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Veja as palestras pelo nosso site:

Não somente as mãos limpas.
Não apenas distância do crime.
Também caráter ﬁrme nos propósitos superiores.
Igualmente combate à aberração e à imoralidade.
Corpo livre alma sem algemas.
Proscrição da venalidade.
Erradicação dos maus hábitos.
Higiene da mente em jornadas de dignidade.
Bondade no trato com severidade na honra.
Consciência enobrecida na ação real.
Sem plataforma de arregimentação idealista.
Nem comício de exposição vazia.
Planejamento vigoroso na construção do serviço.
Não apenas corpo asseado.
Não somente intenções superiores.
Programas de trabalho eficiente como normativa de convicção
interior.
Acesso às alturas da responsabilidade sem mudança de expressão
fraternal.
Respeito ao tempo em utilização do ensejo.
Humildade que se expande — alegria que se enﬂoresce.
Não somente limpeza externa.
Não apenas aparência distinta.
Integração nos anseios do povo, servindo a Jesus na alma do mundo.
Ligado ao mundo e fora do mundo. Na multidão e sem as cadeias da
massa.
Sofrendo e servindo.
Paciﬁcando o conﬂito, dilatando o campo da verdade.
“Bem-aventurados os que têm puro o coração” — disse o Senhor.
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8. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se
de Jesus e lhe disseram: “Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto
que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições”?
Jesus lhes responde, dizendo: “E vós, por que transgredis o mandamento de Deus para
seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: Honrai vosso pai e vossa mãe, e também:
Aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós
porém dizeis: Aquele que disser a seu pai ou a sua mãe: toda oferta que faço a Deus vos
é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe, e
assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus”.
“Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: Esse povo honra-me com os lábios, mas
o seu coração está longe de mim; em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são
preceitos humanos.”
E depois, chamando o povo a si, lhes diz: “Ouvi e compreendei bem isto: não é o que
entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja”.
“O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque é do
coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os
furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências; são essas coisas que tornam o homem impuro; o comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro.”
Então, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: “Sabes que os fariseus, ouvindo
essas palavras, se escandalizaram”? Ele, respondendo, disse: “Toda a planta que meu Pai
celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos, e se um
cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso”. (Mateus, XV: 1 a 20.)
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