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Súplica à Mãe Santíssima

“Anjo dos bons e mãe dos pecadores, Enquanto ruge o mal, senhora, en-
quanto Reina a sombra da angústia, abre o teu manto, Que agasalha e con-
sola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infor-
túnio dos homens sofredores, Volve à terra ferida de amargores O teu olhar 
imaculado e santo! Ó rainha dos anjos, meiga e pura, Estende tuas mãos à 
desventura E ajuda-nos, ainda, mãe piedosa! Conduze-nos às bênçãos do 
teu porto E salva o mundo em guerra e desconforto, Clareando-lhe a noite 
tormentosa […]”

Do Espírito: Bittencourt Sampaio
Psicografado pelo Médium: Chico Xavier no livro Mãe
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Família: berço de uma nova sociedade
                                                                   Ana Paula Macedo

Nesse mês de maio celebramos a figura de Maria e sua doce influência como exemplo para as mães do mundo todo, em especial para as 
mães cristãs.

Em maio também é celebrado o Dia Internacional da Família (15.05), data instituída em 1993 pelas Nações Unidas com os seguintes pro-
pósitos: divulgar a importância da família; sublinhar o caráter basilar da família na educação das crianças; alertar a sociedade pra os direitos e 
responsabilidades das famílias no que diz respeito a união entre os seres e o reflexo do seu comportamento para a sociedade. 

Vemos assim, que a existência da família como base para todo o ser humano e para a sociedade, está calcada em leis naturais da evolução, 
pois sua importância é ressaltada em todos os povos da terra, a ponto de, por exemplo, estar registrado nas tábuas da lei mosaica o manda-
mento de respeito aos pais.

Na própria história de Jesus, também observamos a importância que ele dá a instituição familiar, quando aos 12 anos, levado ao templo, foi 
convidado para ali ficar e “estudar” junto aos sábios da época, no entanto, prefere retornar com Maria e José para sua casa, submetendo-se as 
suas orientações, aprendendo um ofício e compartilhando de um lar.

O Espírito da Verdade ao responder os questionamentos de Allan Kardec sobre laços familiares na pergunta 775, deixa claro a necessidade da 
família para a sociedade. Vejamos: “775 – Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? R- Uma recrudescência 
do egoísmo.”

Assim, para alcançarmos uma sociedade mais justa, também é necessário que o núcleo familiar seja erigido em bases de amor e respeito, 
noções de direitos e deveres, com a consciência de que ali será gerado o homem/mulher do futuro.

Nem mesmo o livre arbítrio, que é inerente a cada ser humano, pode ser empecilho ou desculpa para uma fraca orientação.  A respon-
sabilidade dada é a de orientar da melhor forma os filhos, para que até mesmo o livre arbítrio, quando usado, o seja de uma forma clara e 
consciente.

E nas palavras consoladoras do Evangelho Segundo o Espiritismo descerrasse-se o retrato dessa missão:
A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e 

o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana.
Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. 

Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do gérmen de tais vícios e cuidem 
de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê 
apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando 
os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e 
podem conservar tranqüila a consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva 
grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra 
agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. (Cap. XIII, nº 19.)

Avante, portanto, nessa missão na orientação dos seres que nos são confiados! Não estamos sós, estudando os livros da codificação da 
doutrina espírita e todas as demais obras que a complementam e exemplificam, tais como as de André Luiz, Emmanuel, Joanna de Ângelis, 
temos consciência da ajuda e das diretrizes que a espiritualidade nos passa para melhorarmos a nós mesmos e a próxima geração. Evoluindo 
sempre! Essa é a lei!



MARIA

Oficialmente pouco se sabe sobre quem foi Maria, mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos. 
As narrativas dos textos bíblicos, pouco nos informam, e quando vemos as estruturas dos textos dos evangelistas escolhidos pela Igreja 

Católica para representarem a verdadeira história de Jesus, essa personalidade única quase não é citada, no entanto, do pouco que temos, já é 
suficiente para percebemos a importância dessa mulher, que faz parte de um grupo de Espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada 
de Jesus. É um Espírito tão puro, que recebeu a missão nobre de conduzir o governador da Terra, modelo e guia da humanidade. 

Dos quatro evangelistas apenas Mateus e Lucas, se detêm nos fatos anteriores ao nascimento de Jesus. Podemos dizer que Mateus preocu-
pou-se em enquadrar os acontecimentos da vinda e da vida do Cristo nas profecias dos judeus. Por outro lado, vemos em Lucas um trabalho de 
registro histórico dos acontecimentos, colhidos juntos a própria Maria, quando o mesmo, enviado por Paulo, foi conhecê-la em Éfeso. 

Maiores detalhes sobre Maria, encontramos nas obras espíritas, principalmente quanto a sua vida após ter deixado o orbe terrestre. 
E é permeando essas duas fontes de informações que tentaremos registrar aqui a biografia de Maria.
A tradição diz que Maria era filha de Joaquim e Ana. Que cedo foi enviada ao templo para estudar até seus 12 anos. Logo após é prometida 

à José. Antes mesmo de se casar, Maria recebe a visita do Anjo Gabriel que lhe diz ser a escolhida e que geraria o Filho de Deus. Logo Maria, 
conta à José sobre a sua gravidez. Este, temendo o escárnio público, secretamente pensa em deixar Maria, quando recebe a visita do Anjo do 
Senhor que lhe fala sobre a responsabilidade desse nascimento e sua importância para a humanidade, fazendo José rever seus planos e se casa 
com Maria. 

Ciente da responsabilidade de que estavam recebendo o ser de maior envergadura espiritual que já pisou na terra, Maria e José ditam uma 
educação de harmonia familiar e estudos da lei, ao mesmo tempo que eram fustigados, vez por outra, pelo próprio Jesus a entenderam de que 
este estava na terra para cumprir planos maiores. 

A presença de Maria na vida pública de Jesus é pouco citada, mas a vemos em três momentos cruciais: quando do primeiro milagre; quando 
Jesus revela os laços espirituais que ligam toda a humanidade e na crucificação.

Nesses momentos a lição de Maria para a humanidade é única: aceitação dos desígnios de Deus e respeito pelo caminho traçado pelo filho.
É nas Bodas de Caná que ela nos dar o melhor conselho: Fazei tudo que ele vos disser! Essa ordem foi dirigida naquele momento aos servos 

daquelas núpcias, mas, é, também o exemplo de como devemos nos colocar diante de Jesus, seguindo sempre suas palavras
Após a dor da morte do seu filho, nos diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, que Maria retorna para junto de alguns parentes na Ba-

tanéia, mas logo João vai a seu encontro, convidando-a a ir para Éfeso, onde a nova doutrina estava sendo recebida com devotada sinceridade 
pelos gentios daquela terra. E em Éfeso, Maria vai se doar aquele povo tão necessário das palavras do Mestre quanto qualquer outro da face da 
terra, mas que teve a honra ser a terra escolhida por ela para seus últimos dias.

É ali, que seu filho, aparecendo com um mendigo, vem buscá-la e dizendo e entregando-lhe uma nova e reconhecida missão, ser a Rainha 
dos Anjos do Reino no seu Reino.

Após, alguns dias, tranquilamente desencarna Maria e em seu primeiro voo após deixar o corpo pede para rever sua terra e ir aos calabouços 
de Roma, levar o alento maternal e a fé de primeira testemunha do Cristo para aquelas almas que dariam seu derradeiro testemunho em nome 
do seu filho amado.

Pela dimensão espiritual de Maria, nos é permitido depreender de tudo que já estudamos na codificação espírita que seu trabalho é inces-
sante na verdadeira pátria, atendendo a todos que a ela recorrem por tê-la como verdadeira mãe em espírito. 

No entanto, de todos os seus trabalhos, o que nos chega em maiores detalhes é o relatado pelo espírito Camilo Castelo Branco, pela mediu-
nidade de Yvonne do Amaral Pereira,  o da Legião dos Servos de Maria, que fazem sob sua ordem o acompanhamento e resgate dos suicidas, os 
recolhendo das regiões tormentosas da consciência e os entregando ao complexo de cura e estudo dessa instituição.

E sobre o mês de Maio, período que a humanidade dedica à Rosa de Nazaré, nos informa nosso cronista do Além, Humberto de Campos, 
que neste mês em especial, a Mãe da Humanidade encaminha seus enviados para recolher os pedidos e deixar suas benções para todos que à 
ela recorrem em orações e sentimentos.

Retrato ditado por Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, ao fotografo Vicente Avela, tal qual como Maria se apresenta às regiões 
perturbadas do mundo espiritual.



Em maio celebramos o dia da mata atlântica, e ela vem nos implorar
clemência antes que nosso egoísmo em forma de lâmina afiada de 
um machado a reduzam a nada.
A ONU vem através do Objetivo 15 nos alertar e despertar a cons-
ciência.
PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS 
ECOSSISTEMAS TERRESTRES, GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL AS 
FLORESTAS, COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, DETER E REVERTER A 
DEGRADAÇÃO DA TERRA, E DETER A PERDA DE BIODIVERSIDADE
A Mata Atlântica já foi a segunda maior floresta tropical em ocor-
rência e importância na América do Sul, em especial no Brasil, 
chegando até a Argentina e o Paraguai. A mata cobria também im-
portantes trechos de serras e escarpas do Planalto Brasileiro, e era 
contínua com a Floresta Amazônica. Em função do desmatamento, 
principalmente a partir do século XX, encontra-se hoje extrema-
mente reduzida, sendo uma das florestas tropicais mais ameaçadas do globo. A fauna possui várias espécies distintas: tatu-canastra, 
onça-pintada, lontra, mico-leão, macaco muriqui, anta, veado, quati, cutia, bicho-preguiça, jacu, etc.
A Mata Atlântica perdeu aproximadamente 93% da sua cobertura vegetal, restando apenas 7%.
Do território brasileiro, 15% era ocupado pela a Mata Atlântica. Hoje é considerada a quinta área mais ameaçada do planeta.
O estudo do Global Forest Watch mostra que, na soma de todos os biomas, não só a Amazônia, o Brasil foi o país que mais
perdeu árvores em 2018 em todo o mundo – 1,3 milhão de hectares de florestas primárias, aquelas que não tinham sofrido
interferência humana.
Diante de tantos fatos que demonstram equilíbrio entre homem e natureza, entre crescimento – progresso e sustentabilidade,
não podemos ignorar nossa missão de semear praticas sustentáveis baseadas em fatos e não apenas em sentimentos.
Em resposta à pergunta 735 - Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança?, diz-nos
que é “A predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade
é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem livre-arbítrio,
destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus
instintos”.

Pensemos nisso!

Maternidade
Ingrid Cavalcanti

Ao estudarmos a doutrina espírita e compreendermos que somos espíritos imortais, criados por um Pai amoroso, que está sempre a nos amaparar e guiar, 
começamos a perceber as bençãos que nos são concedidas em nossa jornada e as oportunidades que esse Pai nos concede de evoluirmos. Dessa maneira, todas 
as experiências, mesmo as pautadas pelo sofrimento, tem por fim nos impelir à evolução. Uma experiência como a maternidade, tão sublime, também tem esse 
objetivo, impelir as mães ao exercício do amor, do devotamento, da benevolência, da caridade, de uma doação completa, inclusive de seu aparelho físico, o qual 
irá abrigar aquele espírito em preparação para retornar às batalhas reencarnatórias.

Às mães cabe o exercício do amor, da superação de suas qualidades e defeitos no sacerdócio de orientação ao filho, e ao filho, o que cabe? Por sermos por-
tadores do livre arbítrio, cada qual tem a possibilidade de escolher quais caminhos irá trilhar, por mais que recebamos as melhores orientações dos nossos entes 
queridos, dos irmãos desencarnados que se devotam à nossa proteção, das mães - seres tão especiais, que poderiam por amor tomar a dor de seus filhos para si, 
porém, caberá à nós mesmos acatar ou não tais exemplos, tais demonstrações de amor e devotamento. Por vezes as mães sentem que seus esforços falharam, 
que não conseguiram passar aos seus filhinhos um bom exemplo, chegando mesmo a se culpar pelos erros de seus tão amados filhos, contudo, à luz da doutrina 
espírita, começamos a compreender que cada espírito tem o seu tempo, cada um é único e vai aprender as lições quando se permitir, que temos a eternidade à 
nossa frente, mesmo que ainda sejamos imediatistas, há a eternidade e se não se der hoje a compreensão da lição, graças a misericórdia Divina teremos a chance 
de recomeçar. 

Portanto mães, se os filhinhos ainda pelejam para compreender que todos somos criados para o bem, busquem refúgio na fé, pois 
saibam que o amor maternal estará sempre a velar por eles, assim como Deus, buscando a oportunidade de resgatá-los à luz. Do mesmo 
modo tenham certeza que Deus está ouvindo vossas preces em benefício desses seres que lhes foram confiados para que ambos tivessem 
a oportunidade de aprenderem e crescerem juntos, vosso amor não passa desapercebido Àquele que é amor verdadeiro e puro. Ele está 
sempre a nos amparar, sigamos então sob Seu amor.



Eu e o Espiritismo
Sílvia Silveira

Enquanto preparava uma receita de família para o dia das Mães, pensava nas tantas mães que a bondade divina me proporcionou, talvez por 
haver levado tão cedo aquela que generosamente me deu a vida. Eu mal completara cinco anos e ela voltou à Pátria Espiritual.

Meu universo é povoado da presença dessas mulheres queridas, cada uma com suas características. A cada passo de minha caminhada 
enxergo o quanto delas trago comigo, minhas tias e madrinhas.

Uma, severa e ponderada, cuidadosa nos gastos, voltada para construir futuro seguro e velhice tranquila. 
Outra, generosa, portas e coração abertos a quem precisasse.
Aquela outra, contadora de histórias, sentados à sua volta, ouvíamos enquanto ela bordava e viajávamos. Pelos mundos de Chapeuzinho 

Vermelho, Branca de Neve, da Moura Torta, e muitos outros do ideário ibérico, herança de nossos antepassados.
Tenho certeza que, não por acaso, esses espíritos tomaram a si a tarefa de me educarem, cumprindo sua missão em meu favor, pela miseri-

córdia divina. Por suas mãos conheci desde cedo a Doutrina Espírita, tão abençoada.
Relembro aqui o que nos ensina o Sr. Kardec: “Os laços de família não são destruídos pela reencarnação.... São fortalecidos e reapertados. 

... Muitas vezes seguem juntos na reencarnação, reunindo-se em uma mesma família, ou num mesmo círculo, trabalhando juntos para seu 
progresso comum.”

Não por acaso, repito, se “terei dado mais um passo adiante na senda da perfeição”, isso se deve à Deus que permitiu esses reencontros, 
que deram a esse espírito em luta com suas imperfeições, a oportunidade através da reencarnação, continuar sendo amparada por essas que 
estando livres, velam por mim, cativa.

VIGÍLIA MATERNAL

Anália Franco

Sorves, em lágrimas silenciosas, o cálice da amargura, ante o filho desobediente, e notas no coração que o amor e a dor palpitam juntos em paroxismos e
profundezas.
Desencantada com as leves nódoas de indignidade que lhe entreviste no caráter, reparas, chorando, que ele não é mais a aparição celeste dos primeiros dias,
e, ao ponderar-lhe a falência iniciante, temes a liberdade que o tempo lhe concederá na construção do destino.
Pretextando querê-lo, não te rendas à feição de praça vencida... Conquanto carregues o espinho da angústia engastado na alma, é preciso velar no posto de
sentinela.
Não deformes o sentimento que te pulsa no peito.
Fortalece a própria vontade, governando-lhe os impulsos.
Ceder sempre, no fundo, é menosprezar.
Sê previdente, aparando-lhe os caprichos.
Acende a luz da prece e medita nas dores excruciantes que alcançaram também a Doce Mãe de Jesus e ergue a voz no corretivo às irreflexões e aos anseios
imoderados que o visitam, se queres fazer dele um Homem.
Dosa o sal da energia e o mel da brandura, nos condimentos da educação.
Nem liberdade desordenada, nem apego excessivo.
Se teu filho é tua cruz, lembra-te de que, na Terra, não há nascimento de santos. Almas em luta consigo mesmas, é compreensível vivamos todos nós, não raro, 

em luta uns com os outros, nos passos ziguezagueantes da experiência.
Sê operosa e humilde, sem ser escrava.
Não cultives desgostos.
Sê fiel à esperança.
Não fites ingratidões, nem coleciones queixumes.
A missão divina da maternidade apóia-se na força onipotente do amor.
Envolve teu filho na palavra de benção, que vence o orgulho, e na luz do exemplo que dissipa as sombras da rebeldia.
Faze que se lhe desenvolvam os sentimentos bons do coração, que o musgo dos séculos recobriu e ocultou.
Não te faças borboleta do sono, quando a vida te pede vigílias de guardiã.
No rio da existência humana, os espíritas são as gotas d’água que se transformam em lâminas de arremesso contra as pedras dos obstáculos, talhando caminhos 

novos.
O Espiritismo gera consciências livres. Prova a teu filho semelhante verdade pelas próprias ações de renúncia e discernimento, conjugando o bálsamo do
carinho com a rédea da autoridade.
Não queiras transformá-lo, à força, em escolhido, dentre aqueles chamados pelo Senhor.
Filhos do Eterno, todos somos cidadãos da Eternidade e somente elevamos a nós mesmo, a golpes de esforço e trabalho, na hierarquia das reencarnações.
Assim, pois, embora muita vez torturada na abnegação incompreendida, mostra a teu filho que a Lei Divina é insubornável e que todo espírito é responsável
por si próprio.

Extraído do Livro “MÃE – Antologia Mediúnica”, Francisco Cândido Xavier /Espíritos Diversos – pág. 114

Mônica Porto



Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

Maria Mãe de Jesus 

Esta antologia procura silenciar a voz da imaginação e reúne textos que permitem uma visão 
fidedigna de Maria.
Os autores da obra são diversos espíritos, o organizador Edison Carneiro, e os médiuns
Yvonne A. Pereira e Chico Xavier. Eles usaram como principais fontes para redação desta obra: os 

Evangelhos, principalmente o de Lucas,
mensagens transmitidas por Chico Xavier e informações do livro Memórias de um suicida, que 

apresenta a ação dos servidores de Maria. São
acrescentados ainda alguns “flashes” das atividades de Maria na espiritualidade e poemas retra-

tando Nossa Senhora.
Com este livro recebemos preces e depoimentos de encarnados e desencarnados, luzes e flores, 

repletos de perfume e fé!

Bruno Tavares Expositor Espírita
www.blogdobrunotavares.wordpress.com
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Boa Nova

Com auxílio da psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos apresenta nesta obra 
30 episódios, chamados por ele de folclore espiritual, e relacionados ao Cristo, seus discípulos e 
personagens bíblicos, como Maria de Nazaré, João, Pedro, Tomé e outros, que tiveram suas exis-
tências tocadas pelos ensinamentos e amor de Jesus.
“Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do 

Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam. (...) E eu, que sou 
agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais 
têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, 
praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos for-
ças novas. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva. Nenhuma delas é 
símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos 
corações estudiosos e sinceros. (...) 
Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Mar-

cos e João. É que existem Espíritos esclarecidos e Espíritos evangelizados, e eu, agora, peço a 
Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. ” (Humberto de 
Campos)
  



Segunda-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min

EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação

Segunda-feira 19 h 45 min Reunião de Consulta espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.

Terça-feira 20 h Reunião de Vibrações Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.
Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.
Sexta-feira

19 h 30

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz; 
2ª Sexta: Emmanuel; 
3ª sexta: Allan Kardec; 
4ª sexta: Bezerra de Menezes.

Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa vontade e tolerância. 1º e 3º Domingo de cada mês – 8 h.

Evangelização Infanto-Juvenil
Habilidades na área de educação e de ativi-
dades lúdicas. Boa interação com crianças 
e jovens.

Domingo – 16 h.

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas antes das reuniões  
públicas; 
Terças, Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção e atendimento fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h.

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e acolher o 
próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês.

Trabalho mediúnico e doutrinário Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda e Quarta – 19 h 45 min; 
Domingo – 16 h

Instrutor e dirigente de reunião Ter feito os cursos básicos e de passes. Para 
instrutor, experiência e comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no auditó-
rio.

Assistência às vovozinhas da Casa 
dos Humildes

Formação na área da saúde. Para lazer, 
nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca e Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.

TI e eletroeletrônicos, manutenção Habilidade na área e vontade de aprender. Antes das reuniões públicas.


