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Para meus pais Atilio e Nice, por existirem...

“... E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, cento por um.
Dizendo Ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir que ouça.”
Lucas, 8:8
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