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“A candeia do corpo são os olhos;
se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo permanecerá em trevas.
Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão”!
Matheus 6:22-23
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