar quaisquer perdas que 

causou. Isso se aplica especialmente no período da retificação do Fa. Eu venho ponderando: 

“O que farei com vocês, estudantes que ainda não agem racionalmente?”. Eu posso ajudá-lo 

eliminando grande parte de seu carma, mas você terá de enfrentar por sua própria conta o que 

tiver que enfrentar, e isso é algo que nenhuma outra pessoa nem o Mestre pode fazer por você. 

Você tem que superar apegos em você que precisam ser removidos e você mesmo precisa 

passar as provas. 

O Fórum de Discussão Online Qingxin, gerido por discípulos do Dafa, era frequentemente 

explorado por demônios caóticos, que são agentes especiais, e quando certos praticantes com 

apegos se uniram a isso, o Qingxin se tornou um fórum deles. Depois de tal Fórum, que não 

estava tendo um efeito positivo, ter sido encerrado, alguns estudantes foram em busca de outro 

fórum de discussão online. Você está realmente apegado a isso? Você ainda não entendeu que 

foi o demônio que veio lhe chamar por causa de seus apegos humanos? O fato daquele caótico 

agente especial, “Tang Qi”, ter podido encontrar brechas para tirar vantagem e ter conseguido 

fazer o que ele fez online, não foi apenas porque viu seus apegos humanos? Ele se atreveu a 

ser tão descarado; isso não foi porque estudantes sem suficientes pensamentos retos deram-lhe 

fórum? Há quem foi ainda mais longe considerando-o um “segundo Mestre”. Pode alguém que 
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pensa assim continuar a ser meu discípulo? Minha filha sempre esteve ao meu lado, no entanto, 

quando o agente especial podre, “Tang Qi”, inventou mentiras sobre ela, alguns acreditaram 

nelas a ponto de perderem o juízo e fazerem eco a tais mentiras, recusando-se completamente 

a escutar quando outros discípulos do Dafa os alertaram sobre isso. E há os que foram ainda 

mais longe, difundindo amplamente as palavras tortuosas e mentiras de tal demoníaco agente 

especial podre, desviando assim alguns estudantes que não estudaram o Fa profundamente e 

alguns praticantes novos, os quais, se perderem a oportunidade de serem salvos, poderão perder 

a perspectiva de ter um futuro. Como vocês pagarão pelo que fizeram a eles? E não é só isso, 

porque a responsabilidade que vocês terão que assumir por terem interferido no Fa é por si só 

imensurável. Não sou de assustar pessoas, por isso, como “bastão de advertência”, eu alerto os 

estudantes que não cumprem com as expectativas. Cultivar é eliminar apegos humanos, por 

isso, como você pôde participar do fórum deles? Como pôde estar tão incrivelmente apegado 

em seu cultivo? O seu desejo é ajudar o Mestre a retificar o Fa, contudo, isso é algo que somente 

pode ser conseguido tendo pensamentos retos. O grupo principal e predominante dos discípulos 

do Dafa, que estão validando o Fa e salvando seres sencientes, é excelente; nenhuma forma de 

cultivo e religião do passado pode se comparar.  

É sua glória e é também a glória do Mestre. Estou realmente feliz com a Grande Consumação 

que está reservada a vocês. Caminhar bem a parte final do caminho é uma obrigação e é o que 

o Mestre lhes deseja. 

 

Li Hongzhi 

4 de agosto de 2009 

 

Limpando 

Há duas razões para não ter dito nada sobre este problema desde seu começo. A primeira é que 

eu quis que nossos estudantes cultivassem até a maturidade por conta própria, para que pudesse 

ver o problema por si próprios enquanto cultivam até a maturidade e para que o superassem 

por conta própria. A segunda é que [quis] ver até que ponto aqueles que orquestraram as coisas 

iriam se desviar. Pensei em dizer algo só depois de os apegos humanos terem sido totalmente 

revelados. Agora que vocês já viram o problema, direi algumas palavras. 

O objetivo das atividades e projetos que nossos estudantes realizam é salvar pessoas e ajudar o 

Mestre a validar o Fa, mas, vez ou outra, elas só chegam a nossos próprios estudantes, fazendo 

disso algo interno. Não pode ser assim. Por um lado, tais esforços não salvam pessoas e, por 

outro, interferem no cultivo e na salvação de seres sencientes por meio de nossos estudantes. 

No mínimo, tais esforços consomem grande quantidade de mão-de-obra. Os discípulos do Dafa 

devem ajudar o Mestre a retificar o Fa, por isso, nossos recursos humanos não devem ser usados 

dessa forma. Se alguns desses websites feitos por estudantes tem um efeito positivo na salvação 

de seres sencientes, então, mantenha-os e usem-nos da melhor forma possível. Se não, então 

não permitam que se tornem interferências. Sugiro especialmente que encerrem os websites 

que atraem grande quantidade de estudantes novos ou aqueles não têm suficiente estudo do Fa 

ou aqueles com fortes apegos humanos de se juntar a eles. Websites de pessoa comum, coisas 

feitas por aqueles que em si mesmos promovem atividades para o bem do Dafa e atividades 

online dos que se autoproclamando praticantes, mas que não nada têm a ver com discípulos do 

Dafa validando o Fa. A partir de hoje, os discípulos do Dafa não devem mais participar disso, 

especialmente de atividades de orientação política. Derrubar o perverso PCC não é a meta do 

cultivo, ao invés disso, para os discípulos do Dafa, a meta no cultivo é alcançar a Consumação. 
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Expomos a perseguição com o objetivo de ajudar as pessoas a ver o mal pelo que ele é realmente 

e, assim, salvá-las. A desintegração do perverso PCC foi estabelecida pelos Céus e é inevitável; 

fazer coisas exclusivamente para esse fim não seria digno dos discípulos do Dafa. Há algumas 

pessoas entre nossos estudantes que, ainda acreditam nos absurdos das pessoas comuns mesmo 

tendo se aproximado do Dafa; elas não se deram conta de que seres divinos sondam as suas 

mentes, depois de muito tempo, ainda mantêm dúvidas sobre o cultivo feito pelos discípulos 

do Dafa. Passaram-se anos e anos, mas elas continuam olhando para o Dafa com mentalidade 

humana e não podem abandonar seus apegos à política nem ao poder e ganhos que possam 

advir disso. O tempo já esperou por vocês tempo demais. Não faça coisas no Dafa com apegos 

humanos impuros. O cultivo dos discípulos do Dafa é solene. Não importando o quão lúcido 

você pense ser, na realidade, todo o seu envolvimento nessas coisas resulta de a sua sabedoria 

ter sido obscurecida pelo apego da busca, o qual você tem desde o começo. Embora você tenha 

chegado aonde chegou, você tem sido objeto de chacota por parte dos seres iluminados. É muito 

triste que você tenha chegado ao Dafa, mas não possa entrar. 

Permitam-me falar de outro assunto. A mente humana é instável, por isso não pensem que as 

pessoas comuns terão pensamentos retos. Há algumas pessoas comuns que se identificam com 

os princípios do Dafa, mas, na realidade, não cultivam com base no Fa. Nas mídias, elas falam 

a favor dos discípulos do Dafa e se colocam contra à perseguição, e isso levou alguns estudantes 

a considerar que tais pessoas são extraordinárias e até as tratam como se fossem discípulos do 

Dafa, não fazendo distinção entre ambos. E há outros, ainda mais tolos, que consideram o que 

essas pessoas dizem como o Fa. Sendo elogiadas por mais e mais pessoas comuns, tais pessoas 

[comuns] acabam se encantando consigo mesmas a ponto de se esquecerem de quem elas são, 

o que faz emergir nelas todo tipo de apegos. Tornaram-se tão ousadas a ponto de dizer ou fazer 

qualquer coisa, até mesmo perturbar a normalidade do cultivo e validação do Fa. A verdade é 

que a culpa disso não é só dessas pessoas comuns. Essas pessoas — que se simpatizam com o 

Dafa — foram arruinadas por alguns dos nossos estudantes que não têm pensamentos retos, 

têm sido irracionais e não se baseiam no Fa ao fazer as coisas. Como fazemos o que fazemos 

inteiramente para salvar seres sencientes, então, as pessoas, não importando suas mentalidades, 

devem ter a oportunidade de serem salvas e, por isso, pensamentos humanos de todo tipo se 

manifestarão entre nossos estudantes. Eu sabia de tudo isso antes mesmo de começar a divulgar 

o Fa. É fundamental que vocês estudem muito o Fa. Com bastante estudo do Fa, vocês terão 

pensamentos retos naturalmente e, à medida que forem validando o Fa, naturalmente, farão 

coisas com base no Fa. Só então vocês seguirão retamente o caminho. O Mestre não quer que 

você sempre se desvie no caminho e, menos ainda, pode suportar vê-los sendo perseguidos. 

Frequentemente, as tribulações que vocês suportam são devido a apegos humanos. Quando os 

seus apegos humanos são fortes e você não se dão conta disso, fatores das velhas forças usam 

o mal para prendê-lo e enviá-lo para campos de trabalhos para perseguidos. 

Depois de ler o artigo do estudante, eu quis dizer algumas palavras para ajudá-los a limpar as 

coisas. Cabe a vocês mesmo trilhar bem seus caminhos de agora em diante. Quando todos vocês 

se tornarem maduros, a próxima etapa começará. 

 

Li Hongzhi 

6 de agosto de 2009 

 
Nota: Acima é sobre um artigo publicado em 6 de agosto de 2009 no Minghui.org, cujo título é “Não 

sejam autoindulgentes nem atraiam demônios para si mesmos”. 
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Ao Fahui do Meio Oeste dos Estados Unidos 

Estudar bem o Fa, fazer um bom trabalho de esclarecimento dos fatos e salvar seres sencientes 

são suas principais prioridades. Se os seus pensamentos retos forem amplamente fortes, vocês 

conseguirão fazer bem as coisas que os discípulos do Dafa devem fazer. 

Desejo que o Fahui do Meio Oeste dos Estados Unidos seja um total sucesso! 

 

Li Hongzhi 

27 de setembro de 2009 

 

 

 

Ao Fahui do Brasil 

Envio os meus cumprimentos a todo o corpo do Dafa presente no Fahui do Brasil. 

Os discípulos do Dafa são a esperança de salvação de cada grupo étnico. Para fazerem bem a 

missão de salvar seres sencientes, vocês precisam primeiro cultivar bem. Só estudando mais o 

Fa é que seus pensamentos retos poderão ser amplos; só estudando bem o Fa é que um discípulo 

do Dafa pode cumprir sua missão. 

Que o Fahui seja um retumbante sucesso! 

Que se elevem juntos. 

 

Li Hongzhi  

9 de outubro de 2009 

 

 

Comentário 

Discípulos do Dafa não devem permitir que pensamentos humanos guiem suas ações. Ninguém 

é capaz de desestabilizar o Fa, então, qualquer comportamento que sirva para interferir só pode 

ser uma mancha sobre o seu próprio cultivo. Para alguém que cultiva, falhar durante tempo 

demais em superar uma prova ou fazer coisas más depois de tomar [o caminho do] cultivo se 

tornará uma maciça e imponente barreira entre você e a linha de chegada. E então, como você 

irá lidar com isso?” 

 

Li Hongzhi 

13 de novembro de 2009 

 
O texto acima refere-se a um artigo de 14 de novembro de 2009, publicado pelo Minghui.org, 

intitulado:"Only Teacher's Words and Voice Can Be Used in Audio Recordings of Dafa Scriptures; No 

Other Recordings Are Allowed". 
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Ao Fahui da Europa 

Aos discípulos presente no Fahui da Europa: Saudações! 

Começo desejando total sucesso ao Fahui da Europa e, ao mesmo tempo, dizendo algumas 

palavras aos estudantes que não estão correspondendo às expectativas. 

Os discípulos do Dafa têm um dever e devem, aconteça o que acontecer, cumprir os votos que 

os trouxeram a este mundo. Foi por essa razão que uma vez você empenhou sua vida com um 

Deus e, por isso, que foi lhe permitido se tornar o tipo de ser mais magnifico no Cosmos: um 

discípulo do Dafa. Alguns estudantes, ao longo do cultivo, sempre olham para fora procurando 

por soluções fora e focando em coisas como o modo como os outros não os tratam bem, como 

dizem coisas desagradáveis, como agem demasiadamente como pessoas comuns, como são 

sempre duros com eles e nunca aceitam suas ideias. Como resultado, pararam de fazer as coisas 

que discípulos do Dafa fazem para validar o Fa e, inclusive, num acesso de raiva, pararam de 

cultivar. Vocês realmente entenderam para quem vocês cultivam? Vocês ainda não entenderam 

realmente que essas coisas desagradáveis os estão ajudando a cultivar, a eliminar pensamentos 

humanos, a eliminar seus apegos? O curso de sua vida não mudou para o de um cultivador no 

dia em que você começou a cultivar? Não é verdade que tudo que lhe acontece não é por acaso? 

Você não está trilhando um caminho para a divindade? Você realmente acredita que o cultivo 

é feito só de coisas simpáticas, que você conseguirá se elevar ouvindo só coisas agradáveis e 

com discípulos do Dafa sempre concordam com você? Quando, num acesso de raiva, você para 

de estudar o Fa e de praticar os exercícios, com quem você está brigando? Com Deuses? Com 

o Mestre? Será que não é consigo mesmo? Não superar algo por um curto período de tempo é 

compreensível, mas estar assim durante tempo demais já é uma grave violação de seu voto, e 

significa que não está assumindo a sua parte na retificação do Fa e isso afeta o progresso geral 

do corpo do Dafa. Na opinião dos Deuses, nada é mais grave do que isso. Os seres malignos 

que perseguem discípulos do Dafa foram organizados para isso pelas velhas forças e estão 

sendo controlados. Sem importar como eles tumultuam as coisas ou o quão maus pareçam ser, 

todos simplesmente seguem ordens. Se um estudante [do Dafa] não fizer bem, não serão só as 

velhas forças que não o perdoarão, mas também todos os Deuses do Cosmos. O tempo urge 

tanto para você como para os incontáveis seres neste Cosmos. Talvez, o Mestre tenha usado 

palavras muito pesadas, mas devo perguntar aos estudantes que já estão há muito tempo num 

estado de confusão: Já pensaram seriamente para onde vão e terminarão?  Espero que este golpe 

com uma marreta possa acordá-lo. Faça-o por você mesmo, não por mim, seu Mestre, e, 

certamente, não pelos cultivadores que o aborreceram. Seja diligente! Foi o que você mesmo 

prometeu. Essa é sua responsabilidade. Esse é o seu caminho para a Consumação. 

Concluindo, desejo um grandioso sucesso aos discípulos do Dafa presente ao Fahui. 

 

Li Hongzhi 

22 de novembro de 2009 
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Ao primeiro Fahui na Índia 

Saudações aos discípulos do Dafa que participam do primeiro Fahui na Índia! 

Espero que os discípulos do Dafa da Índia sejam como os de outras nacionalidades; que vocês 

estudem bem e muito o Fa – façam isso com frequência –, tornem-se verdadeiros cultivadores 

do Dafa e assumam a responsabilidade de ajudar a divulgar amplamente o Dafa e salvar seres 

sencientes. 

Que o Fahui de vocês seja um total sucesso! 

 

Li Hongzhi 

26 de dezembro de 2009 

Comentário 

Eu nunca diria aos discípulos do Dafa para fazerem algo desse tipo. Isto é o produto de coisas 

feitas por demônios. 

 

Li Hongzhi 

8 de setembro de 2010 

Nota: O texto acima é relativo a um artigo de 9 de setembro de 2010 publicado pelo Minghui.org e intitulado: 

“Does Throwing Divination Blocks in Front of Master’s Image Really Amount to Asking for Direction?”. 

 

O que significa "ajudar o Mestre a retificar o Fa" 

Já faz algum tempo que há um problema crítico em quando alguns discípulos do Dafa fazem 

as três coisas que os discípulos do Dafa devem fazer: nominalmente, eles não entendem o que 

é "ajudar o Mestre". Por exemplo, quando o Mestre fala algo ou decide como os discípulos do 

Dafa devem fazer algo, há sempre alguns estudantes que sempre avaliam o que o Mestre [falou] 

com pensamentos humanos, emitindo opiniões sobre como o Mestre deve lidar com um assunto 

em particular ou pensando como seria se o Mestre fizesse de forma diferente; em vez de disso, 

eles deveriam focar em como realizar da melhor forma possível o que o Mestre disse ou como 

realizar coisas específicas; alguns estudantes inclusive querem mudar o pensamento do Mestre; 

alguns exaltam as virtudes de suas ideias entre os colegas estudantes; alguns ficam confusos 

sobre o que o Mestre disse devido a seus apegos humanos e reagem de forma negativa; alguns 

chegam ao ponto de procurar pessoas da minha família  na tentativa de conseguir apoio para 

suas ideias. Contudo, o que o Mestre quer que seja feito é o que é requerido na retificação do 

Fa num incalculável número de corpos cósmicos. Este nível dos humanos é bem baixo, no 

entanto, ele é uma manifestação de vidas superiores num lugar inferior manifestas nas formas 

deste plano inferior e, ao mesmo tempo, é o núcleo da retificação do Fa – o ponto focal de tudo. 

Por maior que sua ideia possa parecer, ela está limitada a este único plano de existência, a este 

ponto singular e a esta matéria em particular. Como você poderia saber que impacto terá nos 

incontáveis e incomensuráveis planos de corpos cósmicos absolutamente gigantescos, o que o 

Mestre quer que seja feito? Se você, como meu estudante, quer realmente "ajudar o Mestre na 

retificação do o Fa", então, apenas se ocupe em cumprir da melhor forma o que o Mestre quer. 

É o que você deveria estar ajudando, no entanto, é você que quer que o Mestre o ajude? Como, 

na retificação do Fa, você poderia usar o Dafa para, em vez de você estar ajudando, querer que 

ele o ajude a realizar suas ideias humanas? 
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Diante da perseguição, muitos discípulos do Dafa decaíram ou não conseguiram acompanhar 

o ritmo, e isso se deve em grande parte ao fato de não terem compreendido o que o Mestre está 

fazendo, se deve ao fato de usarem pensamentos humanos para avaliar [a vontade de] o Mestre. 

Para dar apenas um exemplo de tal pensamento humano, muitos estudantes questionam por que 

não podemos responder à perseguição do modo como as outras religiões o fizeram. Porém, na 

história, o propósito fundamental das religiões foi apenas o de estabelecer uma base cultural 

para a humanidade, já que o que a humanidade esteve realmente esperando é o Dafa, e somente 

quando se faz as coisas de acordo com o Dafa é que se está sendo de fato um cultivador. Claro, 

quando uma pessoa não consegue acompanhar o ritmo, pode haver muitas outras razões para 

isso. Contudo, em todos os casos, a pessoa não conseguiu entender realmente o Dafa. E, claro, 

quando os pensamentos da pessoa não são suficientemente retos, ela acaba vacilando diante da 

perseguição. 

E há também um segmento de pessoas que, no cultivo, não conseguem se livrar de maus hábitos 

adquiridos na sociedade humana comum, tal como o de usar conexões e influência pessoais 

para conseguir realizar as coisas. Por exemplo: quando elas não conseguem encontrar o Mestre 

para expressar suas ideias humanas, elas procuram pessoas da família do Mestre, sob algum 

pretexto, e, em seguida, vão e falam aos outros estudantes que pessoas da família do Mestre 

disseram isto ou aquilo. Pensem nisto: o Mestre veio ao este mundo para retificar o Fa e salvar 

os seres sencientes, então, como pessoas da família do Mestre poderiam representá-lo? Assim 

como vocês, as pessoas da família do Mestre são de fato cultivadores, e como qualquer um de 

vocês, se não cultivarem bem, ficarão aquém [do requerido]. Alguém, entre os muitos pais, 

cônjuges, filhos e irmãos que o Mestre teve ao longo de suas muitas vidas neste mundo pode 

representá-Lo? É como a situação de vocês, quando o Mestre vem a este mundo, há aqueles 

que servem como discípulos do Mestre, há aqueles que servem como pais terrenos, há aqueles 

que servem como irmãos ou cônjuges ou filhos, e é para ajudar o Mestre a realizar a grandiosa 

tarefa de retificar o Fa, fazendo as coisas específicas que cada um deve fazer. Eles também 

estão cultivando e, por vezes, também ficam aquém do que é preciso para se ter um suficiente 

entendimento dos princípios do Fa. Então, quando você os procura e usa o que eles dizem como 

sendo o Fa, isso não é o caso de você estar desestabilizando o Fa? E, ao mesmo tempo, fazendo, 

do que as pessoas da família do Mestre disserem, um pecado contra o Dafa. Como um discípulo 

do Dafa, você precisa ter clareza de que a retificação do Fa é realizada somente pelo Mestre. E 

mesmo que o Mestre não esteja por perto, ainda assim, você deve fazer as coisas com base no 

Fa – não pode fazer as coisas com base em pessoas da família do Mestre. Só assim você está 

sendo um discípulo do Dafa, só assim você está sendo um discípulo do Mestre e só assim você 

está ajudando o Mestre a retificar o Fa. 

Também, há um segmento de pessoas que frequentam websites do mal. Elas se desviaram 

muito do Dafa, sendo cúmplices desses websites do mal que difundem informações falsas e 

que inclusive prejudicam a reputação dos familiares do Mestre. E algumas pessoas – embora o 

Mestre tenha dito a todos em Fahuis organizados por discípulos do Dafa, que não ouçam, não 

acreditem e nem vejam esses websites do mal – não colocam minhas palavras no coração e se 

comportam como se estivessem sob o feitiço desses websites. Até hoje, elas estão irracionais 

sobre isso. Quando uma pessoa se desvia, pode sempre começar de novo, mas, e se ela arruinar 

várias pessoas devido às coisas que tais websites do mal difundem? Atrás de cada um de vocês 

há incontáveis seres à espera de serem salvos. O que acontecerá se, por sua causa disso, eles 

perderem definitivamente a oportunidade de serem salvos? Você tem noção do quão sérias são 

as consequências disso? Se você ignora o que o Mestre diz, você pode ser considerado como 

um discípulo do Dafa que está "ajudando o Mestre a retificar o Fa"? 
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A expressão "ajudar o Mestre a retificar o Fa" não é fala sem importância ou vazia. Mesmo que 

eu tenha falado apenas de alguns problemas, na realidade, há um monte de outros casos ligados 

a não levar a sério o Fa. Para um discípulo do Dafa, colocando na balança, significa nada menos 

do que dezenas de milhões de anos de espera; para nossos estudantes, significa a única e 

verdadeira razão de ter vindo a este mundo, e para o Mestre, significa conseguir salvar 

amplamente seres sencientes nesta retificação do Fa, incluindo todos vocês. 

 

Li Hongzhi 

10 de junho de 2011 

 

 

 

 

Tenham cuidado para que, do coração, não nasçam demônios 

Eu encontrei tempo para ler a primeira metade dos artigos que o website Minghui me enviou. 

Os artigos estão bem escritos e, ainda que, com entendimentos limitados e imprecisos sobre os 

princípios do Fa e a estrutura do Cosmos bem como com um tom tanto presunçoso, os pontos 

de partida dos artigos são bons e podem ser publicados em lotes. 

Com respeito aos pseudônimos usados nos artigos e com respeito à forma como alguns contatos 

locais pressionaram para que os artigos fossem publicados, não foi de forma reta – disseram 

coisas como: o artigo supera os Nove Comentários, alcançaram o estado de Iluminação, ou 

coisas como [que os artigos vão] levar os discípulos do Dafa do mundo a novas alturas e mais 

além, ou que aquilo que escreveram foi reforçado por deuses. Saliento com toda seriedade: não 

permitam que seus apegos humanos se inchem demais e fugam ao controle só porque você fez 

algumas coisas. O único que pode guiar o progresso dos discípulos do Dafa é o Mestre. 

Felizmente, os artigos são, no entanto, racionais. Basta que [aqueles que os escreveram] não 

sejam presunçosos no tom dado aos artigos, já que, afinal de contas, são cultivadores. De outro 

modo, mesmo que estejam fazendo coisas boas, os deuses os olharão com desprezo. 

 

Li Hongzhi 

8 de dezembro de 2011 
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Sobre a questão de coletar fundos 

Nos últimos anos, pessoas na China continental têm angariado fundos sem ter permissão para 

isso. Elas pedem e coletam dinheiro dos estudantes justificando que é para ajudar a New Tang 

Dynasty Television, o Epoch Times e outras mídias administradas por estudantes fora da China. 

Isso não pode ser feito. Se uma empresa de mídia não consegue se sustentar por si só durante 

muito tempo, se ela depende do apoio dos estudantes para continuar funcionando já há muito 

tempo, então, isso é um problema sério. Coletar fundo e mais fundos dos estudantes é um erro. 

Eu falei várias vezes sobre tal problema com as principais mídias e todas afirmaram 

categoricamente que não coletariam fundos de estudantes na China. Se esse é o caso, então, 

quem são essas pessoas que estão coletando fundos em toda a China? Com que propósito elas 

fazem isso? Quando a perseguição começou, havia agentes do PCC e pessoas com más 

intenções coletando fundos dos estudantes usando para isso todo tipo de justificativa. Isso 

causou sérios problemas na vida de alguns estudantes e fez com que fossem perseguidos por 

estarem implicados [na coleta de fundos]. Nos meus ensinamentos do Fa, falei sobre não coletar 

dinheiro dos estudantes. Então, por que vocês não fizeram isso? (É um assunto diferente quando 

estudantes colaboram espontaneamente com o objetivo de produzir materiais para esclarecer a 

verdade). Até mesmo os estudantes bem sucedidos nos negócios, que possuem bastante 

recursos financeiros, devem primeiro obter minha permissão para isso. Além disso, sempre que 

os estudantes fazem algo que não deveriam fazer, o mal se aproveita dessa brecha fazendo com 

que os estudantes envolvidos nisso sejam presos ou perseguidos. Vocês deveriam ter aprendido 

isso! Falando de outra perspectiva, quero que as mídias tenham uma base firme na sociedade e 

se tornem empresas com operações normais. E só operando de forma sustentável é que poderão 

ser mais úteis no esclarecimento da verdade. Caso contrário, tal ajuda financeira não levará a 

uma permanente mentalidade de depender dos estudantes e, consequentemente, a não se saírem 

bem na gestão empresarial? Se as coisas continuarem assim, tal dependência não irá drenar os 

recursos desses estudantes? E tampouco há poderosa virtude nisso. Espero que a mentalidade 

de algumas mídias de depender dos estudantes seja superada. Isso diz respeito a todos vocês: 

se fizerem bem isso será muito bom; se não fizerem, não será bom. Eu espero que tirem uma 

lição disso, não continuem coletando fundos ou dando apoio financeiro descuidadamente, e 

avancem bem em seus caminhos no cultivo! 

 

Li Hongzhi 

9 de janeiro de 2012 
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O objetivo fundamental do esclarecimento da verdade 

Falun Dafa é o Fa-Buda, mas a propaganda perversa do Partido Comunista Chinês incutiu nas 

pessoas do mundo mentiras que caluniam e difamam o Falun Gong, e isso tem sido feito para 

incitar o ódio ao Fa-Buda e aos discípulos do Dafa, que caminham em direção à divindade. 

Esse é especialmente o caso do povo chinês, que, nas conversas ou diante dos discípulos do 

Dafa, se posicionam do lado do mal. Se é esse o caso, as pessoas do mundo não estão em 

perigo? Em outras palavras, não importando o quão maligna seja a perseguição, os discípulos 

do Dafa estão caminhando em direção à Consumação em meio às provas do mal, enquanto, as 

pessoas do mundo, que foram envenenadas por mentiras do perverso partido, é que estão de 

fato em perigo. O verdadeiro propósito do surgimento do Partido Comunista Chinês e seu real 

objetivo é fazer com que as pessoas odeiem os Deuses e os Budas, é disseminar o ateísmo, é 

disseminar a ideologia de luta para, desse modo, destruir a humanidade. É por essa razão que 

os discípulos do Dafa têm que esclarecer a verdade. O objetivo é dissolver as mentiras do mal, 

é permitir que as pessoas vejam a real face do Partido Comunista Chinês, é purgar os pecados 

cometidos pelas pessoas contra os Deuses e Budas, e assim, salvar as pessoas do mundo. 

 

Li Hongzhi 

6 de fevereiro de 2012 

 

 


