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(O Mestre entra, todos os discípulos se levantam e aplaudem calorosamente) 

Ola a todos! Sentem-se todos. Veio muita gente de muitos lugares diferentes para 
este Fahui, alguns vieram da China Continental. Muitos chineses vieram no período 
inicial há alguns anos, e nesses últimos dois anos, muitos discípulos do DaFa, um 
atrás do outro, saíram da China Continental.  O Mestre espera que vocês mudem 
seus pensamentos o mais rápido possível e passem a ter pensamentos como os 
das pessoas dos países livres do resto do mundo. 

A perversa cultura do maléfico partido chinês incutida aos chineses durante décadas 
tem, no mínimo, causado aos chineses da China continental, e isso inclui os 
discípulos do DaFa, uma distorção de caráter, que faz eles serem extremados 
quando pensam sobre determinados assuntos; inclusive seus pensamentos são 
totalmente diferentes dos pensamentos das pessoas de outros países e dos 
chineses antigos tradicionais. A China continental tem centenas de milhões de 
pessoas que lentamente foram incutidas por essa cultura distorcida e que, sem 
perceberem, foram transformadas; no entanto, todos sentem  como se fossem  os 
mesmos e que não há nada de estranho; pensam que as pessoas são 
simplesmente assim. Não é assim! Frequentemente, os nossos meios de 
comunicação dão oportunidades a esses discípulos do DaFa vindos da China, 
frequentemente outros de nossos projetos também dão oportunidades a eles, 
porém, os pensamentos desses discípulos vindo da China, a maneira extremada de 
agir adquirida da cultura do partido, o hábito de mentir e o estilo imprudente de 
trabalho, realmente torna insuportável o relacionamento com os outros discípulos. 
Quando vocês entram em contato com os americanos, com pessoas de países 
livres do mundo inteiro, elas sentem que vocês são esquisitos. Nesse aspecto, o 
Mestre também teve sua experiência pessoal. O Mestre também saiu da China 
continental, porém em um instante eu percebi isso, vi a diferença. Frequentemente, 
os estudantes de outros países não se atrevem a receber vocês, os projetos 
também não se atrevem a recebê-los; no entanto, não estão dizendo que vocês têm 
problemas, é que realmente não há como coordenar as coisas com vocês. 

Os pensamentos formados pela cultura do partido se refletem no comportamento 
humano e inclusive na maneira de escrever artigos, são todas coisas da cultura do 
partido. Às vezes eu penso: o jornal A Grande Época, o site Minghui e outros sites 
da web, todos, precisam de recursos humanos. Alguns que saíram da China 
continental possuem muitas capacidades, inclusive nível acadêmico alto, porém se 
esses meios de comunicação empregarem vocês, vocês se tornarão mídias da 
cultura do perverso partido. Essa maneira desviada de pensar, não se deve a 
diferenças culturais ou de nacionalidade, mas é causada pela distorção do 
pensamento humano por parte do perverso partido, por isso vocês precisam de 
muito contato com as pessoas da sociedade de outros países, precisam entendê-
las. Precisam mudar rapidamente o modo de pensar. Caso contrário, mesmo sendo 
jovens, também não poderão realizar trabalhos. E mais, essa mentalidade do 
partido é diferente, faz que qualquer um se resguarde dos outros, fale com reserva e 
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fujam das coisas. Vocês passam às pessoas a sensação de que são como ladrões, 
vocês fogem das coisas e querem saber de tudo o que acontece. Então, como as 
pessoas se relacionam com vocês? Como entram em contato com vocês? Como 
lidam com vocês? Por isso muitos discípulos do DaFa de outros países sentem que 
todos vocês são espiões, eles têm simplesmente essa sensação. 

O coração dos discípulos do DaFa é aberto e magnânimo. De que vocês têm medo? 
Aqui é Estados Unidos. Aqui o partido maléfico é considerado como um animal 
feroz, como um demônio perverso, todas as pessoas do mundo pensam assim. Aqui 
não é território dele. Então, a que temem? Em vez disso, é o partido perverso que 
deve temer. Se você disser que é membro do partido perverso eles não lhe 
concedem o Green Card, não é assim? Todos sabem disso. Nenhum país receberia 
o perverso partido. Observei muitos discípulos do DaFa que saíram da China 
continental, por isso digo essas poucas palavras. 

Venho dizendo que, nesses mais de dez anos, houve altos e baixos, as coisas 
pareceram caóticas; discípulos do DaFa foram perseguidos pelo perverso partido 
que prende pessoas por todos os lados criando assim terror, perseguição e 
opressão e  muita confusão. Porém, esse caos foi arranjado, e mais, cada 
pensamento, cada ação de cada estudante, de cada pessoa do mundo, está sendo 
vigiada de perto, está sendo observada muito atenciosamente, o “caos” tem sua 
ordem, foi tudo arranjado.  

Vocês sabem a respeito da estrutura deste universo, já lhes falei sobre ela, falei 
desde de partículas a planetas, falei sobre esse tipo de conceito de espaço. De fato, 
vai muito além do que eu disse; seja vertical ou horizontalmente, inclusive em 
lugares pequenos como a ponta do dedo existem milhões de mundos e estão todos 
cheios de deuses. Quantas vidas há no universo inteiro? Quantos deuses? Mesmo 
de locais densos ou sem nenhum espaço, todos estão vigiando os pensamentos de 
todas as pessoas porque este assunto que ocorre na Terra está relacionado com o 
corpo celestial inteiro. Cada pensamento, cada ideia dos discípulos do DaFa, a 
direção que o Corpo do DaFa segue, se a Retificação do Fa terá êxito ou não, tudo 
isso decidirá se o universo poderá ou não existir; é um assunto enorme. As coisas 
parecem não ter uma ordem, porém, na realidade, estão todas ordenadas; o que se 
manifesta parece ser algo caótico, porém para cada pessoa as coisas estão muito 
detalhadas. 

Claro, não reconheço essa perseguição; eu sempre quis resolver este assunto por 
meio de Shan, porém as velhas forças, inclusive todas as vidas do universo velho, 
todas elas não entendem isso, elas não entendem assim, elas só sabem fazer 
desse modo. Naquela época, elas fizeram isso com Jesus, também fizeram isso 
com Sakyamuni, inclusive com muitos santos anteriores como Sócrates, Moisés, 
etc, etc, elas fizeram assim com todos eles. Elas só sabem agir assim.  E mais, 
todos esses santos vieram pavimentar a cultura para os ensinamentos dos deuses. 
Tudo o que falei anteriormente, refere-se ao que ocorreu nesses últimos 5.000 anos. 
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Porém, quantos 5.000 anos há nessa história de 100 milhões de anos? 20.000!! Em 
cada período, deuses baixaram aqui para estabelecer a cultura humana. 
Continuamente, civilizações de diferentes períodos foram retificadas; continuamente 
os pensamentos e comportamentos dos humanos foram forjados. No presente, 
nesta época atual, os seres humanos se tornaram assim. 

Um assunto tão grande foi planejado desde um tempo remoto, tudo esteve muito 
ordenado! Quero dizer que cada passo que você dá, seja grande ou pequeno, foi 
arranjado; talvez você não acredite.  Nessa perseguição, a quantidade de vezes que 
praticantes gritam quando são perseguidos, a quantidade de vezes que são 
espancados ou torturados, tudo foi arranjado pelas velhas forças. Não obstante, o 
pensamento reto, forte ou não, dos discípulos do DaFa pode mudar isso, porém não 
haverá grande discrepância. As velhas forças sabem muito claramente sobre sua 
mentalidade, inclusive sobre o grau de dificuldade que pode suportar. Como é 
possível que não haja ordem? Isso foi estabelecido a um número infinito de vidas e 
também para saber se as vidas no universo inteiro podem ser salvas. Pensem 
todos, onde há desordem nesse assunto? No cultivo, não importa em que ambiente, 
não importa o nível social, não importa a sua identidade, talvez você pense que as 
coisas que faz são acidentais, que se trata de boa ou má sorte; mas se você puder 
realmente ver, descobrirá que tudo isso foi o seu próprio desejo que abriu esse tipo 
de caminho para você, nada é acidental.  

O cultivo dos discípulos do DaFa é o mais importante, somente o cultivo diligente 
determinará se o caminho que você trilha é reto. Possivelmente, nesta perseguição, 
todos odeiem o partido maléfico, inclusive alguns pensam que se houvesse uma 
oportunidade, lutariam contra o partido perverso e não se importariam com sua vida. 
Não vale a pena. Vocês não sabem, o perverso partido é um pedaço de pau 
arranjado pelas velhas forças. Vocês eram deuses grandiosos, as velhas forças 
estão utilizando esse pedaço de pau para golpeá-los e arrancar seus apegos;  elas 
querem fazer isso, elas os golpeiam e tiram-lhes esses pensamentos que não 
devem ter, os golpeiam e tiram seus pecados. O Mestre não reconhece esse jogo, 
mas, de qualquer forma, elas fizeram dessa maneira. Como acabo de dizer, essas 
vidas do universo não sabem como fazer as coisas, elas só sabem fazer dessa 
forma, por isso fizeram arranjos para  essa perseguição. 

Nada é coincidência, não observem as coisas como algo caótico, na verdade nada é 
caótico. Essa manifestação aponta o seu coração, essa situação se manifestou 
apontando o seu coração; no entanto, olhando para o conjunto, olhando para o 
corpo inteiro como um todo, é algo que parece caótico. Parece, porém não é de 
forma alguma. A maldade grita aqui, grita ali, usa todos os meios perversos, 
diferentes assuntos dirigem-se a diferentes cultivadores. Parece que esses policiais 
perversos, juntos, são como lobos e tigres, são muito perversos, porém isso não é 
nem um pouco caótico, porque atrás deles estão deuses que os controlam; eu os 
chamo de velhas forças. Porém esse caminho, de um modo ou de outro, foi 
atravessado dessa maneira. Enquanto os discípulos do DaFa tiverem pensamentos 
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retos, digo desta maneira: se os discípulos do DaFa tiverem pensamentos retos 
plenos, poderão ultrapassar essas tribulações.  

Alguns talvez entendam desta forma: naquele momento meu pensamento era muito 
forte, como é que fui perseguido tão severamente? Sim, a perseguição de cada um 
não é algo absoluto como um produto industrial que sai de um molde sempre igual. 
No longo processo histórico de uma vida, você tem esse tipo de coração, ele tem 
aquele tipo de coração e, com certeza, devem coisas diferentes na história. O nível 
de xinxing e apegos de cada pessoa são diferentes, por isso o caminho não é igual; 
o que cada um suporta e os estados que se manifestam também são diferentes. 
Inclusive a atitude da polícia perversa nessa perseguição para com as pessoas 
também é diferente. 

Não pensem que depois da perseguição esse assunto mudará. No início, nós só 
tínhamos o coração para o cultivo, mas o perverso partido não nos permitiu cultivar, 
perseguiu o DaFa, então nós estamos agora lutando contra eles? Não, não estamos 
fazendo isso, nunca lhes disse para lutarmos contra o perverso partido, isso não é 
digno. O que ocorre é que eu não reconheço as coisas que as velhas forças 
arranjaram. No futuro, seguramente vai ser diferente, porém, nesse momento a 
situação é essa. 

Os cultivadores, cada pessoa, atravessaram um processo histórico muito longo no 
mundo terreno. O modo de pensar desse mundo está invertido, o que acha bom 
aqui, do outro lado é mau, o que te deixa alegre aqui, chateia-o do outro lado, todas 
as coisas estão invertidas. Nesse tipo de situação o cultivo é muito difícil, é ainda 
mais difícil manter pensamentos retos. Porém, é justamente por isso que é possível 
que esses corações humanos se manifestem; os que fazem bem as coisas se 
desenvolvem no lado reto; os que não fazem bem e não buscam dentro de seus 
corações, se desenvolvem na direção negativa. Aqui não estou falando só sobre os 
cultivadores, para as pessoas comuns também é assim. 

Ao longo de todo o processo histórico dos seres humanos sempre foi assim. Se 
vocês não podem lidar com as coisas corretamente, se não buscam internamente 
como cultivadores, então, de fato, não há como cultivarem. Especialmente nessa 
perseguição, não podem emitir pensamentos retos e, em vez disso, aumentam 
incrivelmente o ódio. O perverso partido é muito mau, em pouco tempo 
seguramente será eliminado. Porém, vocês sabem o que é uma pessoa boa ou uma 
má ? Com o seu coração cheio de ódio, de maldade, pensem todos, que tipo de 
vida é essa? Isso se manifesta no comportamento, inclusive em sua face, você 
acaba sendo visto como um ser perverso. Não estou dizendo que alguns discípulos 
do DaFa não se cultivam bem, o lado que foi bem cultivado já foi separado. 
Enquanto nesse lado humano existem suas coisas humanas, existem também as 
coisas não boas, os pensamentos não bons e, quando chegam à superfície, as 
manifestações são piores. O Mestre ensina o Fa a vocês, por isso digo isso, então 
tenham esse ensinamento claramente em suas mentes. 
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Nada mudou, o Mestre é o mesmo Mestre de sempre, o Fa do universo nunca 
mudará. (Fortes aplausos). O que ocorre é que, nesta perseguição, nesta chamada 
prova, alguns eliminaram apegos, outros não; em vez disso, aumentaram seus 
apegos. Este é o estado que se manifesta nessa chamada prova. Vocês estão 
mudando, são discípulos do DaFa que estão mudando. Se não mudam em direção 
ao que é reto, significa que estão mudando em direção ao que é negativo, isto é 
certo. 

Olhando a situação atual, ocorreram grandes mudanças. Alguns gritavam: “Que viva 
para sempre!”, certamente aquilo não vivia para sempre; todos estão gritando que o 
país está forjado em ferro, porém não está forjado em ferro.  Uma dinastia, uma 
geração passou dessa forma, e essa marca vermelha também vai cair (Aplausos). 
Ninguém pode distorcer essa história, ela foi arranjada por deuses. Quem quer ir 
contra a história é um palhaço, e isto já foi muito visto na história. Ninguém pode 
resgatar o perverso partido. Porém os discípulos do DaFa, quando o ambiente está 
mais relaxado, precisam prestar mais ainda atenção ao cultivo pessoal, pois mais 
apegos se manifestarão, os quais não são percebidos; é mais fácil os apegos 
aumentarem. É preciso prestar muita atenção a isso. Não importa a situação, é 
preciso prestar atenção ao cultivo pessoal. Desde o começo até o final, se puder 
manter o coração que tinha no início, certamente terá êxito. (Aplausos calorosos) 

Pensem um pouco, todos não estão mudando a si mesmos? Este caminho de altos 
e baixos que os discípulos do DaFa atravessam, visto da perspectiva humana, é 
uma canção magnífica; da perspectiva de um deus, é como um processo de fundir o 
ouro puro em um forno. No cultivo as ondas levam a areia. Tudo isso vai ficar na 
história, talvez seja transmitido através da eternidade. (Aplausos). Neste período, o 
bem ou o mal que os discípulos do DaFa fizerem, quando esses assuntos 
passarem,  não haverá mais oportunidades para se arrependerem, pois essa 
maldade já não existirá; essas maldades estão sendo destruídas gradualmente e 
não possuem mais capacidades para prová-los novamente ou para fazê-los com 
que atravessem as coisas outra vez; não há mais oportunidades para que passe por 
tudo isso mais uma vez, então a forma que você fez as coisas, assim será. É bom 
que esse assunto ainda não tenha terminado. Sendo um discípulo do DaFa, não 
importa sob que ambiente esteja, deve fazê-lo bem, fazê-lo melhor; elimine 
rapidamente essas deficiências que ainda carrega, as quais não deve ter. 

Não importa a sua profissão, não importa o quão alto funcionário você é, não 
importa qual o seu cargo; não importa o nível social na sociedade humana, a 
sociedade humana inteira, é justamente um ambiente de cultivo! Vocês sabem 
desse arranjo de milhões de anos? Os pequenos Tao somente sabem se dirigir aos 
templos e às montanhas para praticarem o cultivo, eles não sabem que o ambiente 
arranjado para o cultivo dos discípulos do DaFa é toda a humanidade. Você pode 
cultivar onde quer que esteja, só depende de como você lida com a situação. 
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Seja na etapa atual ou depois de algum tempo, as mudanças políticas, e todas as 
mudanças, atraem as pessoas. Sendo discípulos do DaFa, depois de terem 
atravessado esses mais de dez anos de prova severa, já deveriam ver isso 
claramente. Os assuntos do mundo humano são mudanças naturais do mundo 
humano. Eu, certamente sei que isso faz parte de um arranjo sistemático dos 
deuses, é assim. Não participem da política das pessoas comuns, não sejam 
movidos pelas pessoas comuns; nesses anos muitos democratas, muitas 
organizações políticas, nos apoiaram, por isso vocês participaram nesses assuntos. 
Porém você deve saber que você é um cultivador, nós não participamos de política. 
Há assuntos maiores e gigantescos que estão esperando que você os faça. 

Recentemente, o assunto de Hong Kong teve muito impacto, muita gente está 
prestando muita atenção. Como um meio de comunicação, vocês podem informar a 
verdade, inclusive fazer críticas e comentários revelando a perseguição do perverso 
partido aos discípulos do DaFa. O jornal A Grande Época tem se tornado um meio 
de comunicação muito conhecido e seu prestígio também se elevou graças às 
informações verdadeiras sobre a China continental, aos eventos atuais em Hong 
Kong e a outros eventos internacionais. Sendo um meio de comunicação, não há 
problema em divulgar notícias e comentários. Porém, como pessoa, não pode fazer 
coisas arbitrariamente. Você é um cultivador e deve prestar atenção às coisas que 
está cultivando em seu cultivo pessoal; não é absolutamente uma luta política, não é 
e nunca será. Se não atravessarem este caminho retamente, se desviarem um 
pouco, os seres humanos estarão acabados, os seres humanos não terão mais 
esperanças, o universo tampouco terá mais esperança. As vidas do universo inteiro, 
inclusive os seres humanos, todos estão prestando atenção e se preocupam com o 
caminho que os discípulos do DaFa estão atravessando, isto é, se estão 
atravessando retamente ou não. 

Falemos de algo correto. Os discípulos do DaFa realizam um projeto do DaFa atrás 
do outro, ainda há alguns que fazem negócios entre as pessoas comuns e que 
querem contribuir ao DaFa. Quero lembrá-los que nesse assunto de finanças, 
devem ser claros. Não importa o que você queira fazer, o que se manifesta é tudo o 
que o lado humano dos discípulos do DaFa faz. Quando um humano faz as coisas, 
há manifestações do coração humano. Se você faz as coisas de forma descuidada, 
os deuses já não o veem da mesma forma que o viam antes. Se não administra 
seriamente as finanças de um projeto do DaFa, se realmente não age de forma 
muito cuidadosa nesse aspecto, esse pecado é muito grande, pois isso não é só 
uma deficiência pessoal, isso é danificar esse caminho dos discípulos do DaFa. 

No passado já houve esse tipo de lição; aos olhos dos deuses, alguns já são vistos 
de maneira diferente, eles mesmos não sabem disso e por isso não estão alertas e 
estão esquecendo-se do porquê disso. Digo a todos, não importa quais projetos os 
discípulos do DaFa façam, quando isso envolve dinheiro, definitivamente devem ter 
um sistema saudável de contabilidade, e nisso não podem ir contra a lei. Assim 
como fazem as empresas comuns, você deve fazer o mesmo, definitivamente! Não 
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podem de nenhuma forma desviar-se desse caminho! Se não fosse por essa 
perseguição, eu absolutamente não permitiria que se envolvessem nesses 
assuntos. 

Se querem estabelecer uma empresa, se querem fazer um projeto, mesmo 
pensando que isso é um projeto do DaFa, antes de fazê-lo devem primeiro 
estabelecer um sistema de contabilidade adequado! Senão, não o faça! Devem ter 
um sistema de administração estrito! O Mestre chegou a falar desse problema, 
agora é necessário agir assim. Não sei o quanto serão prejudicados pelas velhas 
forças, porém lhes digo, definitivamente devem fazer as coisas bem.  

Alguns discípulos do DaFa que saíram da China continental não fazem coisas retas. 
Por que sempre digo isso? Porque o número de estudantes que saíram da China 
continental já supera o número de discípulos do DaFa que inicialmente havia no 
resto do mundo. Alguns, depois de saírem, pediram asilo como estudantes de Falun 
Gong; no entanto, depois disso, simplesmente vivem suas vidas, não participam de 
nenhum assunto ligado à salvação das pessoas. Salvar as pessoas é a 
responsabilidade dos discípulos do DaFa. Você não pode esquecê-la de nenhuma 
forma! Quando as velhas forças perceberem que você realmente não dá um passo 
adiante, você estará em perigo! Pois sua vida veio a este lugar para isso. Alguns 
discípulos do DaFa não atuam bem na China, desde o início eles não se cultivaram 
bem e, quando chegam  ao exterior, ainda carregam muitos corações humanos! 
Juntos fazem barulho, estragam qualquer coisa.  Têm tantos corações humanos, 
inclusive alguns não saem de nenhuma forma para fazer o que os discípulos do 
DaFa devem fazer. Se você não salva pessoas, você não é um discípulo do DaFa. 
Essa é a responsabilidade dos discípulos do DaFa. 

O Mestre somente diz assim, ninguém o obriga. O cultivo é feito em meio aos 
assuntos humanos. Se você diz que não quer mais cultivar, então não se cultive! 
Como as velhas forças o tratarão, é assunto delas. Durante a perseguição, seu 
coração não aguentou, só queria um pouco de paz, e por isso, veio ao exterior; 
busca um lugar tranquilo para viver uma vida tranquila. Está bem acalmar um pouco 
esse seu coração ferido, porém deve fazer o que os discípulos do DaFa devem 
fazer; o tempo não espera ninguém. 

Observando a mudança da situação, enquanto essa máquina do perverso partido 
não se dissolver ou declarar o fim da perseguição, suas engrenagens grandes e 
pequenas continuam girando, e por todos os lados estão aparecendo manifestações 
da perseguição. Algumas pessoas que participaram da perseguição têm mudado e 
suas mentes se tornaram claras, portanto não estão mais perseguindo os 
cultivadores, inclusive se comportam de maneira muito positiva; este é o estado que 
se manifesta atualmente durante a mudança de toda a situação, porém isso não 
ocorre por causa de uma ordem do partido maléfico para que pare a perseguição ao 
Falun Gong. Não é isso! Por isso, essa máquina perversa continua girando. O que 
se manifesta é a atitude das pessoas em relação aos discípulos do DaFa. Essa 
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situação está ocorrendo por toda parte. Os policiais perversos da companhia 610 
que perseguiam os discípulos do DaFa, estão inclusive visitando as casas deles 
para dizer: “não estamos fazendo mais isso" e se desculpam, etc.  Digo-lhe, isso 
não é como o policial age, isso é uma manifestação pessoal dele, talvez tenha 
surgido do pensamento reto, ou talvez tenha surgido da astúcia por temerem que 
depois que  a perseguição acabar, o busquem. 

A situação está mudando. Não importa como muda a situação, você é simplesmente 
um cultivador. Não lhes disse algo na época de perseguição mais dura? Disse que 
um coração imóvel pode restringir dez mil mudanças. Alguns entenderam isso 
ficando em suas casas e não saindo mais; sentaram-se ali e não se moveram. A 
situação está mudando, essa situação de terror na perseguição toca os corações 
humanos, porém uma boa situação também pode mover o coração humano, na 
verdade, com qualquer probleminha o coração humano se move como vento 
movendo a grama do pasto. Isto tem de fato, um sério impacto sobre os 
cultivadores. 

Muitos estudantes possivelmente tenham perguntas, muitos vieram de longe. O 
Mestre só pode falar de forma geral, eu reservei um pouco de tempo a todos, vocês 
podem fazer perguntar escritas num pedaço de papel. (Aplausos calorosos). Sendo 
discípulos do DaFa, não façam perguntas como: que tribulação minha família está 
passando, ou como se dissolve o carma em meu corpo. Se me perguntarem isso, 
direi uma frase: Você é um cultivador, por isso encontra essas coisas; para um 
cultivador, esses assuntos, não importa se as reações são positivas ou negativas, 
são todas coisas boas. (Aplausos calorosos) Isto porque, neste caminho de cultivo, 
isso foi preparado para que você se eleve. 

Bom, agora podem passar os papéis (Aplausos calorosos) (O Mestre estava de pé e 
agora se sentou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Pergunta:  Recentemente muitos praticantes da nossa região enviaram suas 
experiências referentes à perseguição à “equipe de inspeção”, utilizando o mesmo 
método adotado pelas pessoas comuns para se oporem ativamente à perseguição. 
Também compartilhamos do entendimento que cada pessoa deve denunciar à 
justiça o demônio Jiang. É necessário que nós, discípulos do DaFa façamos isso? 

Mestre: Sendo você um discípulo do DaFa, se você sentir que é algo útil para expor 
a perseguição e salvar as pessoas do mundo, então faça-o. Porém, se é algo feito 
com um coração humano de vingança, isto não deve ser feito. Devem prestar 
atenção à segurança quando entregarem materiais contra a perseguição, caso 
contrário, a exposição de vocês facilitará as coisas para o perverso partido. 
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Pergunta: Atualmente, muitos praticantes utilizam as leis das pessoas comuns para 
se oporem à perseguição e salvar os seres, porém todos sentem que não 
conseguem se opor concretamente à perseguição . (Mestre: Por que não se opõem 
a esta perseguição? O Mestre nem a reconhece!). Se pudermos desenvolver algo 
ainda melhor e coordenarmos bem com advogados retos, realmente poderemos 
fazer as coisas de forma melhor e mais concretamente. 

Mestre: Sim, o opor-se à perseguição é, em si mesmo, esclarecer a verdade; é 
justamente salvar incontáveis seres. Por que o perverso partido quer mudar os 
pensamentos humanos? Por que essa força política quer danificar a cultura 
tradicional? Por que quer incutir seus princípios perversos? Isso nunca foi feito por 
nenhum poder na história; nenhuma religião chegou a esse ponto, inclusive essas 
religiões perversas estão longe disso. Observem cuidadosamente, por acaso não é 
um demônio que danifica os seres humanos? Porém não é o verdadeiro demônio do 
universo. Se não é um demônio nem uma vida normal, então o que é? É uma coisa 
deformada. Essa coisa deformada foi estabelecida desde tempos antigos 
justamente para os seres humanos, para danificar os pensamentos que permitem às 
pessoas obterem o Fa e entenderem o Fa. O que é o ateísmo? Em si mesmo, é 
algo extremamente perverso. O homem foi criado pelos Deuses, inclusive o 
universo foi criado por um Deus. O ateísmo pede para que você renuncie a Deus 
para que assim Deus o abandone. 

 

Pergunta: Na China continental, muitos  coordenadores foram perseguidos. Muitos 
coordenadores saíram do ninho negro da maldade com pensamentos retos, porém 
alguns deixaram o mundo devido ao carma de enfermidade, causando a 
descontinuidade de muitos trabalhos, não tornando possível formar um corpo inteiro. 
Seu discípulo pensa em usar cada um dos projetos para estabelecer um mecanismo 
comum de coordenação. 

Mestre: Penso que o ponto de partida dos métodos empregados pelos discípulos do 
DaFa é bom, porém se você pensa em estabelecer uma rede de contatos estando 
em meio à essa situação perversa, isso é muito perigoso, e além disso, trará perigos 
aos estudantes dessa região. O que falei deve ser considerado. De fato, o Fa está 
aí, então, não importa se os estudantes dessa  região têm ou não contato uns com 
os outros, vocês sabem da situação do DaFa, então podem acessar a web e romper 
o bloqueio da internet e esses estudantes também saberão da situação, pois os 
deuses estão cuidando disso. 

Certamente, quando vocês trabalham de forma coordenada, juntos, as coisas se 
tornam melhores, porém devem considerar o assunto da segurança. Pelo menos no 
momento, não podem fazer isso em grande extensão; não podem usar grandes 
listas de nomes de estudantes! Quem fizer isso, estará fazendo uma coisa má. 
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“Alguns coordenadores deixaram o mundo com carma de enfermidade”, nunca disse 
que os coordenadores se cultivam bem. Não disse que os coordenadores são os 
discípulos do DaFa que melhor se cultivaram. De fato, muitos são desconhecidos e 
há muitos que têm se cultivado bem. Os coordenadores foram nomeados porque 
naquela época tinham a vontade de se responsabilizar pelo grupo. Certamente, 
entre os coordenadores há muitos bons, não são poucos, porém não devem ser 
categorizados assim. Esses coordenadores também necessitam cultivar, senão já 
seriam deuses. Por serem humanos cultivando, os coordenadores também refletem 
corações humanos, é possível inclusive que tenham apegos muito fortes, e talvez 
na história tenham esse tipo de dívida cármica. O caminho de cada vida é muito 
complicado, as situações que se encontram também são muito complicadas. No 
momento mais crucial, há duas possibilidades: conseguir passar ou não. Se não 
fizerem bem, perderão suas vidas, se o fizerem bem, passarão. 

 

Pergunta: O Mestre disse em 2009 que o Shen Yun se apresentaria na China.  Já 
se passaram vários anos; grande parte dos estudantes pensa que se o partido 
perverso não se dissolver, o Shen Yun não se apresentará. (Risos) 

Mestre: O Shen Yun definitivamente vai atuar na China. (Fortes aplausos).  É 
preciso ver a situação da perspectiva de tempo da retificação do Fa, ver o assunto 
no contexto total que envolve a retificação do Fa. 

 

Pergunta: O sequestro de um discípulo do DaFa chamou a atenção da sociedade 
mundial; a embaixada do Canadá enviou pessoas para ajudar , porém os nossos 
meios de comunicação não estão dando a devida atenção a esse assunto. 

Mestre: Falando disso, atualmente, os meios de comunicação que os discípulos do 
DaFa dirigem, quando comparados em termos de estrutura e o grau de 
profissionalismo com os meios das pessoas comuns, têm disparidades, isso com 
certeza. Claro, considerando-se a situação inteira do esclarecimento da verdade na 
retificação do Fa, de fato, têm exercido grande influência, porém estou sempre 
desejando que os nossos meios de comunicação possam se tornar cada vez mais 
estruturados. No entanto, no momento vocês não têm suficientes profissionais. São 
somente esses discípulos do DaFa. É realmente difícil; as velhas forças consideram 
que se derem um passo adiante nessa situação, vocês terão poderosas virtudes. 
Qualquer assunto é difícil assim. Se os meios de comunicação tivessem suficientes 
profissionais talentosos, seria mais fácil fazer as coisas, com talentos suficientes é 
fácil fazer as coisas; porém as velhas forças considerariam que vocês não 
possuiriam poderosas virtudes.  Isso é o que as velhas forças querem fazer, é como 
elas pensam e é o que fizeram. 
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Certamente, com relação aos meios de comunicação que estabeleceram, também 
quero dizer algo: às vezes, os discípulos do DaFa não noticiam fatos importantes. 
Vocês precisam saber o que estão fazendo. No passado, não tinha muitos 
discípulos do DaFa que haviam saído da China continental, porém, toda a situação 
dos discípulos do DaFa era acompanhada muito de perto pelos meios de 
comunicação dos discípulos. Vocês sabiam o que estavam fazendo; vocês devem 
saber de quem são esses meios de comunicação. Vocês esqueceram isso, não 
noticiam sobre coisas importantes para os discípulos do DaFa. Já falei muitas vezes 
sobre esse assunto, porém vocês não deram a devida importância, inclusive utilizam 
emoções pessoais ao dirigirem os meios de comunicação. Sendo um discípulo do 
DaFa, não importa se você está se cultivando bem ou não; como esses assuntos 
são muito importantes, são assuntos dos discípulos do DaFa, se não fizerem bem, 
as velhas forças vão saldar essa conta com você no futuro. Vocês devem prestar 
atenção a isso.  Não pense: “Estou nessa posição, agora o que digo é o que conta”. 
A responsabilidade também é grande, se não fizerem bem, os problemas também 
serão grandes, devem ter o máximo cuidado. 

Há pouco disse que as vidas no universo são incontáveis. Digo a vocês, durante a 
retificação do Fa, eu a faço do centro do corpo celestial para ambos os lados; até o 
momento ainda não a fiz até os extremos, por isso a retificação no mundo humano 
ainda não chegou. Estou fazendo de ambos os lados, no entanto, não chegou até a 
superfície neste lado; não chegou até em cima neste lado. O corpo celestial é tão 
imenso que inclusive os deuses o consideram incrível. Há tantas vidas que não é 
possível calcular, é impossível de imaginar, às vezes, inclusive eu me assombro e 
me comovo. Infinitas vidas estão preocupadas com o que vocês fazem. Cada 
pensamento, cada ideia, cada ação está sendo observada por um número infinito de 
multidões de seres! Estou dizendo que cada pensamento, cada ideia das pessoas 
está sendo observada por um número infinito de deuses! Ninguém está se omitindo, 
todos estão observando, no final eles avaliarão sua vida.                                      

Pergunta: O dirigente principal do perverso partido da China continental faz o que 
ele chama de “tornar as notícias públicas”. Os discípulos do DaFa exigem que os 
centros de lavagem cerebral de todos os lugares revelem a verdade sobre o 
fundamento jurídico que estabeleceu essas organizações, a identidade das pessoas 
que participam da perseguição e as fontes dos recursos utilizados na perseguição. 
Os discípulos do DaFa estão utilizando esse método para revelar a perseguição, 
esse método é adequado? 

Mestre: Se vocês sentem que devem fazê-lo, façam-no, de qualquer forma, o 
propósito dos discípulos do DaFa é esclarecer a verdade e salvar pessoas. O 
Mestre se fixa na situação do corpo inteiro para que não haja problemas. Meus 
Fashen estão cuidando do cultivo pessoal, eu não me ocupo diretamente desses 
assuntos concretos. Quando emerge esse coração humano, é algo muito forte. 
Você poderá até ter um conflito comigo. (A audiência ri). Certamente, esse caminho 
de cultivo, você mesmo terá que atravessá-lo. Se eu digo a você como atravessá-lo, 
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esse caminho de cultivo não será mais válido. Por isso, alguns sempre querem fazer 
perguntas ao Mestre; trabalham um pouco e já querem fazer perguntas ao Mestre; 
às vezes eu franzo a testa e às vezes não respondo. Então, talvez esse discípulo 
pense: “Como o Mestre me trata assim?” Se eu realmente lhe digo como fazer as 
coisas, estarei desmantelando o seu caminho de caminho! Não adianta faltar pouco! 
Não posso desmantelá-lo. (O Mestre ri). 

 

Pergunta: São Francisco é uma conhecida cidade turística onde há muitos turistas 
da China continental e o bairro chinês é um lugar importante para se esclarecer a 
verdade nessa cidade. Há centenas de estudantes [praticantes] em São Francisco, 
porém muitos não dão importância ao esclarecimento da verdade no bairro chinês e 
em lugares turísticos, por isso há um longo tempo temos um número muito limitado 
de estudantes esclarecendo a verdade em lugares turísticos e no bairro chinês, às 
vezes só há uma pessoa fazendo isso. 

Mestre: Vocês escutaram? Realmente espero que mais discípulos do DaFa salvem 
mais pessoas ali. O que estão fazendo? Especialmente aqueles que não têm feito 
bem, o que estão fazendo ao virem aqui? 

 

Pergunta: Os filhos dos discípulos do DaFa na China já são adultos, nosso estado 
de cultivo pode afetá-los? 

Mestre: Sim pode afetá-los muito. Alguns filhos de discípulos não tinham nenhum 
conceito quando eram pequenos, praticavam com os adultos, também se 
comportavam bem. Eram crianças, então também viam com o tianmu, inclusive era 
uma ajuda para você. Porém, uma vez que cresceram, já possuem seus conceitos 
de ego, são incitados fortemente pela sociedade e, se vocês os deixarem, irão com 
a onda. Por acaso não temos alguns filhos de discípulos que já fizeram muito mau? 
Inclusive são piores que os filhos de gente comum. 

 

Pergunta: Nesses anos, muitos estudantes vieram da China continental até este 
lugar, porém desapareceram depois de conseguirem seus vistos de permanência, 
participam muito pouco dos assuntos de salvar pessoas. Embora  o Mestre já tenha 
ensinado o Fa sobre isso antes desse Fahui, eles não se iluminaram. Alguns já 
esqueceram a responsabilidade de ser um discípulo do DaFa no período da 
retificação do Fa. 

Mestre: É assim. Diferentes países passam por essa mesma situação; nesses anos 
sempre tem havido esse tipo de pessoa. Quando ensino o Fa eles vêm. Porém, 
durante o ano inteiro não se sabe onde eles andam ou o que fazem. Mas uma vez 
que ensino o Fa, eles vêm. Meu Fa não é para ser escutado ao léo, são Segredos 
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Celestiais; depois de escutar, se não cumprem com os assuntos dos discípulos do 
DaFa, por acaso isso não é espionar Segredos Celestiais? Por acaso as velhas 
forças permitirão que as pessoas que não cultivam conheçam Segredos Celestiais? 
Isso não é perigoso? 

 

Pergunta:  Nos últimos tempos, muitos estudantes saídos da China usam nomes 
falsos entre os praticantes. 

Mestre: Sim, o que temem quando chegam ao exterior? Nem pode ser reto e digno; 
os deuses estão observando cada pensamento, cada intenção sua. Mesmo num 
ambiente relaxado você ainda está assim? Se você diz que está acostumado a 
sentir medo, que já se tornou um costume, então mude isso rapidamente. Se você 
sempre diz que tem essa mentalidade, então é um problema; por acaso isso não é 
um apego? Os outros não encontram formas de coordenarem com você. Ninguém 
sabe quem é você; por acaso não vão achar que você é um espião? 

 

Pergunta:  Depois do estudo do Fa em grupo semanal em nosso lugar, ninguém 
quer trocar entendimentos, por um longo tempo se formou uma separação invisível, 
é muito difícil formar um Corpo.  No intercambio semanal do Shen Yun, muitos 
poucos participam, e as vendas de ingressos em nosso lugar não é boa. Muitos 
coordenadores parecem distantes. Não sabemos como mudar esse estado. 

Mestre: Se o estado de um lugar é bom ou não, a pessoa responsável é também 
muito crucial nesse sentido. Há tantos corações humanos, há medo disso, há medo 
daquilo e também muitas e muitas complicações. Sendo o responsável, o Mestre 
confiou os estudantes a você, então, você não acha que é sua responsabilidade se 
eles se cultivam bem ou mal? Sim, você tem responsabilidade nisso. Sinto que em 
alguns lugares o estado de cultivo é muito lento.  Numa empresa de gente comum 
ou num trabalho, se agir dessa forma, isso seria dar uma escapada. Os discípulos 
do DaFa podem ficar dando uma escapada?  Um assunto tão sério. Já disse que os 
estados de cultivos são diferentes;  o grau de entendimento do Fa de cada pessoa, 
o nível de cultivo, é tudo individual e diferente. Também há grandes diferenças nas 
manifestações das coisas. Não importa como é a situação, esse caminho tão difícil 
de mais de uma década, ainda não foi valorizado por vocês. 

Porém, se mesmo depois de eu dizer isto, vocês  não valorizam, então não há forma 
de eu fazer. Quando as pessoas medíocres escutam o Tao, quando as pessoas 
inferiores escutam o Tao, possuem esse estado. Porém, muitos discípulos do DaFa, 
incluindo o Mestre, realmente esperam que vocês possam se tornar claros 
novamente, que realmente possam ter menos corações humanos e que realmente 
possam entender as coisas baseados no Fa.  Se mesmo depois de eu dizer isto, 
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você não se cultiva concretamente, se não quer dar importância a este assunto, 
então você precisa pensar de outra forma. 

De fato, os discípulos do DaFa que fizeram bem, os discípulos do DaFa que 
atravessaram essa perseguição, por acaso não é porque eles estudam bem o Fa, 
porque são sólidos e assim puderam atravessar essa prova? Aqueles que querem 
cultivar, porém não cultivam, têm dificuldade em atravessar esse caminho. 

 

Pergunta: Vim da China há um ano, estou trabalhando nos meios de comunicação 
e sinto que física e energeticamente não posso alcançar a meta, devo 
primeiramente me acostumar com a sociedade ocidental por um tempo e depois 
trabalhar nos meios? 

Mestre:  Isso não existe. Se não tem boa saúde no ambiente do DaFa, se seu 
estado não é bom, para mim, não é necessariamente entre as pessoas comuns que 
melhorará. Talvez esteja muito ocupado. Os meios de comunicação coordenados 
pelos discípulos do DaFa têm exigido muitos esforços.  Não podem comer nem 
dormir, há tal situação, porém isso ocorre com a minoria. Se a sua situação não é 
essa, então ponha mais esforços no cultivo pessoal. 

Muitos de nós, quando estão passando uma prova – utilizando suas palavras, sejam 
“tribulações de carma de enfermidade” – ou outros problemas, não encontram seus 
apegos em si mesmos, não conseguem estar claros, não pensam claramente qual é 
a verdadeira razão. Digo-lhes a vocês, os discípulos do DaFa não devem ser 
ambíguos. A prova que você vai passar, passará, porém se ainda há um apego que 
não foi eliminado, então ficará preso ali. Porém, na verdade, essa coisa  não é 
grande, esse apego não é grande, é muito pequeno, no entanto, como não 
consegue percebê-lo, não consegue passar a prova e fica estancado ali. Isto não 
quer dizer que você não cultiva bem, apenas que não pensou seriamente um pouco! 
Não está consciente de que essas coisas não fazem parte do cultivo! Isso a que 
você está apegado não se encaixa com o estado de um cultivador, não se encaixa 
com aquilo que os cultivadores devem ter, isso é um problema! (Fortes aplausos). 

 

Pergunta: Saúdo o Mestre. Por favor, pode explicar mais detalhadamente o assunto 
sobre o dinheiro, o qual falou há pouco. Como os cultivadores que fazem negócios 
podem lidar bem com esse assunto? 

Mestre: O que falei não se refere àqueles que lidam com negócios, isso faz parte do 
trabalho deles. Se você diz que é chefe, sendo um cultivador, se você não engana 
os outros e faz negócios normais, então não há nenhum problema nisso. Eu já disse 
isso há tempos. É tudo dinheiro seu. (O Mestre ri). Se você deixa o dinheiro em sua 
casa ou no banco, isso é assunto seu. O que disse diz respeito aos projetos dos 
discípulos do DaFa. 
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Em muitos projetos dos discípulos do DaFa, você diz que são projetos dos 
discípulos do DaFa, porém a administração do dinheiro é uma grande confusão. A 
maioria age assim, e isso é um problema e as velhas forças vão causar mais 
problemas ainda. Para alguns de vocês, esses problemas já ocorreram, porém 
ainda não despertaram para isso, ainda não deram a devida importância a esse 
assunto, não sei como atravessarão essa prova. 

 

Pergunta: Um grupo acha que não devemos ir ao exterior, que devemos salvar as 
pessoas na China. Outro grupo diz que o Mestre nunca disse que Ele não permite 
que se vá ao exterior, então podem sim ir ao exterior. (A audiência ri). Os 
praticantes que dizem que querem ir ao exterior têm um apego grande? 

Mestre: Não importa se dentro ou fora da China, o Mestre não disse isso. Por que 
não digo nada? Porque cada um tem o seu arranjo; o caminho de cada pessoa é 
diferente, por isso não posso dizer diretamente se deve sair ou não. Porém, sendo 
um discípulo do DaFa, não deve avaliar as coisas da perspectiva do Fa? 

No passado, quando o Shen Yun empregava pessoas, passou por essa situação; 
porém nem todos eram assim. Por exemplo: Se estávamos precisando de uma 
pessoa, não havia forma para trazê-la, não importava como; sempre havia 
interferências para que não viesse. Logicamente o assunto é salvar pessoas e o 
Mestre guia pessoalmente esse projeto. Isto é algo muito importante, porém não 
conseguíamos trazer essa pessoa. Depois foi revelado que ela não havia resgatado 
as pessoas que deveria resgatar, nem tinha feito as coisas que ela ainda deveria 
fazer nessa vida, e mais, resolver os assuntos que ela prometeu fazer quando 
baixou aqui no mundo humano. Por isso, ela não pôde vir, ela primeiro teria que 
resolver todos esses assuntos pendentes; só depois disso ela pôde vir, e foi 
também quando esses problemas foram revelados.  

 

Pergunta: Durante a perseguição estive em Pequim para salvaguardar o Fa, não 
tenho formação acadêmica. Agora busco tempo para estudar, não sei se posso 
chegar ao padrão de admissão da Academia Feitian. 

Mestre: Sem formação acadêmica! Sim, muitos discípulos do DaFa foram privados 
de educação; essa perseguição também é muito perversa para as crianças. Os 
discípulos do DaFa jovens não podem frequentar a escola, há muitos nessa 
situação. A maldade age dessa forma. Se você diz que é jovem e quer buscar 
tempo para estudar, isto não é um problema. Certamente, deve participar nos 
projetos do DaFa para fazer algo, e ao mesmo tempo aproveitar bem o tempo para 
estudar, isso não é um problema. 

Para entrar na academia Feitian há condições. Feitian é uma escola profissional, é 
uma escola de arte, por isso só se aceita talentos artísticos. Não é uma escola 
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comum. Porém, a academia Feitian vai se estabelecer na sociedade; a Universidade 
Feitian vai se estabelecer na sociedade, vai ser uma universidade com diversas 
carreiras, vai ter outras disciplinas também; e mais, se estabelecendo na sociedade, 
estudantes da sociedade comum se inscreverão, já não será limitada aos discípulos 
do DaFa, isso já está sendo organizado. (Aplausos) 

 

Pergunta: Há negócio pessoal  incluído nisso que você disse sobre a Universidade 
Feitian? 

Mestre: Os negócios pessoais não estão incluídos. Os negócios pessoais devem 
ser bem administrados, não importa qual, deve administrá-lo bem. (O Mestre ri) se 
não administrá-lo bem, esse negócio não quebra? (A audiência ri) 

 

Pergunta: Há um estudante que tem cultivado por mais de dez anos e mesmo 
assim está solicitando subsídio financeiro do Estado por enfermidade. Nós não 
sabemos como trocar entendimentos com esse praticante porque ele já não tem 
mais enfermidades depois que começou a cultivar, e mais, vai até para a Montanha 
fazer obras, é muito diligente. (A audiência ri). 

Mestre: De qualquer forma, o coração humano sempre se reflete!, se não é aqui, é 
ali, porém não significa necessariamente que esse estudante não se cultiva bem. O 
coração humano mostra que talvez ali é onde ele tem o apego. Talvez pense que se 
não precisar trabalhar, poderá fazer mais coisas do DaFa, por isso quer o dinheiro. 
Porém, não importa o que for, somos cultivadores, então todos devem atravessar 
retamente o caminho. 

 

Pergunta: Frente a deteriorização da moral, as pessoas do mundo não têm mais 
limites. É muito difícil surgir a compaixão. Isso significa que não devemos nos 
preocupar como estão as pessoas, somente devemos nos ocupar em salvá-las?        

Mestre: Sim! Os humanos, o estado que manifestam em diferentes situações 
realmente são muito diferentes. Vejo que a moralidade e o caráter das pessoas na 
China continental deslizam rapidamente ladeira abaixo. Saí há mais de 10 anos da 
China e tenho observado as mudanças dos chineses do continente porque isso tem 
relação direta com a retificação do Fa e a salvação, descobri que as pessoas estão 
mudando muito rápido! Porém, quando as observei cuidadosamente, descobri que 
elas têm um coração benevolente. Somente seus pensamentos se alteraram muito, 
e o perverso partido também está se alterando com uma velocidade ainda mais 
acelerada. Não importa o que for, se essas pessoas podem ser salvas, de fato, 
depende de seu pensamento benevolente. Os chineses do continente, não importa 
o quanto estejam contaminados, sob a superfície há uma camada de uma 
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membrana fina que os separa, se levantar essa membrana, embaixo dela, está a 
moralidade e o caráter dos anos 60. No futuro vou levantar essa coisa. (aplausos 
calorosos).       

 

Pergunta: Seu discípulo sempre se encontra em um estado pessimista, em um 
estado de depressão, um dos estados é se sentir perplexo ante o significado da vida 
depois da Perfeição, outro é sentir que não há muito tempo, e não importa o quanto 
me esforce, não posso remediar as perdas causadas por não ser diligente. Depois 
de uma grande quantidade de estudo do Fa, posso me sentir um pouco melhor, 
porém não consigo alcançar o estado de cultivo do início. Peço que o Mestre dê 
uma direção a esse discípulo não digno. 

Mestre: Sendo um humano que não tem o pensamento reto para atingir a 
Perfeição, para ser um deus, isto seguramente é causado por interferências por 
parte de coisas perversas, incluindo o carma  nos pensamentos humanos durante 
um longo tempo. Sob uma situação normal, você diz: eu quero saber como é o 
estado das vidas no Céu; de fato, agora quando você pensa qual é o estado de um 
deus também está utilizando pensamentos humanos, tampouco pode pensar 
claramente sobre isso, por isso é muito difícil utilizar esse método para que surjam 
pensamentos retos. Porém, nós, cada discípulo do DaFa, inclusive as pessoas do 
mundo, em seus pensamentos profundos, todos têm memória, todos vieram ao 
mundo para encontrar o DaFa; os discípulos do DaFa estão aqui para assistir o 
Mestre na retificação do Fa. Às vezes observo alguns discípulos do DaFa, o que 
manifestam em muitos assuntos realmente faz o estudante se preocupar; porém 
quando verdadeiramente os princípios do DaFa são citados, pode-se ver, oh, este é 
um discípulo do DaFa.  

Quando o coração humano é forte, você não consegue ver o seu lado reto, somente 
quando o seu pensamento reto é forte, percebe que os discípulos do DaFa são 
diferentes, por isso, frequentemente não consegue ver claramente o estado dos 
estudantes. A manifestação dos corações humanos também não é necessariamente 
igual. Essa coisa faz você se sentir pessimista ou faz você se sentir cansado; essa 
coisa faz você perder o ânimo. Digo a todos, muitas dessas vidas minúsculas não 
boas cobrem todo seu corpo como pó, cobrem os pensamentos humanos, porém 
elas não são nada, quando você envia pensamentos retos, pode destruir todas 
essas coisas podres. Muita gente, quando envia pensamentos retos o faz de forma 
superficial. Se não limpa bem essas coisas dentro de seu corpo, seu cultivo será 
afetado. Na verdade, essa coisa é eliminada com um só pensamento. Você não tem 
suficiente pensamento reto, e como o pensamento reto não se exterioriza, não pode 
gerar esse efeito. 

Com essas velhas forças que perseguem os discípulos do DaFa, sou cada vez mais 
severo. As velhas forças agora perceberam o quão grande é esse pecado, não se 
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atrevem  mais a perseguir de forma desenfreada, inclusive não se atrevem mais a 
instigar diferentes deuses ou vidas normais a perseguirem diretamente os discípulos 
do DaFa. Elas agora estão controlando esses “insetos, etc”, minúsculas coisas 
podres e irracionais que serão eliminadas por perseguirem os discípulos do DaFa. 
Não há comparação com a situação de outrora, porém muitos discípulos do DaFa 
simplesmente não têm pensamentos retos fortes, o que conseguem manifestar 
parece muito impotente. Às vezes, quando não conseguem passar as provas 
durante o cultivo, não encontram os apegos, isto ocorre porque há muitas questões 
menores que não dão importância e passam despercebidas.   Na verdade, mesmo 
os assuntos pequenos precisam ser considerados senão, não alcançarão o padrão. 
Com o tempo, surge na pessoa o negativismo, e essas coisas se intensificam. 
Nesse momento, o estado pessimista também é causado por essas coisas baixas, 
minúsculas e podres. 

Deve dar importância ao envio de pensamentos retos. Todos devem enviar 
pensamentos retos e limpar-se dessas coisas. (Fortes aplausos). Os arranjos das 
velhas forças foram feitos até esse tempo. São débeis, porém muito malignos. 
Devem tratá-los seriamente.  Agora, pensem um pouco, naquela época quando a 
perseguição era muito perversa, vocês estavam com o ânimo pleno. Quando o 
Mestre dizia para fazerem algo, certamente o faziam bem.  Já se esqueceram do 
vigor que tinham há alguns anos atrás? Naquela época o ânimo era muito forte e 
atravessaram aquele momento carregando uma grande pressão. Vocês sabem o 
quão grande foi aquela pressão? Porém agora estão cansados. Não conseguirão ter 
pensamentos retos suficientes se não forem diligentes. No momento atual, essas 
coisas más já são muito menos efetivas. Porém vocês se tornaram impotentes. 

Eu estou dizendo que seu lado humano chegou ao lugar superficial de pouca 
capacidade. (O Mestre sorri), avançando ao mais superficial do homem, por isso, a 
força que se manifesta tampouco é tão grande como antes; porém, se seus 
pensamentos retos são fortes, igualmente podem provocar uma força muito grande, 
portanto vocês devem prestar ainda mais atenção ao envio de pensamentos retos. 
Acabei de dizer que tudo tem um padrão; pode parece que não há ordem, mas 
certamente tudo está muito bem ordenado. Se você conseguir manter a força 
daquela época,  em um instante a maldade não existirá mais, as velhas forças 
talvez deixem de atuar e não arranjarão mais as coisas dessa forma.  

 

Pergunta: Como as criações literárias podem se tornar tradicionais?    

Mestre: Na realidade estou pensando em sua pergunta. A criação do programa do 
Shen Yun também se faz dessa forma. É fácil dizer: “reviver a cultura tradicional”, 
porém o que é a cultura tradicional? Como reviver a cultura tradicional? Onde está o 
padrão? Como realizá-lo de forma correta?  
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No início da República, digo, no final da dinastia Qing, no período inicial da 
República, toda literatura era metade chinês moderno e metade chinês antigo. 
Depois de um tempo havia mais o chinês moderno, porém ainda havia algo de 
tradicional. Chegando ao período posterior, quando a literatura era toda baseada no 
chinês moderno, não havia mais coisas tradicionais. As explicações do vocabulário 
Han também mudaram; agora as explicações dos dicionários Han são ainda mais 
modernas, não possuem mais os significados das frases antigas, por isso, essas 
coisas não são algo fácil de se discutir. Se quisermos alcançar esse padrão 
completamente, será algo muito difícil das pessoas modernas conseguirem. Fiz uma 
brincadeira com elas, disse que tenho uma maneira. (Aplausos). 

Esses conceitos modernos incutidos nos pensamentos dos chineses na China pelo 
perverso partido, já são considerados normais. Alguns jovens passaram toda sua 
vida nesse tipo de sistema, para eles, esse tipo de cultura perversa é natural, e pelo 
contrário, consideram a cultura normal e tradicional como algo ridículo e até 
impossível de entender. Como mudar todas essas pessoas? Eles nunca 
aprenderam a cultura histórica chinesa de forma séria e sistemática; todos 
aprenderam a história chinesa de forma geral ou com críticas. Essa história gloriosa 
de 5.000 anos de civilização chinesa é elogiada inclusive pelos deuses! Quando o 
demônio do perverso partido chegou, a cultura foi destruída e os objetos ligados a 
ela foram danificados pelo perverso partido: “eliminar os 4 velhos” foi uma catástrofe 
que nunca houve entre os seres humanos! Agora estão incutindo nos estudantes 
que a antiga China era atrasada; que entre os imperadores, generais e poetas não 
havia nenhum bom, que somente o partido é o melhor. Pobre geração inteira de 
chineses! 

No passado havia muitos objetos ligados à cultura antiga chinesa. Naquele tempo, 
um condado tinha alguns templos, tinha residências de pessoas famosas na 
história, tinha esculturas de pedras, muralhas antigas, preservava a arquitetura das 
casas, havia inumeráveis coisas, e mais, as cidades e os povoados eram muito 
pitorescos! As relações entre as pessoas eram totalmente diferentes das deste 
tempo moderno. Os objetos culturais, as pinturas e escrituras antigas foram todos 
queimados. Agora não sei o que estão fazendo! Estão escavando e roubando 
tumbas dizendo majestosamente que se trata de “investigação arqueológica”. 
Roubar tumbas! Isto é uma ofensa imensa para as pessoas antigas. Quando 
roubam algumas coisas, dizem: “sob a liderança do partido descobrimos tal coisa". 
Quantas relíquias culturais históricas da nossa China foram destruídas pelo 
perverso partido? Por acaso isso não ocorreu sob sua “liderança”? Escavar coisas 
das tumbas, nem sabem de quem são e ainda dizem:  “sob a liderança”. 

Estou somente falando sobre esses assuntos, o fazemos lentamente. Vocês podem 
fazê-lo com máximo esforço, podem consultar a cultura tradicional existente. 
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Pergunta: Milhões de discípulos do DaFa perderam suas vidas, porém até o 
momento o site web Minghui só tem publicado alguns milhares de nomes, como 
podemos encontrar evidências de que vários milhões de discípulos do DaFa foram 
perseguidos? 

Mestre: Há muitos discípulos do DaFa que foram perseguidos até a morte. Por ser 
um meio de comunicação, os jornalistas precisam apresentar evidências 
verdadeiras, saber quem são elas, verificar as provas, pois só assim terão o poder 
de convencer o público. Por ser meio de comunicação, o site web Minghui só pode 
fazer o que fez. Como não há a fonte da informação, não é possível usar esse tipo 
de material como algo formal e publicá-lo. 

Como buscar evidências? Agora não há tempo para se fazer isso. Os deuses estão 
se ocupando disso, os discípulos do DaFa que partiram mais cedo ou mais tarde,  
todos chegarão à Perfeição. Porém, não importa como, nessa perseguição, quem o 
fez é responsável, incluindo os participantes. Os seres humanos têm que pagar por 
esse tipo de manifestação. 

 

Pergunta: As pessoas comuns não entendem “quem” vai saldar a conta do 
perverso partido. Elas não acreditam que os deuses estão cuidando disso. 

Mestre: Você só pode falar de modo geral sobre os princípios celestiais, sobre os 
deuses e budas.  Pode falar sobre a perseguição do perverso partido às pessoas 
boas e como o perverso partido danificou e encobriu a histórica chinesa. Por acaso 
as pessoas não sabem disso? O perverso partido perseguiu em cada movimento 
toda a elite da China, por acaso as pessoas não sabem disso? A verdade sobre a 
perseguição ao Falun Gong, por acaso as pessoas não sabem disso? Enfim, 
contem às pessoas o quão mau é esse demônio perverso, e as pessoas entenderão 
isso claramente. 

Quanto ao que os deuses estão fazendo, se você esclarecer a verdade a um nível 
muito alto, dizendo que os deuses estão fazendo isso ou aquilo, elas não 
conseguirão entender. Penso que se você falar da perspectiva de um nível muito 
alto, elas não poderão aceitar; seria a mesma coisa que dizer: “Não escute meu 
esclarecimento da verdade, pois eu mesmo estou dizendo disparates”.  Claro, 
alguns chineses acreditam nos deuses, se você dá uma explicação geral, eles 
entenderão usando a razão.   

 

Pergunta: Sou um estudante que falo inglês, agora estou trabalhando nas vendas 
para o Da Jiyuan. Gostaria de perguntar se é mais importante apoiar o Da Jiyuan ou 
ir para Nova Iorque para apoiar o Epoch Times? 
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Mestre: O Mestre não pode responder essa pergunta. Cada pessoa deve trilhar o 
seu próprio caminho. Faça o que sente que deve fazer. A situação dos meios de 
comunicação, as coisas concretas, tudo isso deve ser feito pelas pessoas que lá 
trabalham; se não fazem bem, eu as procuro e digo a elas. Como fazer algo de 
forma concreta, cabe às pessoas que trabalham lá.    

 

Pergunta: Gostaria de perguntar: Na quinta lição de Zhuan Falun está escrito: “Nós, 
pelo contrário, nos dirigimos diretamente ao coração humano e nos cultivamos de 
acordo com a característica suprema do universo, cultivamos segundo essa forma 
do universo”. Seu discípulo pergunta: O que é “essa forma do universo”? Obrigado 
Mestre. 

Mestre: “Forma”? Por acaso não é a forma de movimento do universo, as galáxias e 
as partículas?   Segundo a característica universal Zhen-Shan-Ren, isso  também é 
o padrão do universo. Você é um estudante novo? Ou se distanciou durante e a 
perseguição e agora voltou? Se voltou, fará essas perguntas. Aqueles que nesses 
anos não alcançaram o processo, que se foram totalmente e voltaram agora, são 
como estudantes novos, porém a pergunta é muito rara, não parece ser um 
estudante novo. 

Ao estudar o Fa, verá que tudo esta Nele. Muita gente presente sabe disso 
claramente pelo estudo do Fa.    

 

Pergunta: A divulgação e promoção de venda da orquestra do Shen Yun no ano 
passado em Nova Iorque não foi como o esperado, como podemos melhorar?    

Mestre: Esse assunto, no que diz respeito ao Shen Yun, é igual. Depois de um 
certo tempo, as pessoas do mundo começam a apreciar, inclusive todas as pessoas 
começam a reconhecer, pelo menos nos Estados Unidos isso tem acontecido. 
Quando se escuta: “Venha assistir ao Shen Yun”, já é algo fácil porque o mercado 
se abriu, pelo menos nesse sentido, a dificuldade não está mais nesse ponto. As 
pessoas vão pensar em outras coisas como: Como vou conseguir dinheiro para 
comprar o ingresso, como vou resolver o problema de transporte, como vou 
conseguir tempo para assistir ao show, etc. 

A orquestra do Shen Yun é só música. A orquestra do Shen Yun não tem uma fama 
tão grande como o Shen Yun, por isso muita gente tem o hábito de ir antes para ver, 
pois não sabem como a orquestra toca. Nesse sentido, todos sabem que o Shen 
Yun Performing Arts atua maravilhosamente, mas não sabem como é a orquestra 
do Shen Yun, esse é um problema que se tem no início de uma atividade. No 
entanto, é a orquestra do Shen Yun. Quando atuou em Nova Iorque, no mesmo dia 
também se apresentou a orquestra filarmônica de Nova Iorque. A filarmônica atuou 
no Lincoln Center e a orquestra do Shen Yun atuou no Carnegie Hall. Dizem que 
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algumas pessoas foram nas duas apresentações, e disseram que no Lincoln Center 
não havia tanta gente como na nossa apresentação. E mais, quem assistiu às duas 
apresentações, disse que a música do Shen Yun é muito boa, a energia também é 
muito forte. (Aplausos). O conteúdo é mais rico e também muito original. Essa foi a 
reação do público. 

 

Pergunta: Sou um discípulo de um local de esclarecimento da verdade em Nova 
Zelândia. Ultimamente o lugar tem sido muito interferido. Os guias turísticos tiram 
fotos e gravam vídeos. Isso faz que não consigamos esclarecer a verdade e dizer às 
pessoas para que renunciem ao perverso partido. 

Mestre: Então esclareça a verdade a esse guia. Há alguns anos, vários lugares tem 
se deparado com essa situação e agiram da forma como lhes digo. Naquela época, 
alguns guias não deixavam que os turistas vissem a verdade, agora alguns guias 
guiam os turistas para que vejam a verdade. Mesmo que todos os guias não sejam 
assim, certamente os discípulos do DaFa continuam esclarecendo a verdade para 
salvar as pessoas, pois os guias também são pessoas, também deve-se esclarecer 
a verdade a eles. Talvez haja outros problemas; de qualquer forma, vocês o verão. 
Não é fácil esclarecer a verdade. Porém isso é cultivo e é também como sua 
poderosa virtude é estabelecida. Essas velhas forças, vendo que muita gente fez as 
três renúncias em um mesmo dia, acham que está muito fácil, então buscam algo 
para causar problemas (O Mestre ri). De fato, o caminho que vocês atravessaram é 
assim. 

 

Pergunta: O cultivo dos estudantes italianos não consegue alcançar o progresso da 
retificação do Fa, como podemos fazer para avançar mais? 

Mestre: As regiões com muitos estudantes novos devem se dedicar com firmeza ao 
estudo do Fa; é preciso que eles estudem mais o Fa ao mesmo tempo em que se 
cultivam, que participem mais em atividades grupais, ajude-os mais para que eles 
possam alcançar o padrão. Gradualmente eles se tornarão mais esclarecidos. Se 
você os deixa mais relaxados, eles, por serem novos, não sabem da importância de 
ser diligente, e assim eles relaxarão cada vez mais a ponto de deixar de praticar. 
Definitivamente devem ajudá-los. 

 

Pergunta: Temos tempo suficiente para salvar a metade dos chineses? Se o partido 
perverso se dissolvesse antes da chegada da Retificação do Fa, aqueles que não 
renunciaram ao partido, terão ainda oportunidades? 

Mestre: Certamente não haverá mais oportunidades, por isso o tempo é limitado. 
Originalmente as velhas forças não queriam que vocês salvassem tantas pessoas, 
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mas estou contendo-as. Se não fosse por isso, me parece que queriam terminar 
tudo o ano passado. Porém, se ficassem somente umas poucas pessoas, o que 
fazer? O mundo estaria vazio; os seres humanos devem abrir e criar um período 
glorioso para o DaFa, se não há pessoas, como fazer isso? 

 

Pergunta: Os discípulos do DaFa de Jinan foram à Praça central no dia 13 de maio 
desse ano para praticar e validar o Fa, e muitas pessoas foram presas pela polícia 
civil. Seu discípulo está muito preocupado com as pessoas que foram presas; a 
coisa mais importante no momento é fazer bem as três coisas; salvar seres. Quando 
vamos à praça para praticar os exercícios e difundir o Fa, se todos nós formos 
presos, como salvaremos as pessoas? 

Mestre: Isto foi feito com certa imaturidade. Reunir tantos estudantes publicamente 
para esclarecer a verdade na China continental traz perigos aos estudantes. Ainda 
precisam pensar na segurança. (A perseguição) em alguns lugares já é leve. Já 
escutei que eles fazem a prática abertamente, a polícia age como se não os vissem; 
alguns policiais inclusive vigiam o lugar para eles. Se a situação em alguns lugares 
é diferente, não é porque o perverso partido teve alguma atitude nova; todavia essa 
máquina que persegue o Falun Gong continua girando. Os lugares que no momento 
são assim, foi porque o esclarecimento da verdade foi muito bem feito e as pessoas 
estão mudando. Para se praticar publicamente é necessário que haja condições 
adequadas, se não houver essas condições, não façam publicamente, pois trará 
problemas aos estudantes e perseguições evitáveis. 

 

Pergunta: Os pensamentos negativos que vão de praticante a praticante são como 
“uma grande montanha cinza”; isto é descrito em um artigo no site Minghui. Não 
vejo outros espaços, mas quando tenho conflitos com outros praticantes, sinto uma 
pressão muito grande e sinto que estou rodeado com matéria não boa. Sinto 
também que os pensamentos não bons são matéria externa e não podem me tocar. 
Enquanto me retifico segundo o DaFa, posso sair desse episódio nebuloso, mas sei 
também que meu caminho é muito difícil. 

Mestre: Há algumas situações concretas que são diferentes para cada pessoa, a 
situação vista é uma descrição para despertar os discípulos do DaFa; não podemos 
dizer que é a situação verdadeira. Quando se diz que isso é como uma grande 
montanha, isso, em si mesmo não é um demônio, mas é uma coisa negativa. Se um 
discípulo do DaFa quer atravessar algo assim, necessita um esforço para poder 
atravessá-lo. De fato, em todos esses anos, acaso você não tem atravessado dessa 
forma? Ajudar uns aos outros, coordenarem, serem mais compreensivos, observar 
mais os méritos; tudo isso não deveria ser problema. 
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Pergunta: Sou um estudante do segundo ano do segundo grau, fui assistir a uma 
apresentação do Shen Yun.  Há pouco tempo comecei a aprender um instrumento 
musical, ainda tenho tempo? Não consigo balancear o estudo da cultura chinesa 
com o fazer bem as três coisas; sempre sinto que o tempo não é suficiente. 

Mestre: Se quer aprender um instrumento musical e, além disso, quer estudar, você 
estará muito ocupado. Digo dessa forma: para que o Shen Yun se estabelece, 
buscou-se alguns filhos de discípulos do DaFa, inclusive esses estudantes da 
orquestra, esse padrão.... ah, (O Mestre ri) comparado com a situação de agora, 
realmente faltava muito. Agora as condições para ingressar no Shen Yun 
Performing Arts são muito altas, porém vocês viram que, para aqueles da sociedade 
que foram admitidos, o cultivo é o número um, é preciso querer cultivar; segundo, se 
a pessoa não tem maestria ou não alcança o nível de uma maestria, o Shen Yun 
não a quer. Eles dizem que o efeito de atuação da orquestra do Shen Yun é muito 
bom; claro, são todos experts. E mais, esses estudantes são todos pequenos 
discípulos do DaFa; no início, não havia professores, por isso não conseguiam se 
elevar e faltava entusiasmo, porém quando entraram os experts e professores, eles 
avançaram velozmente. Muitos estudantes superaram os adultos. Agora é 
totalmente diferente do início.    

 

Pergunta: Há praticantes que dizem que não importa se as ideias do responsável 
pela Associação de Falun DaFa são corretas ou não, mesmo afetando a salvação 
dos seres e a elevação do Corpo do DaFa; não há o que se questionar, 
simplesmente deve ir e fazer. 

Mestre: Não deve ser tão grave assim, quando realmente há problemas, podem 
perguntar ao responsável pela Associação Central de Falun DaFa. De fato, os 
responsáveis também são cultivadores, eles somente organizam a participação de 
todos os discípulos nas atividades grupais. Porém, possivelmente há alguns 
assuntos que não conseguem pensar sob todos os aspectos. Penso que onde há 
deficiências, sendo um cultivador, você mesmo poderá fazer o que está faltando, 
isso é o que devem fazer os discípulos do DaFa. Com alguns eventos, pode ser que 
esteja ocupado e não possa ir, se tem tempo, então vá. Não importa qual atividade, 
penso que é útil para salvar pessoas, útil para se opor à perseguição, por isso faça-
a, senão o responsável não faria esse tipo de atividade. 

Porém, frequentemente durante essas atividades, sempre há pessoas que dizem 
que não está bem feita, isso não é uma coisa boa, inclusive acabam atrapalhando. 
Onde sentir que o andamento das coisas não está sendo bom ou suficiente, você 
mesmo pode fazê-lo de um modo melhor; aquilo que o responsável não chegou a 
pensar, faça-o você mesmo, faça-o bem, então, acaso as coisas não acabam 
melhorando? No cultivo, os deuses veem o coração das pessoas, não veem se a 
atividade em si mesma é completa ou incompleta, se foi pensada sob todos os 
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aspectos ou não; os deuses não veem isso. Quando algo não é pensado sob todos 
os aspectos, os deuses ficam felizes quando veem um estudante que, ao perceber 
que algo não estava perfeito, o melhorou consertando a deficiência do assunto em 
questão, porque, em qualquer coisa que você faz, o seu cultivo está presente; o que 
os deuses veem é o seu cultivo! Se você só estuda e não coloca em prática, se 
você cultiva ativamente ou é levado passivamente pela situação, o que se manifesta 
é a questão de que está se cultivando ou não. 

 

Pergunta:  Nos lugares turísticos de Hong Kong não há suficientes praticantes, há 
praticantes de Taiwan que voluntariamente organizam estudantes para irem a 
diferentes condados e cidades, trocando experiências e motivando pessoas para 
irem a Hong Kong esclarecer a verdade. Há praticantes que dizem que isso é 
confundir o Fa. 

Mestre: Esclarecer a verdade não é confundir o Fa.  Esclarecer a verdade às 
pessoas é muito importante. O propósito  do intercambio é elevar-se e salvar 
pessoas, não é uma maneira irracional; a salvação das pessoas é importante. Se há 
problemas com o método ou problemas com as ideias do projeto, certamente isso 
trará obstáculos. 

 

Pergunta: Em nossa região há estudantes que usam e-mails com nomes ocultos 
para publicar artigos entre os estudantes; a Associação do DaFa sugere que usem 
os nomes verdadeiros, porém alguns estudantes insistem dizendo que usar nomes 
ocultos não é um problema. 

Mestre: Se estão fora da China, é melhor que usem seus nomes verdadeiros, assim 
todos poderão intercambiar mais facilmente com vocês quando houver problemas. 
Se você usar um nome falso, ninguém saberá quem é você, tampouco poderá 
intercambiar com você quando você fizer perguntas. 

Talvez você já tenha considerado isso: “eu faço as coisas e você não pode me 
encontrar” é assim? Porém acaso os deuses não estão vendo as ideias que surgem 
em sua mente? Você diz que se cultiva, porém, o que é o cultivo? O seu cultivo é 
para que os outros vejam? Isso é falso! A verdade está em como se movem os seus 
pensamentos. Pois, quem pode ver seus pensamentos? Entre os praticantes, 
podem ver as atividades dos pensamentos? Só se pode ver a manifestação 
superficial guiada por seus pensamentos, porém não pode ver qual é o propósito 
fundamental por detrás. Quem pode ver? Os deuses! Os Fashen do Mestre podem 
ver! A infinita quantidade e inumeráveis vidas podem ver! 

As pessoas não podem ver, mas o que faz é público! O que faz é mais público que 
as pessoas vendo um filme no cinema! O universo inteiro sabe como são os seus 
pensamentos, as vidas de todo o universo estão observando-o. Você pensa que as 
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multidões infinitas de deuses estão tranquilas com um assunto tão imenso? 
Inclusive as velhas forças, por acaso elas não estão observando tudo isso? Um 
assunto que envolve o que ficará de cada vida, acaso essas vidas não estão atentas 
a isso? quantas vidas estão observando vocês!     

 

Pergunta:  Os anúncios feitos para os clientes não estão tendo um bom retorno, 
qual é a razão para isso? É o grau de esclarecimento da verdade que não é 
suficiente, é insuficiência de profissionalismo ou é interferência das velhas forças? 

Mestre: A efetividade dos anúncios tem relação direta com o negócio do cliente, 
também tem muita relação com a situação econômica. Você diz que o departamento 
de publicidade deveria ter mais clientes, porém não é necessariamente assim; 
publicidades são publicidades.  

 

Pergunta: Há estudantes que propagam produtos entre os praticantes e não 
querem ouvir os conselhos benevolentes dos outros. 

Mestre: Quem difunde coisas que não pertencem à Retificação do Fa entre os 
praticantes está interferindo com os discípulos do DaFa! Está causando danos à 
situação da Retificação do Fa! O pecado é maior do que aqueles cometidos pelos 
demônios; segundo o que pensam as velhas forças, o que esse estudante faz é 
mais grave do que aquilo que os demônios fazem. É um dano verdadeiro. No 
passado eu disse: Quem pode causar danos à forma de cultivo dos discípulos do 
DaFa?  Os elementos exteriores dessa perseguição conseguiram fazer isso? Eles 
apenas forjaram os discípulos do DaFa até a maturidade, aqueles que foram 
peneirados eram areia.  Quem realmente pode causar danos a esta organização, 
isto é, pode realmente danificar os discípulos do DaFa? Ninguém pode! Isto já foi 
comprovado.  Eu já falei sobre isso, a interferência é para aqueles que têm apegos, 
pois o Fa não pode ser interferido. Somente os praticantes podem gerar um efeito 
ruim às pessoas. Quem faz isso não é um discípulo do DaFa, não o tomem nem o 
tratem como discípulo do DaFa, não importa quanto tempo ele já tenha 
supostamente cultivado. 

 

Pergunta: Os nossos meios televisivos necessitam de mais programas de 
entretenimento para atrair mais público? O conteúdo de produção dos meios de 
comunicação das pessoas comuns é feito de forma a estimular o temperamento das 
pessoas, eles atraem muito a audiência das pessoas comuns. 

Mestre: Há todo tipo de meios de comunicação e de forma de arte, não se preocupe 
com isso. As pessoas de baixo nível gostam de coisas de terceira classe. Porém, as 
pessoas da sociedade principal não gostam das coisas de terceira classe. Somente 
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depois de trabalhar com o Shen Yun é que todos perceberam que não importa quão 
populares são as danças e músicas modernas; as pessoas da sociedade principal 
querem simplesmente ver balé e ouvir orquestra sinfônica. Um meio de 
comunicação que quer ser um de prestígio, mas começa com coisas de terceira 
categoria, nunca mais poderá elevar o padrão. Ao lidar com pessoas da corrente 
principal, se esse tipo de coisa for mostrado a elas, elas considerarão o seu meio de 
comunicação como uma coisa de terceira categoria. Mesmo que o meio de 
comunicação de vocês seja em idioma chinês, a qualidade deve ser alta. 

Vocês têm a vantagem de já serem conhecidos como meio de comunicação; agora 
todos já conhecem vocês, todo mundo está prestando atenção aos jornalistas do Da 
Jiyuan e New Tang Dynasty. No momento, somente vocês se atrevem a noticiar a 
situação verdadeira do que acontece na China. Suas notícias, inclusive muitas, têm 
muito peso, são também muito atrativas. Enriquecem ainda mais o conteúdo. 
Inclusive a forma artística, as atividades de exibição cultural, etc. O conteúdo do 
programa deve ter qualidade para que aqueles que o veem, saibam que é um meio 
de comunicação de alta qualidade e credibilidade. Assim terão mais prestígio.  

 

Pergunta: Atualmente, em Hong Kong, está sendo difundida uma gravação 
produzida por estudantes da China e nela estão as conferências do Mestre do 
período inicial, incluindo as de Jinan, Dalian, etc. Também há as músicas dos 
exercícios que o site Minghui não publicou, e mais, há artigos de intercâmbio e 
esclarecimento da verdade  que estão no site Minghui. São vendidas por U$70,00 
cada uma. A Associação do DaFa disse a esse estudante que não venda nem 
difunda mais esse material, porém ainda há pessoas fazendo isso. Agora isso 
chegou aos Estados Unidos. Seu discípulo pergunta se essa coisa pode ser 
difundida. 

Mestre: A interferência na forma de cultivo dos discípulos do DaFa aparece de 
muitas maneiras. Quando está mais caótica e a perseguição é mais severa, aparece 
qualquer coisa. Parece ser algo positivo, porem de fato, é uma interferência. 
U$70,00 cada gravação, para onde vai esse dinheiro? Quem está fazendo isso? Os 
discípulos do DaFa têm dado muitas coisas aos outros sem cobrar nada por isso. 
Exceto no caso das livrarias oficiais, basicamente nada se cobra e, além disso, todo 
o material está disponível na web. Qual é o ponto de partida? Para facilitar o estudo 
do Fa a todos, também é necessário que conversem com a Associação do DaFa e 
com quem está a cargo dessas publicações. 

 

Pergunta: Para exibirmos os cartazes de esclarecimento da verdade em Singapura, 
é preciso pedir permissão à polícia, porém nunca nos deram permissão. Nesses 
mais de dez anos, alguns estudantes insistem em esclarecer a verdade com 
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cartazes, por isso a polícia demandou acusações falsas contra eles na corte; está 
havendo muita discussão entre os praticantes. 

Mestre: Quando o Mestre fala aqui, também está falando ao público geral e não 
quero falar publicamente sobre isso. Definitivamente é preciso esclarecer a verdade, 
agora, quanto a como se esclarece, os estudantes de diferentes lugares farão as 
coisas segundo a situação de cada um e de cada lugar. Nesses anos, a forma de 
tratar os discípulos do DaFa em Singapura é muito próxima à do perverso partido, 
no que se refere à perseguição ao Falun Gong, está quase se convertendo em uma 
província da China. 

 

Pergunta:  O problema dos pequenos discípulos do DaFa jogarem videogames está 
ocorrendo. 

Mestre: Esses vídeogames causam danos às pessoas e o público-alvo não é 
somente os filhos dos discípulos do DaFa. São muito atrativos e geram nas pessoas 
comuns um efeito muito passivo, fazendo que não possam realizar bem o trabalho, 
não consigam dormir bem, não descansam bem, não tenham qing humano, não se 
preocupem com a família. No caso de ser um estudante, faz que ele não dê 
importância aos estudos, prende-o ao jogo. Isto é o mesmo que causar danos aos 
seres humanos. Para promover os videogames, esses comerciantes continuamente 
fazem grandes esforços para mostrar novos truques  e efeitos. O que faz o homem 
criar um carma tão grande? Prejudica muito os seres humanos. 

 

Pergunta: Como se resolve o problema de dívidas não pagas entre as empresas de 
discípulos do DaFa? 

Mestre: Como se resolve? Devem ser pagas! Você pede para imprimir o jornal, 
porém não paga. Como fica a gráfica? O seu é um projeto do DaFa, o outro 
também, então, o que fazer? Se não está sendo bem administrado, então é porque 
não está sendo bem feito, nesse caso, é preciso fazer um esforço. Dívidas entre 
discípulos do DaFa devem ser pagas. Todos são discípulos do DaFa, então o que é 
seu é meu. Onde isso está escrito? (A audiência ri). Como pode ser assim? Sendo 
vidas independentes, você é você e ele é ele. Ele não pode tomar o seu lugar no 
cultivo, você tampouco o dele, inclusive pais, irmãos, esposos, esposas, filhos; 
ninguém pode tomar o lugar de ninguém. 

 

Pergunta: O ambiente de trabalho nos meios de comunicação é muito complicado, 
os praticantes ao redor também sentem o mesmo. Às vezes, as intrigas são piores 
que as das pessoas comuns. 
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Mestre: Não confiam uns nos outros, ninguém diz a verdade, não se tocam, 
ninguém busca olhar para dentro. É realmente complicado.  De qual meio você diz 
que é? Digam, o que está fazendo essa parte de vocês, esse pessoal? Cultivo? 
Apegos tão fortes! Seja na estação de TV, no Da Jiyuan ou em outro meio, mudem 
já esse estado, pois não estão agindo como cultivadores! Eu já disse isso há muito 
tempo, até quando vão esperar? Até quando vão esperar! Não há mais tempo. 
(Fortes aplausos) 

Os discípulos do DaFa, cada um de vocês, já foram reis, trouxeram muita fortuna ao 
mundo humano, mas não queriam nada, em vez disso, queriam apenas assistir o 
Mestre a retificar o Fa, mas agora não têm mais esse coração. Se realmente 
quiserem usufruir o dinheiro, se realmente quiserem ser um alto funcionário, 
realmente o que disserem terá esse efeito. Na sociedade humana, vocês poderiam 
ser realmente da elite, realmente poderiam ter de tudo, porém vocês não quiseram 
isso.  Vocês atravessaram tudo até este momento, porque então ainda não 
abandonaram essas poucas coisas? Abandonem tudo e aberta e dignamente sejam 
cultivadores. A partir de agora olhem para dentro. Quem mudar essa postura de 
agora em diante, escutou o Mestre, quem não mudar, não escutou o Mestre! (Fortes 
aplausos). 

O Mestre pede dessa maneira, voltem à realidade, olhem isso em vocês com 
aversão. Voltem à realidade, pois estão movidos pelos benefícios práticos e apegos 
pessoais. Não tenham mais esse estado mental! Devem saber que são cultivadores 
e o quão grande é a responsabilidade que têm! No futuro saberão e, quando chegar 
o momento, só poderão se arrepender.  

 

Pergunta: As pessoas comuns evitam dizer palavras de mau presságio. 
Recentemente, entre os cultivadores está sendo difundido para se falar somente 
coisas positivas e não negativas. Dizem que o Shen Yun age assim, porém, agindo 
dessa forma, muitos problemas não podem ser resolvidos. 

Mestre: Aquele que quer interagir com as pessoas comuns pode agir assim, pois de 
qualquer forma, é para salvá-las. Você não pode tomar uma pessoa comum como 
cultivador, não pode querer eliminar seus apegos. Se você quiser eliminar o apego 
de uma pessoa comum, acaso ela não sairá correndo? (a audiência ri). Para salvá-
la, deve dizer o que ela gosta de ouvir. Deve ser feito dessa maneira, pois é difícil 
salvar as pessoas. Porém vocês são cultivadores, entre os cultivadores precisa ser 
assim? Aquele que não gosta de ouvir opiniões e críticas, não é um cultivador e, 
quem diz as coisas sem benevolência, do mesmo modo, não tem o comportamento 
de um cultivador.   
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Pergunta: Os discípulos do DaFa de mais de 50 países, de  regiões no exterior, e 
de mais de 80 cidades e províncias da China saúdam o Mestre. 

Mestre: Obrigado a todos (Aplausos). Eu disse que não me entregassem nenhuma 
saudação, então me escreveram de forma geral. (A audiência ri). Puxa, de toda 
forma, me escreveram um monte de saudações; não as lerei. 

 

Pergunta: Eu vivo em um povoado pequeno no Vietnã. Há pouco tempo se difundiu 
que o Falun Gong lançou uma campanha para arrecadar fundos. O propósito é 
utilizar o dinheiro para construir templos nos Estados Unidos e ajudar a NTD. Minha 
irmã viajou aos Estados Unidos recentemente para visitar parentes na Califórnia do 
Sul e se encontrou com a pessoa que se apresentou como a responsável pela 
arrecadação desse dinheiro; minha irmã fez uma doação. É necessário responder 
aos estudantes do Vietnã? 

Mestre: Não existe esse tipo de coisa, repito: não existe esse tipo de coisa. Alguns 
estudantes talvez tenham esse coração, não façam isso de nenhuma forma! Não 
façam isso de nenhuma maneira! Se fosse para fazer isso, eu mesmo o teria feito. 
Só precisaria dizer uma frase: “Que todos deem um pouco de dinheiro ao Mestre, 
pois vamos construir um templo”, e eu sei que todos vocês dariam dinheiro. Não 
seria bom se eu fizesse assim!? Eu nem mesmo precisaria usá-los para conseguir 
esse dinheiro! (Fortes aplausos). Não façam isso de forma alguma. 

Nossos discípulos do DaFa empresários, além de alguns que têm uma situação 
econômica muito boa, muito boa mesmo, fazem doações; e o que doam pode 
realmente resolver alguns problemas que os outros não conseguem. Mas os demais 
não devem fazer isso. Eu sei que nesses anos, os discípulos do DaFa, para 
esclarecer a verdade, estão todos tirando dinheiro de seus bolsos; a carga já é 
muito pesada. Vocês sabem por que o Feitian não cobra matrícula? Por que quando 
vão à Montanha não necessitam pagar nada? Justamente quero aliviar a carga dos 
discípulos do DaFa (Aplausos). Há momentos em que o estado das crianças na 
Montanha não é bom, eu sei que seus pais em casa não se cultivam bem. 
(Aplausos) 

 

Pergunta: Iluminei-me ao fato de que os discípulos do DaFa têm se reencarnado 
vida após vida, mas não nas 6 vias. Exceto os discípulos do DaFa, todas as outras 
vidas transmigraram nas 6 vias. É correto esse meu entendimento? Alguns 
religiosos não acreditam nas 6 vias de transmigração, porém acreditam que depois 
de morrer, o espírito das pessoas reencarna outra vez em um ser humano. Como se 
pode esclarecer a verdade e guiar os religiosos a obter o Fa? 

Mestre: Para que as pessoas obtenham o Fa não se pode mentir.  Quanto aos 
humanos, realmente transmigram nas 6 vias. No passado para todos os humanos 
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era assim. As vidas sobre a Terra basicamente são todas assim, inclusive as dos 
discípulos do DaFa. Ocorre que os discípulos do DaFa reencarnam mais vezes 
como humanos ou seres celestiais. 

 

Pergunta: Sou do Japão e estou trabalhando nos meios de comunicação. É muito 
difícil manter a página web, até hoje sempre dependemos do dinheiro dos 
estudantes. 

Mestre: Os meios não podem pedir que os estudantes façam isso por longo tempo. 
Se não fazem marketing e dependem totalmente de outros estudantes para que os 
mantenham, então, estão trabalhando com “comunicação interna” e não como 
empresas de comunicação, e, a longo prazo, ocorrerão problemas. Os estudantes 
devem trabalhar, devem manter suas vidas por si mesmos. De qualquer forma, 
sendo uma empresa dos meios de comunicação, não podem depender por um 
longo tempo dos estudantes para que os patrocinem. 

Agora os meios de comunicação dos discípulos do DaFa estão sendo vistos com 
muito interesse pelas pessoas do mundo, o prestígio está crescendo.  Que período 
estamos agora? Se as pessoas comuns entendem as oportunidades comerciais que 
nossos meios podem lhes proporcionar, e isso está acontecendo, é um momento 
muito bom para aproveitar a oportunidade comercial. Quando as pessoas têm uma 
boa impressão, há credibilidade, e nesse momento se você não estabelece nem 
mantém seus clientes, nem impulsiona o marketing utilizando um grande número de 
recursos, então que momento é desperdiçado? O que estão esperando? Que caiam 
tortas recheadas do céu? O que é uma empresa? Um negócio, é para ganhar 
dinheiro. Somente com recursos econômicos é que vocês podem fazer bons meios 
de comunicação, ter boas operações e ter as condições para esclarecer a verdade e 
salvar as pessoas. 

 

Pergunta: Alguns discípulos veteranos não saem muito devido aos apegos das 
pessoas responsáveis, eles mesmos buscam coisas para fazer ou entram em 
contato com praticantes em um ambiente pequeno. Alguns se separaram do 
ambiente grupal local. Com relação aos praticantes ou aos projetos, os principais 
responsáveis pela administração da Associação do DaFa devem agir igual à 
administração dos meios de comunicação das pessoas comuns?    

Mestre: Deve ser igual aos meios? Como a administração das pessoas comuns? A 
administração das pessoas comuns tampouco é cultivo. Sendo um discípulo do 
DaFa, não olhem somente os responsáveis. Se o responsável está bem, você se 
coloca bem? Se ele o quer, então você se cultiva? Se ele não o quer, então você 
não vai se cultivar mais? Você está cultivando para ele? 
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Como  responsável, você consegue ver o que está gerando? Em eras longínquas, 
eles firmaram um acordo com o Mestre, acaso você pode deixar que não se 
cultivem mais? No futuro, você será capaz de assumir a responsabilidade por isso? 
Se é realmente por sua causa que ele não deseja mais cultivar, como assumirá a 
responsabilidade disso no futuro? No último momento da Perfeição, o que fará? 

A todos os que não fizeram bem, agora o Mestre lhes pergunta, escutem bem: No 
último momento da Perfeição, vocês ainda não abandonaram seus apegos, essas 
coisas que fazem mal, então, como vão assumir a responsabilidade? Que todos 
pensem, estou muito preocupado! 

 

Pergunta: Nos projetos, certo responsável calunia os praticantes pelas costas, 
porém a maioria não toca nisso. Colocando essa situação, nós devemos cultivar o 
Ren ou expô-lo com todo o esforço? 

Mestre: “Expor”, tampouco é correto, é o vocabulário da cultura do partido, (a 
audiência ri) é um método de crítica. É preciso ver essa situação de ambos os 
lados. Se realmente você está se cultivando, a atitude dele com relação a você não 
pode afetar o projeto e tampouco seu trabalho vai se ver afetado, então sugiro que 
tenha Ren e se cultive. (O Mestre ri) (a audiência aplaude). 

Por que digo isso? Todos sabem, os cultivadores sempre dizem essa frase: Se você 
tiver o mesmo tipo de coração, o seu coração se moverá; se não tiver esse tipo de 
coração, será como o vento soprando, você não sentirá nada. Algumas pessoas 
dizem que vão matar e provocar um incêndio e, ao as escutar isso, você achará 
engraçado (O Mestre ri). Como você pode ser assim? Basta um sorriso para que 
isso passe. Se você não tiver esse coração, você não será afetado, simplesmente 
essa frase não o moverá. Se você não tem esse coração, não há como isso o tocar. 
Agora, se seu coração se moveu, isso significa que você também tem isso em seu 
coração! Seu coração realmente não está nada tranquilo, isso revela que essa coisa 
não é pequena. (Aplausos) Acaso você não deve cultivar isso? 

Falando de outro ponto de vista, quando os discípulos do DaFa sentem que foram 
maltratados pelas pessoas, eles cultivam Shan. Se você sente que seu 
companheiro praticante se cultiva melhor que você, acaso você não deve também 
exercer Shan para com ele? Por acaso deve ser assim? Por acaso você não o está 
considerando muito elevado? Não usa Shan com ele. E se é alguém que pertence 
aos que perseguem os discípulos do DaFa, por acaso você não precisa também ter 
Shan para com ele? É assim? Até mesmo os que participaram na perseguição ou 
que foram enganados e subiram no barco da maldade, também devem ser tratados 
com Shan. E quanto a seus companheiros praticantes, por que então não pode 
tratá-los com Shan? Ele é um discípulo do Mestre, sabe? (Aplausos) Quando você 
não  presta atenção a aquilo que você fala, acaso não percebe que nesse momento 
você é como um demônio? Claro, você não é um demônio, só me refiro a esse 
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estado. Mas se sempre é assim, se sempre você está nesse estado demoníaco, 
você não está se cultivando para um caminho demoníaco? Se você nunca pode ver 
a sua cara, bem, inclusive sempre se manifesta com astúcia, diga-me, qual o seu 
estado? Os deuses o estão observando. 

Digo a todos, no início não havia pensado que tantos deuses assim estão 
observando os discípulos do DaFa! É porque tenho feito e visto as coisas de forma 
cada vez mais imensa. Descobri que essas vidas são simplesmente incontáveis. No 
passado somente via esses olhos que os estavam observando, inclusive estão 
todos atentos sem se moverem! Mas isso envolve todo o universo. A ponta de um 
alfinete tem um número infinito de centenas de milhões de vidas observando vocês. 
Não importa se as vidas são grandes ou pequenas, inclusive a inteligência e a 
capacidade tampouco se validam pelo tamanho. “Mesmo o pardal sendo pequeno, 
possui órgãos completos”. Digo a vocês, alguns desses deuses extremamente altos 
são menores que a ponta de uma agulha, porém são tão poderosos que não há 
comparação!  Em um instante podem se tornar deuses gigantescos. 

Sempre digo isso, digo que o mundo humano é um grande cenário e você está 
atuando no palco. A audiência são as multidões de deuses e vidas celestiais do 
universo inteiro que assistem a essa peça de teatro. Sentados abaixo do cenário, os 
humanos veem a atuação dos humanos e não podem ver as manifestações de seus 
pensamentos. Porém esses deuses estão vendo seus pensamentos, os 
comportamentos de vocês. Estando acima de suas cabeças, estão vendo como se 
move essa célula dentro de seu corpo, também podem ver como se move seu 
coração. Quando vocês fazem e coisas graciosas, eles não podem evitar de se 
divertirem. Quando fazem coisas que os discípulos do DaFa não devem fazer, eles 
ficam muito sérios, todos estão te observando. 

 

Pergunta: Sinto que os meios de comunicação dos discípulos do DaFa dão 
importância à luta interna, e devido a isso o Céu está indignado e as pessoas se 
queixam disso. Não dão suficiente importância aos conteúdos dos discípulos do 
DaFa validando o Fa, especialmente na web. 

Mestre: Penso que o que disse não é correto. “O Céu está indignado e as pessoas 
se queixam disso”? Luta interna? Se você disse isso do ângulo do perverso partido, 
então você é uma pessoa com problemas. Está dizendo que nós, os chineses, 
lutamos internamente. Sim? Nós não somos da mesma turma do perverso partido. 
Ele é um demônio, e está causando danos aos chineses, e na superfície é o 
governo da China. Nós estamos revelando o que eles fazem porque estão 
perseguindo os discípulos do DaFa e, ao mesmo tempo, contamos às pessoas do 
mundo o que é o Partido. 

É como eu disse antes da perseguição, disse que o perverso partido iria perseguir e 
destruir a si mesmo durante a sua perseguição ao Falun Gong (Aplausos). Não só 
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fiz uma predição, mas que vi o porque as velhas forças arranjaram as coisas assim 
– fizeram isso usando um palhaço e, quando terminar, o destruirão; o propósito é 
provar severamente os discípulos do DaFa nessa perseguição, eliminar os apegos 
dos corações humanos dos discípulos do DaFa, por isso criaram uma coisa como 
essa, por acaso pode se permitir que algo assim dure longo tempo? 

 

Pergunta: Vieram discípulos do DaFa de Gongzhu e Changchun, mas não sabem 
se devem ficar? 

Mestre: Isso é um assunto pessoal. Se sentem que devem ficar, fiquem; se sentem 
que aqui há coisas para aproveitar suas capacidades, fiquem; se sentem que aqui 
não há nada em que possam ser úteis, então não fiquem. Não importa, seja como 
for, agora é muito fácil aos discípulos do DaFa virem aos Estados Unidos ou 
viajarem a diferente lugares do mundo,  agora é mais fácil. Como resultado da 
revelação das maldades da perseguição, as pessoas do mundo cada vez mais 
veem os discípulos do DaFa com admiração. Quando a verdade for totalmente 
revelada, as pessoas de todo o mundo respeitarão os discípulos do DaFa 
(Aplausos). 

Não importa, de fato, o que o Mestre quer dizer é que a situação está mudando. Os 
discípulos do DaFa não podem mudar segundo as mudanças da situação. 
Definitivamente não podem mudar sob nenhuma situação! Devem ser como 
qualquer discípulo do DaFa, e qualquer problema que encontrarem, cultivem a si 
mesmos. (Fortes aplausos). 

O Mestre só vai falar até aqui, talvez a equipe de trabalho tenha mais papéis com 
perguntas (Fortes aplausos). Eu sei que sentado aqui, se eu responder a cada 
pessoa, possivelmente as perguntas não terminem e ainda haverá mais e mais 
perguntas. Falo até aqui. O Mestre explica usando os princípios do Fa, quanto ao 
cultivo, isso depende de vocês mesmos. No Fahui, se puderem manter o estado de 
coração desse momento, certamente terão êxito! (Aplausos calorosos) 

Não deixe que esse coração seja manipulado pela sociedade prática das pessoas 
comuns, nem que seja manipulado por conceitos, não regresse ao tangível e olhe 
os praticantes dessa maneira. Este Fahui não pode ter sido realizado em vão. O 
Fahui do DaFa é para que vocês possam se elevar, que lhes possam surgir 
pensamentos retos, que possam lhes ajudar no cultivo, é por isso há um Fahui. Por 
isso, espero que todos mantenham o estado de coração deste momento, como 
discípulo do DaFa. A situação se aperta, tantas vidas estão esperando que vocês as 
salvem. Estou muito ansioso! 

As vidas que vieram ao mundo sem poderem ser humanos, sejam animais ou 
plantas, todas estão esperando serem salvas pelos discípulos do DaFa. Quando 
vocês não podem fazer bem, não é somente o fato de vocês não fazerem bem; 
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essas vidas que vocês juraram salvar, perderão a oportunidade. Sua 
responsabilidade é grande e importante; o futuro os está esperando, todas as 
multidões de vidas no universo os estão esperando. 

Se vocês  se cultivarem como no princípio, certamente terão êxito! (Um discípulo 
entrega flores, os discípulos aplaudem por longo tempo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


