
法輪大法

Falun Dafa, também chamado de Falun Gong, é uma 
prática milenar chinesa para o aprimoramento da mente 
e do corpo, cuja essência são os princípios Verdade-
Benevolência-Tolerância. 

Seus ensinamentos dão ênfase ao cultivo das virtudes, 
promovem o autoconhecimento e o constante 
aprimoramento da consciência e do caráter. 

Possui um conjunto de práticas de exercícios suaves e de 
meditação para o desenvolvimento da energia vital e da 
sabedoria. 

A prática do Falun Dafa proporciona equilíbrio, saúde 
plena, paz interior e um coração compassivo. 

PRISÕES, TORTURAS E O ASSASSINATO 
PARA EXTRAÇÃO FORÇADA DE ÓRGÃOS

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESSA PERSEGUIÇÃO, ACESSE:

DAFOH: dafoh.org/pt-br        Minghui: pt.minghui.org www.falundafa.org

Desde então, praticantes do Falun Dafa têm sido ilegalmente 
presos, enviados a campos de trabalho forçado e torturados 
até a morte. O governo tem empregado toda a mídia o� cial 
e empenhado signi� cativos fundos públicos para difundir 
e sustentar uma ampla campanha de ódio e intolerância 
contra os praticantes. 

Tal campanha criou uma imagem fortemente negativa 
dos praticantes no país, provocando uma perseguição 
brutal e um massacre em larga escala. Aproveitando-se 
disso, o governo tem utilizado os praticantes como fonte 
para o lucrativo negócio de trá� co de órgãos na China. 
Os praticantes são mantidos pelo governo em prisões, 
hospitais e campos de trabalho forçado e enviados depois 
para a extração forçada de órgãos, na qual são assassinados 
e têm seus órgãos extraídos e vendidos para transplantes 
nos hospitais chineses. 

Um relatório publicado em fevereiro de 2017 pela “Freedom 
House”, a� rmou ter encontrado “evidências credíveis de 
que, desde o início de 2000, praticantes do Falun Gong 
foram mortos em larga escala para terem seus órgãos 
retirados”. 

Esse crime contra a 
humanidade vem sendo 
denunciado e condenado 
ao redor do mundo. O 
Parlamento Europeu, 
o Congresso Norte-
Americano e o Senado 
Italiano aprovaram 
resoluções contra a 
extração forçada de 
órgãos de prisioneiros 
de consciência na China. 
Outros países, como Canadá, Espanha, Japão, Taiwan, 
Israel e Austrália, condenam a extração forçada de órgãos 
e alteraram suas legislações para coibirem o turismo de 
transplante para a China.

         Verdade        Benevolência        Tolerância

Preço dos órgãos (dólar) como estavam mostrados 
em um website de um hospital chinês em 2006.



COMO APRENDER? 

Visite www.falundafa.org para aprender os exercícios 
em vídeo, assistir as palestras e ler os livros online. Você 
também pode ir a um de nossos locais de prática mais perto 
de sua casa. Falun Dafa é uma prática totalmente gratuita. 

Parque da Água Branca 
No Bambuzal, domingos, às 
11h (exceto último do mês) 

Metrô Vila Matilde
Na Praça, sábados, às 15h30 
(exceto primeiro do mês)

Parque da Aclimação
Rua Muniz de Souza 1119, 
domingos, às 7h15 

Parque da Luz
No Quiosque, último domingo 
do mês, às 14h30

Locais de divulgação
Museu MASP, última sexta do 
mês, às 15h

Praça da Liberdade, quartas, 
às 15h30

Demais locais
www.falundafa.org

LOCAIS DE PRÁTICA EM SÃO PAULO

OS ENSINAMENTOS DO FALUN DAFA 
O livro Falun Gong é o texto introdutório, 
recomendado para iniciantes. O Zhuan 
Falun é o livro principal para o aprendizado 
dos ensinamentos do Falun Dafa. 

Todos os dias, em mais de cem países ao redor do 
mundo, milhares de pessoas praticam o Falun Dafa, livre 
e paci� camente, obtendo grandes benefícios para a saúde 
física, mental e espiritual. Mas, no seu país de origem, a 
China, a prática foi proibida ilegalmente e seus praticantes 
enfrentam uma perseguição desumana. 

Ao longo da dé cada de 1990, o Falun Dafa tornou-
se imensamente popular por toda a China e recebeu 
reconhecimento o� cial por seus benefí cios trazidos à  
sociedade. Em 1999, cerca de cem milhõ es de chineses 
praticavam o Falun Dafa em praç as e parques pú blicos, 
gratuitamente.

Porém, o então líder do Partido Comunista Chinês 
(PCC), Jiang Zemin, via a popularidade do Falun Dafa e 
o renascimento de valores espirituais tradicionais como 
competidores da ideologia ateísta do PCC e uma ameaça 
ao controle político do regime. Por isso, em 20 de julho 
de 1999, Zemin ordenou e liderou pessoalmente uma 
campanha nacional de perseguição contra o Falun Dafa.

OS EXERCÍCIOS DO FALUN DAFA  OS EXERCÍCIOS DO FALUN DAFA  

1º Buda Mostrando as Mil Mãos
Com movimentos suaves de alongamento, 
o primeiro exercício abre todos os canais de 
energia do corpo. 

3º Penetrando os Dois Extremos Cósmicos
Com movimentos suaves de mãos, o terceiro 
exercício puri� ca o corpo, usando a energia do 
Cosmos. 

5º Fortalecendo Poderes Divinos
É uma meditação que incorpora movimentos 
e posições especiais de mãos que re� nam o 
corpo e a mente. 

2º Postura Parada Falun
É uma meditação composta por quatro 

posições em pé, que aumenta os níveis de 
energia e desperta a sabedoria.

4º Circulação Celestial Falun
Deslizando gentilmente as mãos ao longo do 

corpo, o quarto exercício reti� ca as condições 
anormais e faz a energia circular pelo corpo.

PERSEGUIDOS POR SUA FÉ NA CHINA


