
                         Em cada casa,                      
uma família ComPaixão !         

Pessoas com paixão por Cristo                          
e compaixão pelas famílias                              

do Concelho de Sintra ! 



                              Em cada casa,                     
      Uma Família ComPaixão    

“A religião que 
Deus, o nosso Pai 
aceita como pura e 
imaculada é esta: 
cuidar dos órfãos e 
das viúvas em suas 
dificuldades e não 
se deixar corromper 
pelo mundo”.  
Tiago 1:27 

EM CADA CASA,  
UMA FAMÍLIA “COMPAIXÃO” 
PARA TODO AQUELE 
QUE ESTÁ A PASSAR 
POR UMA ENCRUZILHADA         
NA VIDA 

  UMA  

  VISÃO 

  UMA  

  MISSÃO 



                              Em cada casa,                     
      Uma Família ComPaixão    

 
De onde vimos ? 

NECESSIDADES 

GRITANTES… 

VIVER NO LIMIAR DA POBREZA 
 = Viver com um rendimento médio de 400 euros / mês / pessoa. 
INE – Rendimentos e condições de vida dos portugueses Março 2014 
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De onde vimos ? 
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No 2º Concelho mais 
populoso do país, a 
representatividade dos 
crentes comprometidos 
com Deus continua a ter 
pouca relevância (2% da 
População Total). 
 
Apesar da sua fraca 
representatividade, 
vários são os exemplos 
de excelentes respostas 
desenvolvidas pelas 
comunidades de fé do 
Concelho que têm 
desenvolvido uma 
grande influência local. 

RESPOSTAS 

FORTES… 



NECESSIDADE RESPOSTA 
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De onde vimos ? 
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MAS O DESEQUILÍBRIO 

CONTINUA !! 

Contudo, apesar desta 
relevante influência local das 
igrejas e das instituições, 
permanece um grande 
desequilíbrio caraterizado: 
 

 Pela falta de visibilidade 
das necessidades e das 
respostas, 

 Pelo fraco aproveitamento 
das competências e 
recursos das igrejas e 
instituições locais, 

 Pela falta de equilíbrio na 
diversidades e distribuição 
das respostas tanto a nível 
geográfico como a nível 
das problemáticas sociais. 
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Não me parece 
que tenhamos 
estes tipos de 

situações na nossa 
igreja, mas… 

 Não  consigo pagar ou amortizar as contas a tempo 
 Não consigo aquecer a casa 
 Não consigo responder a despesas inesperadas 
 Não consigo comer carne, peixe ou uma proteína 

equivalente a cada dois dias 
 Não consigo fazer uma semana de férias fora de casa 
 Não consigo ter um carro 
 Não consigo ter uma máquina de lavar, ter uma televisão 

ou um telefone… 
 

Eurostat: Privação material = Impossibilidade de dar 
resposta a 4 destas 9 situações. 

NECESSIDADES                        

COM ROSTOS E HISTÓRIAS DE VIDA 

 
De onde vimos ? 
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 Perdi o meu emprego e não consigo arranjar outro… 
 Temos três filhos e não conseguimos, 
 Estou sozinha a criar o meu filho, 
 Não tenho formação e qualificações suficientes, 
 Não tenho saúde suficiente, 
 Tenho limitações físicas, 
 Tenho demasiada idade… 

 SINTO-ME 

PERDIDO !! 



 
De onde vimos ? 
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…vou ver 
melhor… 

“Bem… Vou ser sincero… Sou cristão comprometido com Deus… Tenho vivido em comunhão com a  
minha igreja há anos... Amo a Jesus e tenho sido fiel ao longo de todos estes anos... Eu e a minha 
família temos visto a mão de Deus sobre as nossas vidas... Temos fundamentado a nossa vida 
pessoal, familiar e profissional nos valores e princípios da Bíblia… Os nossos corações não têm sido 
colocados em bens materiais…  Seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, tenho-me alegrado 
     grandemente no Senhor, por ver as pessoas que Ele colocou à minha volta e que me têm  
         apoiado. Não estou a dizer isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e  
           qualquer circunstância… Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o  
             segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com  
              fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece… Não 
              me considero pobre… mas neste  momento…” 
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Onde chegámos ? 
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…SINTO-ME NUMA ENCRUZILHADA DA VIDA ! 
 

…num momento em que, apesar de sempre ter procurado 
levar uma vida digna e do agrado de Deus, encontro-me 
perante uma grande necessidade e insegurança  !  
 

…num momento em que me sinto quase sem família, sem 
amigos, sem a quem recorrer e aonde refugiar-me ! 
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…num momento 
em que cheguei 
numa encruzilhada 
de necessidades 
onde me vejo 
acorrentado pelo 
sofrimento, solidão 
e desespero ! 
 

ENCRUZILHADA DE 
NECESSIDADES 
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Onde chegámos ? 
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…num momento em 
que entrei numa 
encruzilhada de 
orientações não 
sabendo a quem 
recorrer e qual 
caminho seguir:     
Programas do governo 
(IEFP) ? Instituições 
sociais ? Igrejas ? 
Emigração ?… 

ENCRUZILHADA DE 
ORIENTAÇÕES 
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Onde chegámos ? 
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…num momento em que 
percebo que a ajuda não 
chega para todos e que 
faço parte daquele grupo 
de pessoas que não é 
suficientemente pobre 
para ser ajudado e não é 
suficientemente rico para 
não precisar de ajuda !! 

NEM POBRE NEM RICO 
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INSUFICIENTEMENTE 

POBRE 

INSUFICIENTEMENTE 

RICO 

 
Onde chegámos ? 
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Conversão, 
Curso 

superior,  
Primeiro 
emprego 

Casamento, 
Primeira 

casa,  Filhos 

Desemprego,                         
Falta de 

sustento, 
Mudança de 

casa 

Separação, 
Doença 

incapacitante, 
Morte de 
familiar 

Reforma 

…SEI QUE AS ENCRUZILHADAS 
FAZEM PARTE DA VIDA… 
MAS TAMBÉM SEI QUE DEUS É 
FIEL EM CADA UMA DELAS !! 
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                    “Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os    
                    que a edificam…” Salmo 127:1a 

 
Onde chegámos ? 
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…A ÚNICA COISA QUE NECESSITO FAZER É 
REFUGIAR-ME E DESCANSAR NO SENHOR !! 
PRECISO SEPARAR UM TEMPO E 
ENCONTRAR-ME COM ELE NUM LUGAR 
ESPECIAL… 
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Onde chegámos ? 
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TEMPO SABÁTICO 

 
 

 Avaliar o passado  
 Diagnosticar o presente 
 Projetar o futuro 
 Identidade - Propósito 
 Corpo – Alma – Espírito 
 Deus – Família – Igreja - 

Vocação – Finanças 
 Visão – Missão – Objetivos – 

Atividades… 
 

 

ISAIAS 58:13/14 
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…é possível 
viver desta 

maneira 
hoje ? 

HÁ 2000 ANOS ATRÁS: 

 
“…perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, 
e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia 
temor…E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo 
em comum…E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam 
com todos, segundo a necessidade de cada um…E, 
perseverando unânimes todos os dias… e partindo o pão em 
casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração…” 
(…) “E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, 
e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua 
própria, mas todas as coisas lhes eram comuns… Não havia, 
pois, entre eles necessitado algum…”  
 
Bíblia Sagrada – Atos dos Apóstolos 2:42/47 e 4:32/37 

Por onde 
recomeçar ? 

3 
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…tenho de 
fazer alguma 

coisa ! 

“E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem;  
e em ti serão benditas todas as famílias da terra”. Gênesis 12:3 

Por onde 
recomeçar ? 
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Será possível existir um lugar para 
todo aquele que se encontra numa 

Encruzilhada da Vida e reconhece que 
só Deus o pode redirecionar ? 

 

Será possível um modelo concebido 
há 2000 anos atrás ainda funcionar 
nos nossos dias ? Um lugar onde se 

persevera na Mensagem de 
Esperança, na Comunhão, no Partir do 

Pão e nas Orações, não só aos 
domingos mas todos os dias ? 

 

Será possível ? 



PARTIR           

DO                   

PÃO 

ORAÇÃO COMUNHÃO 

MENSAGEM 

… É nestes momentos que surge a 
necessidade de uma nova família /  
uma nova casa !  
 

Uma família / Uma casa, NÃO 
fundamentadas em programas, 
atividades ou projetos mas SIM em 
convicções, valores e princípios 
genuínos:   
Numa Mensagem de Esperança, 
na comunhão, no partir do pão e 
na oração !!... 
 
UMA CASA COMPAIXÃO !! 

                       “Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os    
                    que a edificam…” Salmo 127:1a 
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…como posso 
eu ser uma 

Casa 
ComPaixão ? 

Por onde 
recomeçar ? 
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Por onde 
recomeçar ? 

 Sendo uma família com Paixão por Cristo, 
 

 Sendo uma família com Compaixão 
pelas famílias da minha comunidade, 

 
 Sendo uma casa com portas abertas 
para quem estiver a passar por uma  
encruzilhada da vida e precisar de ouvir  
uma Palavra de Esperança, fazer parte  
de uma Comunhão, participar no Partir  
do Pão e experimentar as Orações:  

 
 VIVENDO UMA VIDA “COMPAIXÃO” !! 
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…como posso 
eu viver uma 

vida 
ComPaixão ? 
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Por onde 
recomeçar ? 
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Vivendo de acordo com um modelo que gere Vida, Fé e Missão.  
 
Não, um modelo de vida legalista mas, sim,  um modelo de vida 
que abraça uma disciplina que nos ajuda no nosso compromisso 
com Cristo, uns com os outros e na nossa comunidade em geral. 
 
Podemos identificar três grandes compromissos neste modelo de 
Vida ComPaixão: Pessoal, Comunitária e Missionária. 
 

COMPROMISSO PESSOAL COMPROMISSO COMUNITÁRIO COMPROMISSO MISSIONÁRIO 
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Por onde 
recomeçar ? 
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COMPROMISSO PESSOAL 
 

 Compromisso com a oração diária.  
 Compromisso com o estudo e a meditação regulares das 

escrituras. 
 Compromisso  com um líder espiritual para falar  regularmente 

de orientação de vida.  
 Compromisso em participar fielmente numa                                  

Comunidade de Fé / Igreja local. 
 

COMPROMISSO PESSOAL 
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Por onde 
recomeçar ? 
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COMPROMISSO COMUNITÁRIO 

COMPROMISSO COMUNITÁRIO 
 

 Tempos de oração semanais em família e com as outras pessoas que 
residem na mesma casa.  

 Estudo e meditação nas escrituras.  
 Partilha de pelo menos uma refeição diária entre todos.  
 Convites a pessoas de fora da Casa.  
 Prática da hospitalidade de todas as formas  possíveis com             

todo o tipo de pessoa como se estivéssemos a receber Cristo.  
 Encontros semanais para abordar-se todas as questões                                                          

relacionadas com a vida em comum (relacionamentos,                                       
tarefas da casa…).   

 Participação de toda a família num retiro anual. 
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Por onde 
recomeçar ? 
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COMPROMISSO MISSIONÁRIO 
 
 Viver ComPaixão não se limita a tempos ou programas 

predefinidos.   
 Trata-se de tomar ativamente iniciativas de forma a construir 

relacionamentos entre a família e pessoas de fora da Casa.  
 Participar ativamente numa Igreja local e em                                                            

alguma atividade de serviço à comunidade pelo                                                               
menos uma vez por semana.  

 Trabalhar em conjunto num propósito comum a                                                               
favor da comunidade, colocando assim em                                           
prática os nossos dons.  

COMPROMISSO MISSIONÁRIO 
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Por onde 
recomeçar ? 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

Muitas são as Famílias 
“ComPaixão”, conhecidas 
pelo seu testemunho e 
que vivem há anos no 
nosso Concelho de 
Sintra… 

É UMA CASA 

COM UMA FAMÍLIA  

À ESCALA DE SINTRA 
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Por onde 
recomeçar ? 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

Muitas são aquelas Casas 
nas nossas Freguesias que 
têm servido de refúgio na 
hora da angústia para 
tantas pessoas das nossas 
comunidades locais… 

É UMA CASA 

COM UMA FAMÍLIA  

À ESCALA DA FREGUESIA 

Albarraque 

Algueirão Mem Martins 

Rio de Mouro 

Abrunheira 

Rinchoa 



                              Em cada casa,                     
      Uma Família ComPaixão    

Por onde 
recomeçar ? 
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…a Casa da Maria Alice 
 é uma casa deste género !! Gênesis 12:3 
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Albarraque 
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Por onde 
recomeçar ? 
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… 

Sintra 
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recomeçar ? 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

O que é a  
Casa da Mª Alice ? 

…uma Casa que não se 
distingue pela sua 
arquitetura  - paredes, 
janelas, portas, telhado, 
salas, quartos, jardins… 
mas pela vida das 
pessoas que nela 
residem e por ela 
passam: Uma casa de 
família com testemunho 
de compaixão ! 

…MAS AFINAL O QUE É QUE ESTA CASA TEM DE DIFERENTE ?? 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

FOI A CASA ONDE A MARIA ALICE… 
…cresceu durante a sua adolescência e juventude com os seus pais. Foi a 
casa que viu nascer os seus filhos.  

No fim dos anos 70, o Senhor entrou na vida da Maria Alice ! O Evangelho 
tomou um novo significado na sua vida ! Nasceu um novo propósito  para 
ela, para a sua família e para a aldeia !  

No fim dos anos 80, após o falecimento dos seus pais, a casa da sua 
infância ficou vazia. Um tempo terminou ! Outro estava prestes a iniciar ! 

Foi nesta casa que se realizaram alguns dos primeiros cultos em 
Albarraque, tendo o primeiro acontecido umas ruas mais abaixo na casa da 
sua filha já casada e com filhos. Assim nasceu a Igreja Fonte de Águas Vivas  
que mais tarde veio a adquirir uma moradia na mesma aldeia para as suas 
atividades regulares! Por meio desta Igreja, famílias entregaram as suas 
vidas a Cristo, outras foram renovadas, missionários do mundo inteiro 
vieram abençoar o Concelho de Sintra, ministérios nasceram… 

                              Em cada casa,                     
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O que é a  
Casa da Mª Alice ? 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

Foi a casa onde o Salomão & Acácia… 

…viveram durante uns meses no início do seu ministério em Portugal como 
missionários da JOCUM. 

Foi a casa onde o João & Isabel… 

…foram abençoados, como missionários da JOCUM, ao verem o seu filho 
Benjamim ser recebido generosamente pelo Jardim de Infância Rosa 
Branca que funcionava nas mesmas instalações. 

Foi a casa onde o Gabriel & Laura… 

…trabalharam  quando lá funcionava o Jardim de Infância Rosa Branca 
como forma de sustento e de legalização de residência no princípio do seu 
ministério na Igreja Fonte de Águas Vivas.  

Foi a casa onde o Serafim & Olga… 

…viveram depois de terem de renunciar à sua própria casa no Carrascal na 
sequência dos efeitos da grave crise financeira que assolou o nosso país. 
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Casa da Mª Alice ? 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

… FOI A CASA ONDE MUITOS AMIGOS… 
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O que é a  
Casa da Mª Alice ? 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

RIO DE MOURO 

SINTRA 

PORTUGAL 

EUROPA 

MUNDO 

É UMA CASA 

COM UMA FAMÍLIA  

À ESCALA MUNDIAL 

Vizinhos 

Agentes 
económicos  

& 
Instituições 
da Freguesia 

Sintra 
ComPaixão & 

CIECOS 

YWAM & 
Outros 

Networks 
nacionais e 

internacionais 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

Amigos Parceiros 

Network 

Training 

Modeling 

MODELO OPERATIVO 
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Ideias de Famílias para Famílias 

Sintra Mission 



NETWORKING 
SINTRA 

COMPAIXÃO 
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Amigos Parceiros 
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Ao longo destes últimos anos, um 
movimento de pessoas com paixão por 
Cristo e compaixão pelas famílias do 
concelho de Sintra tem vindo a ter maior 
relevância: 
 

 PESSOAS LIGADAS ÀS ÁREAS DA 
COMUNICAÇÃO 

 Rádio RCS, Televisão, Tecnologias da informação e 

comunicação… 
 

 PESSOAS LIGADAS ÀS ÁREAS DA 
FORMAÇÃO 

 Universidades, Institutos, Profissionais das mais 

diversas áreas de intervenção… 
 

 PESSOAS LIGADAS ÀS FORÇAS ATIVAS 
DA COMUNIDADE 

 Câmara Municipal, Organismos de Estado, Juntas de 

freguesia, Associações, Organizações, Instituições 
Particulares de Solidariedade Social,  Igrejas, 
empresas, famílias… 

VISIBILIDADE COMPETÊNCIAS EQUILÍBRIO 

http://www.remar.pt/index.php


“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

Foi em resposta a um urgente sinal de alerta lançado pela Câmara Municipal de Sintra entre 2010 e 2011, que 
um conjunto de líderes de organizações ativas no nosso Concelho há vários anos - Jovens Com Uma Missão, 
Ser Alternativa, Centro Social Baptista, Exercito de Salvação, REMAR e, posteriormente, UML (Um Milhão de 
Líderes) - decidiu no início de 2012 unir esforços a favor do crescente número de famílias do nosso Concelho 
em situação de necessidade. 
  
Em Abril do mesmo ano realizou-se um Fórum considerado “uma iniciativa de reconhecido interesse” pelo Sr. 
Vice-Presidente da Câmara em representação do Sr. Presidente, pela Sra. Vereadora da Ação Social, pelos Srs. 
Presidentes de Juntas de Freguesia e representantes de 40 organizações ativas na área social. 
  
 Em abril de 2013, organizou-se a 1ª Gala Sintra ComPaixão 2020 que reuniu perto de 450 pessoas, entre elas, 
profissionais e utentes das mais diversas organizações, assim como responsáveis camarários e um número 
mais alargado de representantes de juntas de freguesia. Todos assinamos a “Declaração de Compromisso por 
um Concelho ComPaixão” ! 
  
O Movimento Sintra ComPaixão 2020 é, como o seu nome indica, um movimento de pessoas determinadas a 
fazer de Sintra um “Concelho ComPaixão” alicerçado numa Mensagem, numa Geração e numa Comunidade 
inspiradas no modelo de paixão e de compaixão mais simples e mais profundo que alguém nos possa ter 
deixado: Cristo. Tendo por fundamento um testemunho deste, como podemos nós ficar indiferentes ao 
sofrimento humano ? Não basta dizê-lo, é necessário vivê-lo ! 
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Amigos Parceiros 
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Amigos Parceiros 

 

COMUNIDADES DE FÉ 

Fundamentada na 
PALAVRA do PAI & FILHO 

Movida  pelo 
ESPÍRITO SANTO,  

Com 
VISÃO DE REINO, 

COMPROMISSO MISSIONÁRIO, 

e um estilo de vida de  
ADORADOR 
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NETWORKING 
SINTRA 

COMPAIXÃO 

TRAINING 
COMUNIDADE & 

COMPAIXÃO 
ETED 3D 
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Amigos Parceiros 
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Um pequeno grupo de pessoas tem 
procurado Viver ComPaixão e 
Despertar uma visão geradora de 
ideias para servir a Comunidade com 
Paixão e Compaixão. 
 

DIFUNDINDO UMA MENSAGEM 

 Programa de Rádio Sintra ComPaixão, 
Tertúlias, Site, Blog, Redes sociais, Design 
multimédia sociais… 

 

DISCIPULANDO COMPAIXÃO 

 ETED 3D, Seminários, workshops, cursos, 
mentoreamento. 

 

DESENVOLVENDO COMUNIDADES 

 Fóruns, Gala Anual, Freguesia 
ComPaixão, Projeto ComPaixão, Líder 
ComPaixão, Casa ComPaixão… 



“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

“ComUnidade ComPaixão” é um modelo de família no qual cada pessoa assume um compromisso pessoal 
(vivendo num ambiente de família), comunitário (partilhando tempo e espaço em comum) e missionário 
(abrindo a porta da sua casa ao necessitado e saindo da sua casa para servir as famílias da comunidade). 
 

A “ComUniidade ComPaixão” nasce de uma experiência de vida de 9 meses em comunidade desenvolvendo 
um estilo de vida de discípulo em três dimensões (3D): na Difusão de uma Mensagem Bíblica, no Discipulado 
de uma Geração ComPaixão e no Desenvolvimento comunitário. 
 

A “ComUnidade ComPaixão” integra um currículo teórico e prático  reconhecido pela Universidade das Nações 
(JOCUM). Para além deste reconhecimento curricular, a “ComUnidade ComPaixão” integra diversos módulos 
reconhecidos por Instituições de Ensino cristãs, Organizações sociais privadas e organismos públicos locais. 
Tanto a parte teórica como prática do currículo estão focadas no discipulado e na formação vocacional para as 
áreas da família (Aconselhamento familiar, fundamentos da educação, cuidados de saúde básicos) num contexto 
de desenvolvimento comunitário (Conceção, implementação e consolidação de programas  de intervenção 
social tanto em Portugal como em África recorrendo às tecnologias da informação e planeamento estratégico). 
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A Casa da Maria Alice é o primeiro modelo de Casas ComPaixão com o qual a “ComUnidade                     
ComPaixão” está comprometida a desenvolver no Concelho de Sintra. Esta é mais uma                                        
maneira de fazer de Sintra um Concelho ComPaixão, multiplicando Famílias ComPaixão                                            
no maior número de Casas.  



“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

• Fundamentos do 
ministério de 
aconselhamento. 

• Seminário sobre 
cuidado missionário. 

• Escola para Ministério 
com Famílias 

• Introdução aos 
cuidados de saúde 
básicos 

• Métodos e Modelos 
para o ministério de 
aconselhamento 
bíblico 

• Educação na infância 
• Princípios para o Ministério 

com crianças e jovens. 
• Escola para Ministério com 

crianças em risco. 

A “ComUnidade ComPaixão 
– ETED 3D” é um  modelo de 
vida especialmente 
desenhado para pessoas de 
todas as idades que se 
encontram numa 
encruzilhada da vida em 
busca de uma renovação 
espiritual, uma nova visão 
ou uma nova direção. É uma 
oportunidade única de se 
aproximar de Deus com um 
maior nível de intimidade e 
voltar ao propósito por Ele 
desenhado. 

… 

                              Em cada casa,                     
      Uma Família ComPaixão    

Amigos Parceiros 

5 



“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

… 

                              Em cada casa,                     
      Uma Família ComPaixão    

Amigos Parceiros 

5 

CURRÍCULO CONTEÚDO 

Público Alvo 

Jovens desejosos de fazer uma ETED 3D com foco no 
Desenvolvimento Comunitário (Família e crianças carenciadas) 
Qualquer pessoa que se encontra numa encruzilhada da sua vida 
(Desemprego, tempo sabático…) 

Duração 40 semanas (9/10 meses) 

Ensino Mínimo de 120 horas 

Trabalhos 
Relatório de 4 livros, 1 livro da Bíblia, Memorização de 12 
versículos, uma apresentação de 20 minutos, Testemunho em 3 
minutos, Liderar uma atividade externa. 

Campanha 
Mínimo de 12 semanas – Todas as áreas da intervenção           
social com especial enfoque nas crianças e famílias                          
carenciadas do concelho de Sintra e de África. 

Participação 
Gala Sintra ComPaixão e restantes áreas abrangidas                                  
pelo Movimento Sintra ComPaixão. 

Férias Aproximadamente duas semanas 



TRAINING 
COMUNIDADE & 

COMPAIXÃO 
ETED 3D 

NETWORKING 
SINTRA 

COMPAIXÃO 

MODELING 
IDEIAS 

COMPAIXÃO 
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Ao estarmos mais informados, 
mais capacitados e mais 
mobilizados, ideias inovadoras, e 
outras existentes há alguns anos, 
têm começado a formar parte 
dum propósito comum de fazer 
de Sintra um Concelho 
ComPaixão. Assim têm vindo a 
multiplicarem-se: 
 

 Galas ComPaixão 
 Projetos ComPaixão 
 Líderes ComPaixão 
 Empresas ComPaixão 
 Casas ComPaixão 



FAMÍLIA BARROS 
João, Isabel & Benjamim 
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IDEIAS 
COMPAIXÃO 

A Família Barros é uma família missionária da JOCUM PORTUGAL desde 1993. 
 
 Viveu e serviu durante três anos e meio num casa cuidando de 15 idosas  
 em todas as áreas da vida diária (Lar Centro Ebenezer). 
 

 Viveu e serviu perto de oito anos, em Portugal e Espanha, numa casa  
 discipulando e mobilizando jovens numa visão de transformação de  
 comunidades locais em Portugal e África (JOCUM Espanha & Portugal). 
 

 Ao estabelecer-se na sua própria casa em Março de 2004 no Concelho de Sintra (Rio de Mouro), deu início à 
conceção, implementação e desenvolvimento de uma visão de “ComPaixão” que deu origem ao atual 
Movimento Sintra ComPaixão e à, ainda em estado embrionário, “ComUnidade ComPaixão”.  

 

 Paralelamente, entre 2004 e 2007, o João desenvolveu programas de luta contra a pobreza através da 
microfinança em África (PlaNet Finance), estando desde 2007 a coordenar o programa de alojamento e 
reinserção de pessoas sem abrigo da cidade de Lisboa (Centro Social do Exército de Salvação). Ao longo destes 
últimos sete anos e principalmente por razões de saúde, a Isabel tem sido uma crescente fonte de inspiração ao 
lidar semanalmente com doentes dos Hospitais de Alcoitão e de Amadora Sintra. 

 

 Por acreditar que a Família (restaurada por Deus, em comunhão com Cristo e a sua Igreja) é a “instituição” 
original a partir da qual Deus entendeu revelar e demonstrar “ComPaixão” ao mundo, a família Barros está-se a 
preparar para dar início ao 1º modelo de Casa ComPaixão, uma casa de família onde viverão com o propósito de 
servir pessoas e famílias que estejam a passar por uma encruzilhada nas suas vidas. 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 



“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42                               Em cada casa,                     

      Uma Família ComPaixão    
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 Ser Família 

 Ser Casa 

 Ser Casa “ComPaixão” 



• SER FAMÍLIA 
Relacionamentos com 
propósito.                                 
Experiências de discipulado. 

1ª Dimensão 

• SER CASA  
Espaço com propósito.             
Vida de discípulo.                        
Receber e servir pessoas e 
famílias numa encruzilhada de 
vida. 

+ 2ª Dimensão 
• SER CASA 

COMPAIXÃO 
Família ComPaixão.                            
Ir ao encontro das famílias da 
nossa comunidade. 

+ 3ª Dimensão 

“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a 
edificam…” Salmo 127:1a 

COMPROMISSO PESSOAL 
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EM TRÊS DIMENSÕES 
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• SER FAMÍLIA                          
Relacionamentos com 
propósito.             
Experiências de 
discipulado. 

 

1ª Dimensão 

RELAÇÃO COM DEUS: 

•Oração 

•Estudo Bíblico 

•Louvor & Adoração 

RELAÇÃO COM COMUNIDADE DE FÉ: 

•Igreja local 

•Autoridade Pastoral 

•Ministérios de Edificação da família 

RELAÇÃO COM O PRÓXIMO 

•Família próxima e alargada 

•Amigos 

•Comunidade em geral 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

COMPROMISSO PESSOAL 

UMA VIDA 
EM TRÊS DIMENSÕES 

                              Em cada casa,                     
      Uma Família ComPaixão    

6 

Anexos 



• SER FAMÍLIA 
Relacionamentos com 
propósito.                       
Experiências de discipulado. 

1ª Dimensão 

• SER CASA 
Espaço com propósito.       
Vida de discípulo.                             
Receber e servir pessoas e 
famílias numa encruzilhada 
de vida. 

+ 2ª Dimensão 
• SER CASA 

COMPAIXÃO 
Vida ComPaixão.                                
Ir ao encontro das famílias da 
nossa comunidade. 

+ 3ª Dimensão 

“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a 
edificam…” Salmo 127:1a 

COMPROMISSO COMUNITÁRIO 

UMA VIDA 
EM TRÊS DIMENSÕES 
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• SER CASA                                                
Espaço com propósito.                                                  
Vida de discípulo. 
Receber e servir pessoas e 
famílias numa 
encruzilhada de vida. 

+ 2ª Dimensão 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

COMPROMISSO COMUNITÁRIO 

UMA VIDA 
EM TRÊS DIMENSÕES 
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CONVITES PARA MOMENTOS 
ESPECIAIS: 

•Refeição 

•Fim de semana 

•Encontros especiais 

HOSPITALIDADE POR TEMPO 
DETERMINADO: 

•Visitas missionárias 

•Férias com Deus 

•Sabático ComPaixão 
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• SER FAMÍLIA 
Relacionamentos com 
propósito.                  
Experiências de discipulado. 

1ª Dimensão 

• SER CASA 
Espaço com propósito.         
Vida de discípulo.                         
Receber e servir pessoas e 
famílias numa encruzilhada 
de vida. 

+ 2ª Dimensão 
• SER CASA 

COMPAIXÃO 
Vida ComPaixão.                               
Ir ao encontro das famílias da 
nossa comunidade. 

+ 3ª Dimensão 

“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a 
edificam…” Salmo 127:1a 

COMPROMISSO MISSIONÁRIO 

UMA VIDA 
EM TRÊS DIMENSÕES 
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• SER CASA 
COMPAIXÃO                         
Família ComPaixão                                             
Ir ao encontro das famílias 
da nossa comunidade. 

 

+ 3ª Dimensão 

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

COMPROMISSO MISSIONÁRIO 

UMA VIDA 
EM TRÊS DIMENSÕES 
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•Famílias em foco 

•Freguesia em foco 

•Sintra ComPaixão 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

Pessoas numa 
encruzilhada, 
recomendadas 
por Pastores 

Momentos 
ComPaixão 
Abertos 

Almoços / 
Jantares / Fins 
de semana  

Residência 
ComPaixão 
Reservada 
 
Hospitalidade < 1 ano 
Com termo de 
responsabilidade pastoral 
e com termo de 
responsabilidade de 
familiar/amigo 

Todos podem experimentar a 
ComPaixão na Casa da Maria 

Alice mas ninguém lá vai 
residir só por uma questão de 

alojamento e alimentação.  

UMA CASA DE HOSPITALIDADE PARA 
QUEM ESTÁ A PASSAR POR UMA 
ENCRUZILHADA DA 
VIDA 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

De onde 
venho ? 

(Identidade) 
Onde 
cheguei ? 

(Estação da 
vida) 

Para onde 
vou ? 
(Propósito) 

DESCANSO FUNDAMENTADO NOS VALORES 
E PRINCÍPIOS DO TEMPO SABÁTICO 

Restaurado para seguir em frente 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

ENCONTROS COMPAIXÃO 
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Áreas de Apoio à 
Família: 
 
Médicos, Psicólogos,  
Psiquiatras, Enfermeiros, 
Educadores de infância, 
Animadores socioculturais, 
Educadoras sociais, 
Assistentes sociais, 
Professores, Conselheiros 
pastorais, Técnicos 
especializados em  áreas 
de risco e outros 
testemunhos de pessoas 
que passaram por 
encruzilhadas da vidas… 
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“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações.” Atos 2:42 

RELAÇÃO 

ComUnidade ComPaixão / Casas ComPaixão 
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PERGUNTA COMUNIDADE & COMPAIXÃO CASAS COMPAIXÃO 

Porquê ? 

 

Em cada ideia que implementamos 
acreditamos que devemos repor em causa 
o sistema instituído assim como pensar de 
uma maneira diferente (Romanos 12:2) 

 

 

Acreditamos que a Família é a 
primeira Instituição a partir da 
qual é possível reformar uma 
sociedade (Genesis 12:3) 

 

Como ? 

 

A maneira como repomos em causa o 
sistema instituído passa por promover 
ideias fundamentadas numa mensagem de 
esperança, na comunhão, no partir do pão 
e nas orações (Atos 2:42) 

 

 

A maneira como essa reforma é 
realizada assenta numa 
mensagem de esperança, numa 
comunhão, no partir do pão e nas 
orações (Atos 2:42) 

 

O quê ? 

 

Acabamos de lançar uma das nossas ideias: 
A Casa da Maria Alice ! Uma casa diferente 
de todas as outras ! Uma Casa ComPaixão ! 

 

 

A Casa da Maria Alice é uma das 
suas expressões (Salmo 127) 
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