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SEMEAR COMPAIXÃO 

SEMENTE COMPAIXÃO: UMA DEFINIÇÃO SIMPLES 

As Sementes ComPaixão são pequenas atividades ministeriais de curta duração realizadas 

por pessoas, famílias, pequenos grupos ou igrejas locais; utilizam recursos locais e 

demostram o amor de Deus às pessoas fora da igreja. Quer num Centro de Alojamento 

Temporário para sem-abrigo, quer num orfanato, num Lar de terceira Idade ou num convívio 

organizado num bairro social, as Sementes ComPaixão são pequenos esforços cujos impactos 

conjugados têm um enorme potencial de transformação de vidas e de comunidades. 

 

SEMENTES COMPAIXÃO: PROPÓSITO 

Por meio das Sementes ComPaixão, a igreja local revela o Amor de Deus à sua comunidade. 

Estas sementes contribuem para o cumprimento de três principais propósitos na igreja. 

1. Maior conjugação entre evangelismo holístico e estilo de vida. As Sementes 

ComPaixão são componentes naturais do evangelismo e do discipulado. Ajudam as 

igrejas a fazer do ministério holístico um verdadeiro estilo de vida. 

2. Maior independência de recursos externos. As Sementes ComPaixão são uma prova 

de que a igreja local pode desenvolver um ministério holístico sem depender de 

recursos externos. 

3. Maior, experiência e confiança, para a expansão de ministérios existentes. Semear 

ComPaixão desenvolve uma forte experiência de planeamento e de implementação, 

e aumenta a confiança da igreja na realização de projetos holísticos. Frequentemente 

leva a igreja a uma maior expressão do amor de Deus. 

 

SEMENTES COMPAIXÃO: CARACTERÍSTICAS 

As seguintes características constituem um padrão daquilo que cada Semente ComPaixão 

deve conter. Não são regras rígidas mas são indicadores que devem ser seguidos o quanto 

possível. 

Características das Sementes ComPaixão 

1. Cobertas em Oração 

2. Com ComPaixão - Não manipulação 

3. Motivadas pelas Intenções de Deus 

4. Cuidadosamente Planeadas 

5. Simples e Curtas  

6. Concebidas com recursos locais 

7. Destinadas aos que estão fora da 

Igreja 

8. Envolvem a participação ativa dos 

beneficiários 

9. Com impacto espiritual apropriado 

10. Avaliadas segundo padrões do Reino 
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1. As Sementes ComPaixão devem ser cobertas em oração. 

 As Sementes ComPaixão são identificadas, utilizadas e capacitadas pelo Espírito 

Santo, através da oração. São desenvolvidas em resposta consciente aos 

mandamentos de Jesus no poder do Espírito Santo. A oração deve ser um foco 

importante antes, durante e depois de semear. 

 As Sementes ComPaixão que não são semeadas e sustentadas pela oração não 

costumam ser capacitadas pelo Espírito Santo. 

 

2. As Sementes ComPaixão refletem o coração compassivo de Deus pelas pessoas em 

sofrimento. Não são estratégias evangelísticas disfarçadas. 

 As Sementes ComPaixão dão-nos a oportunidade de obedecer ao mandamento de 

Jesus de amar o próximo incondicionalmente. Se a salvação e o crescimento da 

igreja forem as razões principais do nosso serviço, então, os nossos esforços 

tornam-se manipulativos. Jesus não manipulou. Ele curou as pessoas porque 

refletia o coração amoroso do Pai. Alguns passaram a conhecê-lo como Senhor, 

outros não. Nós também devemos servir por obediência ao mandamento de amar 

o próximo – e não por qualquer outra razão. 

 Por vezes consegue-se uma colheita após ter semeado compaixão mas, por vezes, 

pode vir a não acontecer. Devemos celebrar não só quando vemos os resultados 

no Reino, mas também, quando não vemos os frutos da nossa fidelidade. 

 

3. As Sementes ComPaixão encontram a sua razão de existência na vontade de Deus e 

desenvolvem-se na força de Deus. 

 As sementes tradicionais costumam ser semeadas quando uma necessidade é 

vista, sentida ou expressa por um grupo de pessoas a nível local – ou quando 

recursos externos são disponibilizados para tal. Cuidado! Esta pode ser uma 

armadilha! Isto é fazer boas obras com base na força humana e uma motivação de 

compaixão humana. O ministério cristão deve ser diferente. A Semente 

ComPaixão deve refletir a vontade de Deus pelas pessoas e não a nossa. 

 As Sementes ComPaixão devem ser escolhidas, primeiro, buscando a vontade de 

Deus, orando, lendo escrituras e tornando-nos familiar com a comunidade. 

Deveríamos perguntar: “Pai, o que quer que façamos?”. Deveríamos ser 

motivados pelas intenções de Deus, independentemente das necessidades que se 

vêm ao nosso redor. Deveria ser Deus a indicar-nos o trabalho, em vez de “sentir a 

necessidade”. Sentir a necessidade e a direção de Deus vão muitas vezes fundir-
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se, mas precisamos de ser cautelosos com o facto de que sentir a necessidade não 

pode ser a nossa primeira motivação para agir. 

 

4. A conceção e a sementeira das Sementes ComPaixão devem ser cuidadosamente 

planeadas. 

 Quando Jesus falou acerca de “fazer as contas” no discipulado sacrificial, também 

estava a fazer referência à necessidade de um bom planeamento para se 

conseguir resultados bem-sucedidos. Planear inclui: preparar, orar, escrever, 

implementar e avaliar. As etapas para semear uma Semente ComPaixão são as 

seguintes: 

 Definir o problema ou a necessidade, 

 Definir as intenções de Deus acerca dessa necessidade, 

 Descrever uma atividade ministerial que expresse as intenções de Deus, 

 Definir a área de necessidade na qual irá ser semeada a semente, 

 Fazer uma lista das etapas da sementeira, das pessoas a contactar, dos 

recursos necessários, das pessoas responsáveis, e a data da conclusão de 

cada etapa, 

 Rever o plano para verificar quais são as áreas que estão a ser cobertas, 

 Rever o plano para identificar as áreas onde se conseguiu observar as 

características duma semente em desenvolvimento assim como as áreas 

onde não se está a verificar esse desenvolvimento. 

 Planear não anula a liderança do Espírito Santo, como alguns temem. Alguns 

pastores hesitam em planear as suas pregações para não esmagar a inspiração do 

Espírito Santo enquanto estão a pregar. Da mesma forma, continua a existir 

igrejas locais que sentem o desejo de responder às necessidades da comunidade 

mas sem fazer planos. As Escrituras recordam-nos que temos de fazer as contas 

antes de envolvermo-nos na construção de uma torre, da mesma forma como 

devemos avaliar o tamanho do exército inimigo antes de envolvermo-nos numa 

batalha. A formiga prepara o inverno coletando comida. Os muros de Jerusalém 

foram reconstruidos com planos cuidadosos. Planear é importante e um bom 

planeamento requer a orientação do Espírito Santo. Podemos ajudar o homem 

espancado no caminho de Jericó sem ter de parar para planear, mas temos de 

planear a cada vez que for possível! 
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5. As Sementes ComPaixão devem ser simples, pequenas e semeadas rapidamente sem 

complicações. 

 As Sementes ComPaixão devem ser simples e devem ser semeadas rapidamente. 

A sementeira não deveria durar mais do que um ou dois dias, embora o 

planeamento e a preparação levem mais tempo. 

 Há muitos benefícios em pequenas sementeiras. Deus honra e traz excelentes 

resultados para pequenas obras de fidelidade. Ele acrescenta por multiplicação, 

não por adição. A fé das pessoas cresce assim como as suas habilidades à medida 

que tentam e acabam pequenas sementeiras. Pequenas sementeiras permitem 

que pessoas possam falhar sem maiores consequências. Se grandes sementeiras 

falharem, as pessoas ficam desencorajadas e sem o desejo de tentar outra vez, 

mas pequenas sementeiras que falhem podem ensinar lições úteis. Pequenas 

sementeiras preparam pessoas para levar a cabo sementeiras maiores. Juntas, 

várias pequenas sementeiras podem ter um maior impacto numa comunidade. O 

impacto das pequenas sementeiras desenvolve um estilo de vida ministerial e de 

serviço. 

 

6. As Sementes ComPaixão devem ser concebidas com recursos locais. 

 Os recursos externos podem ser uma grande ajuda, mas é necessário ter muito 

cuidado com o momento e a forma como são introduzidos utilizados. 

 Os recursos externos são aproveitados mas eficazmente quando: 

o As pessoas dispõem-se a dar dos seus próprios recursos; 
o Os recursos externos não substituem os recursos locais;  
o Os recursos externos geram uma multiplicação dos recursos locais;  
o As pessoas percebem que Deus provê todos os recursos. 

 

 As Sementes ComPaixão são constituídas por recursos locais que já existem na 

comunidade. Não vêm de fora. Os recursos locais nem sempre vêm da igreja local, 

contudo a igreja faz parte da comunidade. Se a igreja resolvesse construir uma 

ponte numa zona geográfica pantanosa, toda a comunidade poderia estar 

disposta a oferecer a sua mão-de-obra e provavelmente a envolver-se na 

angariação de fundos para comprar cimento. 

 
 

7. As Sementes ComPaixão destinam-se às pessoas fora da igreja. 

 Não devemos só expressar o amor de Deus para com os outros cristãos. Servimos 

os membros da comunidade porque somos obedientes ao mandamento de Jesus 
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de amar o nosso próximo como a nós mesmo. Ministrar as necessidades dos que 

já estão na igreja é bom e necessário, mas as Sementes ComPaixão foram 

concebidas para ajudar os cristãos a mostrarem o amor de Deus fora da igreja. 

 

8. As pessoas que beneficiam das Sementes ComPaixão devem participar, tanto quanto 

possível, no seu desenvolvimento. 

 Quando as pessoas que estão a ser ajudadas estão envolvidas no processo do 

planeamento e de ajuda, elas conseguem alcançar a dignidade de participar na 

sua própria cura. Fazer coisas para pessoas capazes de participar, sem envolve-las 

no processo, é paternalismo. De fato, somos tolos se não utilizarmos em primeira 

mão os seus conhecimentos. As pessoas que beneficiam e participam numa 

Semente ComPaixão também têm um maior sentido de mordomia. Haverá uma 

maior probabilidade de elas manterem-na, desenvolverem-na, tornarem-na útil e 

desenvolverem novas Sementes ComPaixão. 

 Finalmente, o não envolvimento daqueles que estão a ser ajudados rouba a 

dignidade que Deus a cada um deles. Uma igreja pode decidir arranjar a casa de 

uma viúva. Ela pode ser pobre, ter pouca força e não perceber nada de 

carpintaria. No lugar de pensar: “Ela não consegue fazer nada – vamos precisar 

fazer tudo para ela”, devemos questionar: “Como é que a viúva pode estar 

envolvida?”. Na realidade, a igreja pode eventualmente providenciar os alimentos 

para os trabalhadores, e a viúva confecionar a refeição ou levar água, chá ou café. 

Devemos ver de uma maneira criativa as formas como aqueles que ajudamos 

podem participar. Deus criou cada pessoa à sua imagem – com dignidade e 

sentido. Estamos a roubar essa dignidade e esse sentido excluímos as pessoas do 

processo. Precisamos fazer parte da vida dos que estão a ser ajudados e não 

deixá-los ser meros observadores passivos – mesmo quando essa participação 

limita-se a coisas simples como dar um copo de água. A participação pode não 

facilitar muito o processo, mas não incluir os beneficiários representa uma perda 

ainda maior para ambas as partes: para quem ajuda e para quem é ajudado. 

Quando praticamos uma religião “pura e irrepreensível” não podemos omitir 

estes elementos. 

 

9. A dimensão espiritual deve fazer parte da Semente ComPaixão onde e quando for 

mais apropriado. 

 Semear cada Semente ComPaixão inclui orações, estudos, busca de Deus e ações 

de graça. Isto é essencial, mas pode não provocar um impacto espiritual direto no 

beneficiário. A Semente ComPaixão pode conseguir ter um impacto espiritual se a 
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semearmos informando os beneficiários acerca da participação de Deus na 

sementeira. Esta informação pode ser comunicada numa celebração planeada, 

num culto de dedicação, numa placa, em algo assinado, numa nota escrita, em 

palavras proferidas ou numa oração pública. 

 É necessário planear o impacto espiritual o quanto possível. Ao planear a 

conceção e a sementeira é essencial perguntar-se se deve haver um impacto 

espiritual na comunidade. Em caso afirmativo, deve ser intencionalmente 

integrado no planeamento como uma área de impacto. Caso contrário, por 

estarmos muitas vezes demasiadamente ocupados com a sementeira, podemos 

acabar por involuntariamente esquecermo-nos de realizar o impacto espiritual ou 

realizá-lo tarde demais. 

 Em alguns casos, o impacto espiritual intencional pode não ser desejável tendo 

em conta as circunstâncias. 

 

10. A Semente ComPaixão é avaliada de acordo com os padrões do Reino. 

 A avaliação é importante mas tem de ser segundo os padrões do Reino. Aqui vão 

algumas perguntas que devem ser colocadas: 

 Será que Deus multiplicou os recursos? Será que a matemática do 

Reino funcionou? 

 Será que as pessoas, para além daquelas que servem, têm sido 

abençoadas ou impactadas favoravelmente pela semente? 

 Será que o Amor de Deus foi evidente? As intenções dEle foram 

demonstradas? 

 Será que Deus recebeu honra e louvores da parte dos observadores? 

Será que Deus recebeu mais créditos do que aqueles que semearam a 

semente? No fim da sementeira, será que os observadores disseram: 

“Não são maravilhosas, estas pessoas?” ou “Que maravilhoso Deus 

elas têm!”. Temos de servir de tal forma que as pessoas possam ver as 

nossas boas obras e louvar o nosso Pai. 

 Pode isto ser dito do vosso serviço? 

“Porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos 
santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus; 
visto como, na prova desta ministração, eles glorificam a Deus pela 
submissão que confessais quanto ao evangelho de Cristo, e pela 
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liberalidade da vossa contribuição para eles, e para todos” (2 Coríntios 
9:12-13). 
 

 Se não houver um “Sim!” claro para uma ou várias destas perguntas, a Semente 
ComPaixão não terá chegado a crescer significativamente de acordo com os 
padrões do Reino de Deus, apesar de ter sido semeada com base num esforço 
humano bem-intencionado. 

 
 

PREPARANDO-SE PARA SEMEAR UMA SEMENTE COMPAIXÃO 

No seu ensino acerca do custo do discipulado, Jesus faz referência ao planeamento como 

sendo normal no plano de ação. É sábio fazer planos, exorta-nos Jesus, para acabar uma torre 

ou ganhar uma guerra. Compreendemos isto. Também percebemos que é necessário muita 

sabedoria para planear grandes projetos – a construção de um prédio por exemplo. Embora a 

Semente ComPaixão seja mais simples e mais pequena, o sucesso da sementeira também 

exige planeamento. As igrejas que cuidadosamente planearem semear ComPaixão aumentam 

a sua capacidade de conseguir fazê-lo com excelência, honram ao Senhor, e crescem no dom e 

na graça do serviço. 

Planear é difícil para alguns cristãos. Por esta razão utilizamos um guia de planeamento para 

conceber e semear a Semente ComPaixão e assim responder às dúvidas que possam surgir. 

 As igrejas têm apreciado este instrumento de planeamento porque tem-nas 

ajudado a manterem-se focadas naquilo no qual Deus se foca. 

 As igrejas apreciam a funcionalidade por etapas deste instrumento simples 

que lhes permite de planear e levar com sucesso as suas sementeiras. Alguns 

ouvem acerca de uma boa ideia e tentam aplicá-la sem planeamento. Falham, 

não por causa de ser uma má ideia mas porque os aspetos logísticos não 

foram considerados. 

 As igrejas apreciam este instrumento porque ajuda-as a pensar nos detalhes, 

delegar trabalho, verificar responsabilidades e a avaliar os progresso muito 

rapidamente. Na parte final deste documento estão incluídos: um guia de 

planeamento para semear compaixão, um painel de controlo e a sugestão de 

um modelo de relatório. 

 

COMO UTILIZAR O GUIA DE PLANEAMENTO PARA SEMEAR COMPAIXÃO 

As seguintes páginas apresentam um guia de planeamento para semear ComPaixão assim 

como o seu respetivo painel de controlo. É recomendada a sua leitura e respetivas instruções 

de aplicação. 
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SEMEAR COMPAIXÃO 
Guia de planeamento 

 

1. Problema: __________________________________________________________________  

2. Intenção de Deus: ____________________________________________________________ 

3. Escritura: ___________________________________________________________________ 

4. Nome da Semente ComPaixão: _________________________________________________ 

5. Impacto Primário: ____________________________________________________________ 

6. Impacto(s) Secundário(s): _____________________________________________________ 

 

Etapas da 
sementeira 

Pessoas/Inst. 

que precisamos 

consultar 

Recursos 

necessários 

Pessoa(s)  

responsável 

Dia da 

finalização 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     
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SEMEAR COMPAIXÃO  
Painel de controlo 

 

 

Verifique se o seu plano está completo escrevendo o número das etapas da sementeira no 

seguinte quadro: 

 

ÁREAS DE IMPACTO 

PLANEADAS 
 CARACTERÍSTICAS DA SEMENTEIRA 

 

Completar com as palavras “primário” e 
“secundário” à direita das áreas de 
impacto planeadas. 

Completar à esquerda com a lista das 
etapas relacionadas com a área de 
impacto correspondente. 

 

 ______  Sabedoria ______________ 

 ______  Físico _________________ 

 ______  Espiritual ______________ 

 ______  Social _________________ 

 

 

  

 

Fazer uma lista das etapas onde as seguintes características 
são refletidas. 

 

 ______  Coberta em Oração 

 ______  Com ComPaixão - Não manipulação 

 ______  Motivada pelas Intenções de Deus 

 ______  Cuidadosamente Planeada 

 ______  Simples e de curta duração 

 ______  Concebida com recursos locais 

 ______  Destinada aos que estão fora da Igreja 

 ______  Envolve a participação ativa dos beneficiários 

 ______  Impacto espiritual apropriado 

 ______  Avaliada pelos padrões do Reino de Deus 

 

 

 

 

Área de impacto planeado: 

Alistar unicamente as etapas que têm um impacto planeado nos beneficiários da sementeira 

 

Características da sementeira: 

Considerar todas as etapas que tenham impacto quer nos beneficiários, quer nos semeadores, 

na igreja e em todos os outros. 
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INSTRUÇÕES DE USO DO GUIA PARA SEMEAR COMPAIXÃO 

Problema: Sob a direção de Deus, identifique a necessidade (problema)  que a semente irá 

preencher. Faça um resumo em poucas palavras na Linha 1 no Guia de planeamento do 

Semear ComPaixão. 

As intenções de Deus / Escrituras: Debater as intenções gerais de Deus para essa necessidade 

recorrendo às escrituras. Escolha uma passagem. Escreva-a nas linhas 2 e 3 no Guia de 

planeamento. Exemplo: Devemos viver num ambiente limpo e saudável (cf: Levíticos 11:36). 

Nome da semente ComPaixão: Escolher uma semente compaixão que possa ser concebida e 

semeada com recursos locais que possam responder à necessidade identificada e 

seleccionada. Escreva um título descritivo na linha 4 no guia de planeamento. Exemplos: “Dia 

da reparação do telhado” ou “ Dia dos jogos para crianças”. 

Primeira/Segunda área de impacto: Utilize as quatro áreas em Lucas 2:52. Identifique uma 

primeira área de impacto (linha 5) e uma ou mais áreas de impacto secundárias (linha 6). Faça 

uma lista dos impactos planeados a favor dos beneficiários da semente (não da comissão de 

planeamento). 

Exemplos:  

 Seminários sobre a intenção de Deus acerca do relacionamento entre marido e esposa 

– Sabedoria (secundário: social) 

 Limpeza do lixo – físico 

 Filme Jesus – espiritual 

 Dia de jogos para as crianças da comunidade – social (secundário: físico, espiritual) 

 

Etapas da sementeira: Falar dos passos necessários para conceber e semear a semente. Utilize 
uma linha diferente e numere cada etapa da sementeira. Escreva as etapas na ordem em que 
deverão ser seguidas. 
 
Pessoas/Instituições a consultar: Nesta coluna, faça uma lista das pessoas ou instituições a 
consultar para cada etapa. Escreva-as na linha que corresponde à etapa em questão. 
 
Recursos necessários: Nesta coluna, faça uma lista dos recursos necessários para cada etapa. 
Escreva-as na linha correspondente à etapa em questão. 

Pessoa responsável: Anote o nome da pessoa responsável (ou várias pessoas) para perceber-
se quem deve levar a cabo cada etapa. Faça uma lista dos nomes ou das suas posições na linha 
da etapa correspondente. 

Data de conclusão da ação: Nesta coluna, escreva o dia da realização de cada etapa. Utilize 
datas reais no lugar de “dia 1”, “dia2”,…  
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INSTRUÇÕES DE USO PARA PREENCHER O PAINEL DE CONTROLO 

Áreas de impacto planeado: À direita da área de impacto, escreva “primário” ou “secundário”. 

À esquerda, escreva o número da etapa correspondente à área de impacto. Assinale 

unicamente as etapas para as quais existe um impacto planeado nos beneficiários da 

sementeira. 

Características da sementeira: Refira o número das etapas correspondentes às características 

mencionadas. Idealmente, cada característica deveria ser contemplada por pelo menos uma 

das etapas. Considere todas as etapas quer elas contemplem os beneficiários, os que semeiam, 

a igreja ou outras pessoas e entidades. 

PLANEAMENTO PARA CONCEBER E SEMEAR UMA SEMENTE COMPAIXÃO 

A conceção e a sementeira são planeadas mais eficazmente em pequenos grupos. Qualquer 

pequeno grupo consegue planear e levar a cabo uma sementeira que reflita o Amor de Deus e 

a sua compaixão pelas pessoas de uma comunidade. Se o grupo for grande, divida-o em 

grupos mais pequenos de quatro ou cinco pessoas. Já que as sementas são pequenas e as 

sementeiras de pouca duração, é o momento oportuno para convidar um pequeno grupo a 

entrar no planeamento da conceção e sementeira de uma semente compaixão. 

1. Ore por orientação. Os participantes pedem direção ao Espirito Santo no processo de 

escolha de um problema para resolver. 

2. Utilize um guia de planeamento. Os membros de um pequeno grupo concebem cada 

etapa da sementeira à medida que vão preenchendo o guia do planeamento da 

mesma. Não se podem esquecer do Painel de controlo (é muito útil). 

3. Apresente o plano. A equipa ou os seus líderes encontram-se uns com os outros para 

uma revisão e uma avaliação. 

4. Implemente. Esta é uma parte importante! Os membros do grupo levam a sementeira 

para a frente. 

5. Observe, avalie e olhe para o futuro 

 Observar. Os líderes devem escolher o formato de relatório mais adequado ao 

grupo para registar as observações. Um modelo de Relatório está incluído 

neste documento mas cada igreja pode optar por desenvolver o seu próprio 

modelo. O grupo deve preencher este relatório em equipa e deve compartilhá-

lo com a sua igreja da forma mais adequada. 

 Avaliar e olhar para a frente. Os participantes devem orar, avaliar e planear 

novas sementeiras de forma a dar continuidade a expressão de amor de Deus 

nas suas comunidades. 
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SEMEAR COMPAIXÃO 
Modelo de Relatório 

 

 

Nome da Equipa _______________________________________________________ 

Igreja   _______________________________________________________ 

Morada  _______________________________________________________ 

Contacto  _______________________________________________________ 

Nome do Pastor _______________________________________________________ 

Nome da Semente _______________________________________________________ 

Referência Bíblica _______________________________________________________ 

Localização  Freguesia ___________________ Localidade __________________ 

Data de sementeira Dia _____ Mês ______________________ Ano ________________ 

Impacto  Primário: _______________________________________________ 

   Secundário: _____________________________________________ 

   (Alistar unicamente os impactos planeados) 

 

Responder às seguintes perguntas utilizando todo o espaço que for necessário: 

1. De quem foi a ideia de semear a Semente ComPaixão ? 

2. Como descreve o que foi feito ? 

3. Quanto tempo demorou a semear ?  

a. Tempo de preparação: ___________________________ 

b. Tempo de sementeira: ___________________________ 

4. Quem participou ? 

5. Quantas pessoas participaram ? 

6. Quais foram os primeiros beneficiários ? 

7. Como participaram os beneficiários ? 

8. Quais foram os recursos necessários e como foram conseguidos ? 

9. Quais foram os recursos disponibilizados pelas pessoas que foram ajudadas ? 

10. De que maneira se pôde perceber que Deus abençoou esta sementeira ?  
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NOTAS 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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   E MUITOS OUTROS……. 

Algumas entidades presentes no Concelho de Sintra 


