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Nossos corações se revestem de alegria e gratidão
pelas sementes que continuam a brotar.
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SEMENTES QUE BROTAM

ECOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
A Igreja Católica realizou de 23 a 28 de julho mais uma edição da Jornada Mundial da Juventude, desta vez
na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Eram milhares de jovens aderindo à proposta de Jesus que de braços
abertos os acolhia na imagem do Cristo Redentor.
O idioma era diverso, culturas diferentes, mas a linguagem uma só: a linguagem do amor e da fé que se expressava na alegria do encontro, na participação festiva e ao mesmo tempo piedosa dos momentos celebrativos e orantes propostos pela organização da JMJ. Uma manifestação pública para que o planeta pudesse ver
como a fé dos jovens está viva e o quanto os jovens amam a Jesus Cristo e sua Igreja.
Em um ambiente de comunhão, respeito, solidariedade e fé, pudemos contemplar a multidão de jovens que se reunia em
torno de um mesmo ideal: JESUS CRISTO. Cheios de Deus, conscientes da fé que professavam, viveram dias de profunda alegria e
entusiasmo, mesmo em meio ao sacrifício e desconforto exigidos em alguns momentos, deixando para nós cristãos e não cristãos
um testemunho forte da presença de Deus que se manifestou em cada jovem da JMJ.
O Papa Francisco foi uma bênção não apenas para os participantes da JMJ, mas,
para todos os homens e mulheres que o acompanhavam pelos diversos meios de comunicação. Conquistou a todos pela simplicidade, alegria e resistência. Poucas palavras, acompanhadas de profundidade e testemunho, virtude que tanto agrada aos jovens na busca de seus
líderes. Trouxe encorajamento e incentivo aos jovens na vivência de sua fé e convocou toda
a Igreja a ir ao encontro dos irmãos e irmãs.
Usando as palavras do Papa Francisco nos perguntamos: quais serão os frutos da JMJ? Creio que um dos frutos que vamos
colher é o despertar de uma Igreja mais dinâmica e missionária que precisa ir às periferias da existência humana, para, de lá, resgatar a
dignidade e a essência das pessoas, devolvendo-as ao coração de Deus, lugar de sua origem. Sair às ruas, este foi o apelo, deixar a
comodidade de uma igreja estruturada, para ir ao encontro das pessoas que estão nas “periferias”, às margens, excluídas. O apelo do
Santo Padre não foi somente para os jovens, estes foram apenas instrumentos para dizer a todos nós como devemos agir em nossa
ação missionária, como devemos ser Igreja hoje.
Para nós Igreja “adulta”, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, agentes de pastorais, lideres de comunidades, um apelo
muito especial: investir na juventude, que é vítima do mundo moderno, com roupagem atraente e, acompanhá-los, sendo para eles,
em primeiro lugar, um testemunho vivo do amor de Deus, apresentando a proposta do Reino que Jesus veio implantar.
Nosso coração está em festa, festa pela manifestação da presença de Deus em mais uma JMJ, festa pela presença de tantos
jovens de diversas culturas, raças e línguas, festa pela presença de tantos sacerdotes, religiosos e religiosas, agentes de pastoral que
acompanharam os jovens antes, durante e depois da JMJ, festa pela ajuda solidária de tantos homens e mulheres que, de diversas
formas, contribuíram para a realização da JMJ.
A Deus confiamos a caminhada da Igreja Jovem não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, desejando que os frutos da
JMJ sejam fecundos e duradouros, assim como nosso compromisso missionário no acompanhamento dos jovens de todos os tempos. Que Deus nos faça perseverar na fé e, a exemplo dos jovens da JMJ, sejamos alegres, entusiasmados e comprometidos em
nossa ação evangelizadora junto aos jovens, com a certeza de que Ele está conosco todos os dias.

Irmã Cislene Aparecida Lirolla
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“Eis-me aqui. Envia-me!” (Is 6,8)
Queridos leitores,

Com este trecho do Profeta Isaías, nós, vocacionadas de Vitória da Conquista, queremos dar continuidade à nossa caminhada num desejo profundo de realmente nos colocarmos abertas à vontade do Pai.
Participamos dos Encontros Vocacionais mensalmente e sempre temos a oportunidade de nestes encontros,
vivenciarmos, de forma mais profunda, um momento de oração com a Palavra de Deus. Por isso, queremos
compartilhar com vocês a nossa Oração, fruto de um desses momentos:
Senhor, tenho medo de estar distraída e não te ouvir quando me chamares. EIS-ME
AQUI, ensina-me, pois, a viver somente do teu amor, viver somente pra fazer a tua vontade;
ajuda-me a descobrir a minha verdadeira vocação. Pois da esperança sou chamada a ser sinal em
meio aos meus irmãos. Bendito seja o seu Santo nome, que todos o louvem e bendigam eternamente, pois, somente Tu és o Senhor!!!

(Maria de Lurdes)

Prostro-me diante de ti, meu belíssimo esposo, e logo me ponho em adoração, pois, como posso eu, pecadora, ficar diante de ti e não O adorar? Venho em meio a esta oração, pedir-lhe a graça de discernir minha
vocação. E que eu possa encontrar na Eucaristia força e alegria para prosseguir na minha caminhada. Amado meu, luz da minha alma, razão da minha existência, Tu que me amas tanto e
deu a Tua vida por mim, peço-vos por intercessão do Pe. Pierre Vigne, a graça de seguir o exemplo da sua belíssima Mãe, Maria Santíssima, que Tu mesmo me deu como minha mãe. Que eu
não tenha medo, assim como ela não teve, de dizer sim ao teu chamado. Amém!

(Flávia)

Senhor, olhe para minha pequenez e fragilidade e dê-me a graça de sempre Te servir; conceda-me a sabedoria divina para que eu seja uma profetiza, anunciadora da Tua palavra. Que eu
não tenha medo, de dizer sim ao Reino de Deus; que a tua luz venha iluminar o meu caminho;
que eu possa dar os passos certos. Fortalece-me Senhor, pois, reconheço minha fraqueza frente a
este mundo. Que eu mantenha meus olhos fixos em Ti, meu Cristo Salvador, porque somente a
tua graça me basta, então, ENVIA-ME SENHOR.

(Claudia Rodrigues)

Eu vim de longe... Aqui cheguei...
Sou uma noviça, chamo-me Lucia e venho de Roma. Estou aqui, nesta maravilhosa terra de
missão, para prosseguir meu caminho de formação, com a ajuda de Irmã Judite e Irmã Renalda.
Neste momento de graça, queria orientar minha vida para uma adesão generosa e convicta dos
desígnios do Pai celeste, sentir logo, logo, que faço parte desta família, não obstante os
primeiros medos e as dificuldades. O meu sim á vontade divina se une ao da outra noviça
Vanderléa.
Aqui no Brasil, minhas dulcíssimas Irmãs me abriram seu coração e seu sorriso sincero e assim
me ajudaram a banir todo temor a jogar-me nos braços paternos de Deus Pai e com a ajuda de nossa Senhora do
Santíssimo Sacramento, quero fazer minhas as palavras do Bem Aventurado Padre Vigne: não amar senão a Deus, para
não agradar senão a Ele, para não servir senão a Deus... dar espaço ao divino.
Lucia Scattino - Noviça
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Olá, amigos do Jornal Sementes que brotam!
Fico feliz em partilhar com vocês as experiências que tenho vivido ultimamente. O mês de outubro,
dedicado às missões, foi para mim um tempo marcante, pois juntamente com as Irmãs Sacramentinas, participei de uma Missão Rural na minha Paróquia. Foi uma oportunidade para conhecer melhor a realidade do povo;
levar uma mensagem de esperança e partilhar o Evangelho em muitos lares. Esta experiência me fez pensar que
é preciso, como disse o Padre Vigne: “fazer o possível a fim de que o Senhor seja conhecido, amado e servido por todos, em
todos os lugares do mundo.”
Estou sendo acompanhada pela Irmã Hildete. Nossos encontros acontecem uma vez por mês e eles
têm me ajudado no processo de discernimento.
No ano passado, participei do Encontro Vocacional em Feira de Santana, onde tive a oportunidade de conhecer um pouco a história da Congregação Sacramentina e de tantas Irmãs que deram suas vidas em favor de muitos.
É com o coração cheio de alegria que me preparo para celebrar, no dia 30 de
novembro, o aniversário da Congregação rumo aos seus 300 anos de fundação. Agradeço ao Bom Deus por me proporcionar esses momentos de partilha e aprendizagem...
Um abraço a todos. Com carinho,
Terezinha - Sapucaia - PA
ENCONTRO VOCACIONAL SACRAMENTINO
Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, estivemos reunidas em
Jauá-Salvador, para o Encontro Vocacional Sacramentino. Foi um
encontro com jovens de diversas comunidades que desejam responder ao chamado de Deus para a Vida Religiosa Consagrada na
Congregação das Religiosas do SS. Sacramento. Neste encontro,
refletimos sobre a ternura de Deus que se manifesta em Jesus encarnado e nos seguidores de Jesus. Veja nas expressões das jovens
que participaram o que foi este encontro:
O Encontro foi uma tomada de consciência da ternura de Deus. Ajudou-me
a parar um pouco e escutar novamente o chamado de Deus em minha vida.
Yasmim

Da esquerda para a direita: Jaine, Claudia, Ir. Socorro, Vanessa, Ir. Ronalda, Lourdes, Flavia, Yasmim, Ir. Vilma, Lucia, Ir. Naiara, Terezinha,
Cristina, Vanderléa

Contribuiu para um discernimento mais aprofundado, um maior conhecimento de Jesus, fazendo surgir um ardente desejo de continuar a minha caminhada vocacional. Flavia
Confirmou em mim o desejo de, como Maria, que na simplicidade disse sim ao chamado de Deus, eu também possa cada dia dizer
sim ao chamado de Deus que está sempre aberto a me acolher. Terezinha
O encontro me ajudou a ouvir mais a vontade de Deus e a confirmar minha decisão de seguir Jesus. Maria de Lourdes
O encontro me convidou a aprofundar o chamado de Deus e a estar mais ativa no serviço de minha comunidade e no conhecimento
de Jesus, além de uma vida mais intensa de oração. Jaine
Eu pude refletir mais sobre a minha vida e sobre o misterioso desejo de Deus para mim, me confrontando e me questionando em
busca de uma verdadeira resposta. Vanessa
O encontro ajudou a alicerçar mais minha fé e ao mesmo tempo contribuiu para discernir a vontade de Deus em minha vida. Convidou-me a uma maior doação, especialmente a manifestar a ternura de Deus em minhas ações. Cristina
O encontro contribuiu para aumentar minha segurança no seguimento de Jesus, além de proporcionar um maior conhecimento da
Vida Religiosa Consagrada e das Irmãs Sacramentinas. Neste encontro, eu pude compreender mais o amor de Deus por mim e
porque Ele me chama. - Claudia
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Olá queridos (as) leitores (as), do Jornal SEMENTES QUE BROTAM.
Paz e Bem!
Eu sou Claudia e é com muita alegria que venho por meio deste artigo partilhar com vocês a minha
experiência de discernimento vocacional, juntamente com o meu grupo (Cristina, Fernanda, Flávia, Maria de
Lurdes e Vanessa). Esse é o nosso 2º ano de discernimento e discernir não é nada mais que diferenciar conhecer distintamente. Nossa caminhada é um constante conhecer, conhecer profundamente a Cristo que nos chama, distinguir entre tantas vozes a Voz do Senhor Jesus, para que assim possamos fazer a Sua vontade.
Ao longo desse ano, nossa caminhada um pouco mais
amadurecida, nos fez perceber e conhecer mais sobre nós mesmos, uma reflexão acerca da nossa vida. Aprendemos mais sobre a vocação de Maria, a primeira vocacionada do Pai e a própria vocação de Jesus. São momentos muito preciosos. Conhecemos também, de forma mais clara, o que é a Vocação Religiosa Consagrada, esse belo ato de amor a Deus e aos irmãos,
quais os desafios, mas também a beleza da entrega a Deus pela
Castidade, Pobreza e Obediência. Em março, tivemos a graça
de conhecer a Comunidade das Irmãs Sacramentinas em Amargosa. Foi um momento de missão nas comunidades rurais, ocasião também para conhecermos mais sobre a Congregação e
suas formas de atuação.
Nos encontros somos livres para partilhar aquilo que mais nos tocou, as nossas experiências de vida e
aprendemos muito com as partilhas, são muito importantes na nossa caminhada, elas também nos preenche.
Sabemos que a caminhada é individual, cada uma deve entender o que Deus quer de si, o nosso grupo é como
uma família onde partilhamos as alegrias e também as tristezas, os risos e as lágrimas. Estamos muito felizes
com a caminhada, somos muito bem acolhidas pelas Irmãs, e a cada encontro é uma nova descoberta, que nos
edifica e fortalece a nossa fé, nessa busca de perceber claramente o chamado divino para que, a cada dia, possamos dar gratuitamente o nosso SIM.
Cláudia Rodrigues, Vitória da Conquista - Bahia.
Da esquerda para direita: Ir. Vilma, Daniele, Vanessa, Maria de Lurdes, Aline, Fernanda.
Cláudia, Flávia, Cristina.

FRATERNIDADE EUCARÍSTICA JOVEM
A Fraternidade Eucarística Jovem de Brejo Santo é um grupo que caminha
vivendo a Espiritualidade da Congregação das Religiosas do SS. Sacramento. Somos um grupo de 24 jovens que tem como objetivo a vivência do
carisma, fazendo Jesus mais conhecido amado e servido. Temos vários
momentos de encontros e assumimos como missão a liturgia na Igreja Matriz, uma vez por semana e visitas aos doentes ou famílias que sofrem. No
fia 12 de outubro de 2013, fizemos um retiro espiritual que muito nos ajudou. Nele percebemos a importância da família em nossa vida, vimos também, que devemos fortalecer a fé em
Deus e a amizade entre nós. Tivemos momentos de adoração, de partilhas que nos ajudaram a conhecer melhor os companheiros de grupo. Foi um momento forte de espiritualidade para ficar mais perto de Deus. Agradecemos a Ir. Joana que nos proporcionou este momento.
Fraternidade Eucarística Jovem - Brejo Santo - CE
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PARTILHANDO
Olá irmãos e irmãs em Cristo, me chamo Yasmim Barbosa, tenho 14 anos e hoje
estou aqui para falar um pouco sobre minha vida vocacional. Tudo começou em um domingo de novembro de 2010, antes de a Missa começar um seminarista havia dito a minha avó que a neta dela se tornaria Freira - eu sou a única neta dela - durante a missa senti algo diferente, algo que me fez refletir sobre o que Deus queria de mim, e tudo isso me
fez refletir sobre o assunto. Após alguns dias de oração, conversei com minha mãe sobre
o assunto e ela pediu para eu conversar com o Padre, foi isso que fiz. O Padre me aconselhou a ler o livro sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, conversar com uma
Irmã sobre o assunto e ter uma vida de oração ainda mais profunda. Tudo que o Padre
me aconselhou fiz, e ao conversar com a Irmã Sirlei - uma Irmã da Congregação Ancilas
do Menino Jesus - ela me falou sobre esta vocação e me deu seu próprio testemunho e mais uma vez pude perceber o
quanto me identificava com esta vida de entrega de amor para o próprio Amor. Os anos se passaram e estou participando dos encontros vocacionais e cada vez mais sinto este chamado para me entregar totalmente a Ele, o único
Amor, e que assim como Ele entregou sua vida para salvar a todos, eu também possa fazer o mesmo. Sei que, assim
como a vida no matrimônio, há também muitas dificuldades na vida religiosa, mas tenho para mim que conseguimos
enfrentar tudo através da oração, afinal é através dela que Deus nos dá forças. Rezo todos os dias para que, assim
como nossa mãe Maria, eu também possa dar um “sim” sincero, e sei que ela permanecerá ao meu lado não importa
a circunstância. Com o passar de algum tempo, pude perceber que sou completamente apaixonada pelo Santíssimo
Sacramento do Altar, resolvi pesquisar sobre as Irmãs Sacramentinas, pude perceber pela pesquisa que o jeito que elas
adoram o Santíssimo Sacramento é como desejo também adorá-lo. Peguei alguns contatos e fui em busca delas, liguei
para vários números até que consegui falar com uma das Irmãs. Procurei saber como eu poderia ter um acompanhamento vocacional com elas e a Irmã disse que era necessário eu ir visitá-las para conversar pessoalmente. Mais ou
menos um mês depois de ter entrado em contato com elas, recebi a notícia que uma moça da minha Paróquia trabalhava com elas e que elas estavam marcando um dia para vir à minha Comunidade para me conhecer. Fiquei muito
feliz, quando elas vieram, conversei e marcamos um dia para ir até a casa delas. Ao chegar o dia marcado, fui passar o
final de semana lá, era como se eu já estivesse em casa, pelo acolhimento delas pude me sentir completamente em
casa. A vida de oração, o compromisso com a escola, tudo me fez sentir ótima, senti uma paz, na qual sabia que podia confiar. Hoje sou acompanhada por Irmã Vilma que me ajuda a fazer o discernimento da vontade de Deus em
minha vida.
Yasmim - Salvador - BA

Convite!
Nós, Religiosas do SS. Sacramento, convidamos vocês, leitores deste Jornal, a render graças conosco pela celebração dos 300 anos de fundação de nossa Congregação que
será realizado em 2015. Procure a comunidade mais próxima e
acompanhe as atividades que estão sendo realizadas preparando esta grande celebração.

Venha fazer parte desta história!
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AÇÃO DE GRAÇAS
Queridos leitores, estamos nos aproximando de mais um fim de ano. Quantas
coisas aconteceram nas nossas vidas, no mundo! Por tudo, devemos dar graças a Deus.
Por isso agradeço a Deus por todas as graças, dificuldades, benefícios deste ano
maravilhoso.
O noviciado realmente é um tempo de intimidade, conhecimento, pertença
profunda de mim, de Deus, da congregação, dos irmãos, do mundo, para melhor servir
ao Reino. Vale a pena ser de Deus, servir a Deus, tornar-se um instrumento em suas
mãos, sendo dócil ao Espirito Santo, escutando a voz do Pai que nos chama a segui-Lo,
amá-Lo, servi-Lo, não como escravos, mas como amigos, filhos amados. Não devemos
deixar-nos escravizar por esse mundo do consumismo, do descartável, do tudo é permitido; São Paulo nos diz: tudo me
é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma (I Cor. 6,12) certas coisas
nos afastam, nos tiram a dignidade de filhos amados de Deus, de um cristão autêntico; fiquemos atentos aos apelos do
Menino Deus.
Diante de todas estas realidades, contemplando as minhas fragilidades e dificuldades o que me segura é a
ORAÇAO: “A Oração é a raiz de um dia santo” nos fala o Bem Aventurando padre Pierre Vigne, o cristão sem oração
não consegue ficar de pé diante das provações da vida cotidiana, e graças a Deus essa tem sido minha arma diante dos
combates que travo todos os dias; sei que tenho que avançar muito na minha oração pessoal e comunitária, numa
intimidade profunda com a palavra de Deus, porém, já contemplo os frutos.
Por isso, lhe digo: se você sente algo diferente em você e deseja realmente ter a dignidade de filho de Deus,
não pare diante dos obstáculos, seja dócil ao Espirito Santo de Deus, escute a voz que brota do profundo do seu ser, e
você será FELIZ.
Desejo a vocês um Final de Ano repleto de Paz, Harmonia e Alegria; que o menino Deus possa nascer e reinar
no seu coração, na sua vida, na de sua família e que você transmita a todos essa mensagem de paz e amor.
Boas Festas!

Vanderléa Nogueira Lima - Noviça
Olá!
Meu nome é Giselia, tenho 18 anos de idade, sou de Pindoba, em Alagoas. Iniciei minha caminhada
vocacional em 2012, acompanhada por Irmã Izilda, da Comunidade Sacramentina de Maceió.
Desde a infância, senti-me chamada para vida religiosa. No entanto, foi apenas no dia 18 de junho de
2012, que conheci Irmã Josefa Pereira. Estava estudando, quando meu pai me comunicou que a Irmã estava
na cidade, na casa dos irmãos. Então fiquei animada, pois era uma oportunidade grandiosa para conversar com
ela. Meu amigo Jamerson levou-me até a casa onde ela se encontrava. Lá conversamos, e me encantei quando
falou sobre a Congregação Sacramentina.
Vale ressaltar, como havia mencionado acima, inicialmente fui acompanhada por Irmã Izilda, como
ela foi transferida, passei a ser acompanhada por Irmã Gilma, a partir do dia 14 de Dezembro.
Nosso primeiro encontro foi muito bom. Ela contou um pouco sobre sua caminhada como religiosa, sobre a história das Sacramentinas. Além disso, conheci o grupo de Artesanato, que ela organiza.
No dia 27 de Março deste ano, saímos em missão para Brejo Santo. Foi bem significativa essa experiência. Conheci a Irmã Cislene, Irmã Joana e Irmã Ivaneida, como também a vocacionada Renária. Eu, Renária
e Irmã Joana saímos em missão para comunidade da Vila Esperança, comunidade muito receptiva e acolhedora, enquanto Irmã Gilma foi para uma outra comunidade.
Nesse tempo que estou na caminhada vocacional, tive grandiosas experiências que me motivam, e
fortalecem cada vez mais o meu desejo pela vida religiosa.
Giselia - Pindoba - AL
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Olá! Amigos leitores do Jornal Sementes Que Brotam,
Eu sou Fabíola de Fátima da Silva, tenho 11 anos, primeira vez que eu
escrevo para esse jornal.
É com muito prazer que eu faço parte da comunidade Nossa Senhora
do Santíssimo Sacramento da Vila São José de São Carlos, e que completou 50
anos de presença das Irmãs Sacramentinas em Setembro.
Desde oito anos de idade eu sinto o chamado de Deus para ser religiosa, já estou com algum tempo caminhando com as Irmãs Cristina e Teresinha.
Neste ano, estou com a Irmã Claudia, conhecendo um pouco da história do nosso fundador, Pierre Vigne.
Eu peço que Deus abençoe a mim e toda a minha família que está me apoiando para eu ser uma Religiosa do Santíssimo Sacramento.
Querida Lucia Scattino,
Esta edição do Jornal Sementes que Brotam tem a alegria de dizer-lhe que nós estamos
muito felizes por sua presença em nossa Região Brasil. Rogamos a Deus que este tempo passado
entre nós contribua para sua formação e confirmação da vontade de Deus em sua vida. O noviciado
é um tempo de graça que ajuda a consolidar uma grande intimidade com o Mestre, para aprender a

arte de amar a fim de exercê-la por toda a eternidade, como nos diz nosso fundador. A Deus
pedimos que esta experiência possa ajudá-la no discipulado que já iniciou desde o momento do
primeiro sim. Seja bem vinda!

SACRAMENTINAS EM FESTA
Nossa Família Sacramentina viveu um momento de pentecostes com a
realização do 60o Capitulo Geral que se realizou de 31 de julho a 15 de agosto
de 2013, em Valence, França. Foi um tempo de graça que nos ajudou a
percorrer os caminhos dos últimos seis anos, percebendo a ação de Deus em
nossas vidas e traçar metas para os próximos seis anos na tentativa de buscar a
vontade de Deus e a fidelidade à nossa Consagração e ao Carisma herdado de
nosso Fundador e de nossas Irmãs Fundadoras. Um tempo de graça, que se
manifestou pela comunhão vivenciada ao longo do capítulo; um tempo de graça manifestada pelo sim
generoso de todas as Capitulares, por meio de um intenso trabalho antes, durante e depois do Capítulo; um
tempo de graça e de acolhida do Espirito Santo em uma atitude de Fé e de Esperança na realização da
vontade de Deus que se manifestou em cada Irmã de toda a Congregação ao acolher o dom de Deus naquelas
que foram as escolhidas para o governo de nossa Congregação ou mesmo nas decisões do Capítulo. Por tudo
demos graças a Deus, por tudo Deus seja louvado!
Ao nosso querido Conselho Geral: Irmã Jailde Soares - Superiora Geral - Reeleita; Irmã Jean Michel Conselheira Geral - Reeleita; Irmã Ana Ida - Conselheira Geral - Reeleita; Irmã Angelina - Conselheira Geral;
nossa gratidão pelo sim generoso, nossa acolhida e certeza de nossas constantes orações.
Entre em conato enviando artigos ou correspondência para:
CASA DE FORMAÇÃO: Av. Leovigildo Filgueiras. 211- Garcia
CEP - 40100-000 - Salvador - Bahia - Tel (71) 3311- 4047
E-mail: sementesquebrotam@gmail.com ou ir.juditeandrade@hotmail.com

