
a cada integrante desta mesma e única 

tor é flexibilizar a consciência daquele 
se indignar com a injustiça e que sen

parte da maioria silenciosa. Aquele 
vocação de contribuir para transformar 

de maior respeito, fruto de uma ética 
lei imperecível de não fazer aos outros 
a para si ou de fazer pelo semelhante o 

por nós. 

Já existe muita gente que descobriu 
e do interesse pelo outro como a via ade

pessoal. 
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