
MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 

“a fim de que todos sejam um; e como 
és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, 
também sejam eles em nós; para que 
o mundo creia que tu me enviaste.“

João 17:21
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No início deste ano de 2020 muitas pessoas ao redor do planeta já caram angustiadas 

diante de situações ameaçadoras apresentadas nos noticiários e mídias sociais.

O impacto trágico dos focos de incêndio na Austrália, que estão em sintonia com eventos 

semelhantes em outros países (incluindo nosso Brasil), destacam a situação da 

fragilidade de nosso ecossistema atual. E pouco importa se os incêndios foram 

provocados por pessoas (o que sabemos, aconteceu), ou se devido aos efeitos de 

mudanças climáticas (o que também creio ser verdade, mas não pelos motivos 

apresentados...).

Além disso, os assustadores efeitos possíveis devido ao conito dos EUA com o Irã, com 

uma possível participação de outras nações em um conito maior, demonstram a todos o 

quanto a “paz e segurança” que as pessoas tanto buscam e valorizam para a vida diária e 

sonhos futuros é frágil. Um mal entendido político, uma ação atabalhoada (involuntária 

ou planejada) de governantes poderosos, ou ainda a ação de terroristas, pode 

transformar o mundo em que vivemos em um barril de pólvora. Subitamente!

E cada dia mais, observando o mundo ao redor com cuidado, podemos perceber que algo 

não vai bem, que muita coisa vai mudando rapidamente, e que precisamos de segurança 

para viver.

E cremos, segundo a Bíblia, que essa segurança está apenas na salvação em Jesus 

Cristo, e Ele além disso, nos oferece uma revelação poderosa acerca dos dias vindouros 

em Sua Palavra.

Vamos estudar esse tema da agenda dos últimos dias segundo a Bíblia aqui no Alfa e 

Ômega, em nossas reuniões de terça. 

Convido você que nunca ouviu nada a respeito a se juntar a nós, com sua Bíblia, caderno 

e caneta (ou tablet) para conhecer a segurança que há em Jesus Cristo para você saber 

que estará seguro, mesmo que tudo ao redor venha a ser totalmente transformado em 

breve.

E você que já estudou e conhece o tema, sua presença também é muito importante para 

contribuir na conversa, e nos ajudar a reetir sobre tudo isso de uma maneira aberta e 

franca.

Esse conteúdo bíblico é fundamental para os dias em que vivemos. Dias de mudanças. 

Dias em que somos chamados para sermos bênção na vida daqueles que não tem a 

menor ideia do que virá. Que Deus nos abençoe a conhecer o que a Bíblia ensina, e estar 

preparados para sermos frutíferos, para a glória de Deus.

Terças feiras, a partir das 20 h. Não perca!
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“Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos.” 
Mateus 22:31
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VIVENDO COM0 CORPO DE CRISTO
’’Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!’’ Salmo 133:1

VISÃO do ministério
Nossa Visão
Alcançar o perdido para a salvação, o ferido 
para a cura, e o desviado para o 
arrependimento. Cuidando do órfão, da 
viúva e o estrangeiro, até a volta de Jesus.
(Lc 19:10/ Jd 1:22-23/ Tg 5:19-20/ Zc 7:10/ Tg 1:27)

Fundamentos do Ministério
- A ORAÇÃO permeia tudo. Nada acontece 
sem oração. (1 Tm 2:1-6)

- ORANDO no ESPÍRITO.(Ef 5:18-19/6:18/Jd 1:20)

- CONFESSANDO a PALAVRA. (Js 1:8)

- MEDITANDO na PALAVRA. (Sl 1:1-2)

Queremos nos mover em 5 verbos...
- ARREPENDENDO (1Tm 4:9 e 12)

- ADORANDO (1 Tm 4:10/ Sl 115)

- AMANDO (Mt 12:37-40)

- AGINDO (1 Tm 4:13-14)

- ALCANÇANDO (1 Tm 4:15-17)

Todos os verbos estão no gerúndio, pois 
são ações que devemos manter dia a dia, 
até o Último Dia!

Por que ALFA e ÔMEGA?
Porque cremos que somos a última 
geração, a que vai encontrar com o Senhor 
Jesus sem passar pela morte, pelo 
arrebatamento da Noiva!      
MARANATA! (1 Co 16:22) 

ORA, VEM SENHOR JESUS! (Ap 22:20)

O que dizer sobre o Ministério Cristão Alfa e 

Omega? Se fosse resumir seria em duas 

palavras: acolhimento e amor. 

Pastores que conhecemos em um momento 

difícil em nossas vidas, que souberam nos 

acolher e amparar. 

Só temos a agradecer Pastor Haroldo e 

Pastora Fúlvia.

‘’Assim permanecem estes três; a fé, a esperança 
e o amor. O maior deles porem, é o amor.’’

1 Corintios 13:13

 ‘’Acima de tudo, porém, revistam-se 
do amor, que é o elo perfeito.’’

Colossenses 3:14

Ministério Cristão Alfa e Omega, é sem 

dúvida o acalento para nossa vida, em um 

momento onde alimentávamos sofismas, 

mesmo estando em um lugar onde 

buscávamos refúgio. Sem dúvida uma 

benção na hora certa, obrigado pastores 

Haroldo e Fúlvia, continuem assim 

pastoreando com sensibilidade e amor. 

vanessathiago
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“Remando na mesma direção...”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Não lembro exatamente em que ano foi, mas, houve um tempo em que eu apreciava 

muito ver os atletas (homens e mulheres) praticando REMO... nesse esporte há provas 

individuais, em dupla, com quatro e até com oito atletas (e era essa prova que me 

chamava mais a atenção).

Aprendi que a sincronização de movimentos é fundamental, por isso é necessário que o 

trabalho em equipe seja PRECISO e PERFEITO para se alcançar bons resultados... 

Também aprendi que não há individualismo no REMO, não há como “pensar somente 

em si”, pois, se isso acontecer o barco não terá um bom desempenho e com certeza o 

objetivo não será alcançado... 

Esse é só um dos exemplos que temos para mostrar que na vida: 

Ser egoísta (apego excessivo a si mesmo e “suas coisas”),

Ter a tendência em defender somente os próprios interesses, 

Ser ensimesmado, 
Ser egocêntrico (acreditar que tudo deve caminhar a 

seu favor, por achar que é o único a merecer, sem se 

preocupar com o seu semelhante); não leva a lugar 

nenhum...

exceto à solidão... 
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Sim... há momentos em que precisamos estar a sós, especialmente com DEUS, para nos 

“derramar diante do Pai”, mas, a “ordem” para a Igreja de CRISTO é “NÃO DEIXE de 
CONGREGAR, como é costume de alguns...” – Hebreus 10:25

Até na Criação, como lemos em Gênesis 1, vemos a Presença do DEUS Pai, Filho, e 

Espírito Santo!

O próprio JESUS, nosso Amado SENHOR, não andou sozinho por essa terra, mas, 

escolheu discípulos para andar em comunhão com Ele.

UNIDADE

É justamente sobre essa “bendita 

prática” que o SENHOR tem nos dado a 

direção no ano de 2020...UNIDADE, 

que no latim signica INDIVISÍVEL!

Apesar de sermos pessoas com gostos 

diferentes, educação diferentes, 

experiência de vida diferentes... há algo 

mais excelente que nos UNE, que é a 

nossa FÉ em JESUS, O CRISTO como O 

ÚNICO CAMINHO, A ÚNICA VERDADE 

e A ÚNICA VIDA...”ninguém... ninguém 
vem ao Pai, senão por MIM”! – João 14:6

Que possamos pedir ao SENHOR para “verdadeiramente sondar os nossos corações” e 

nos mostrar que “tipo de REMADORES temos sido”... em casa, na sociedade, na igreja 

local e no Reino de DEUS!!!

“... a fim de que todos sejam um; e como és Tu, Ó Pai, em Mim e Eu em Ti, também sejam eles em 
nós; para que O MUNDO CREIA que Tu Me enviastes”! – João 17:21
No amor de CRISTO,



“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia 
perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão; nem sabem eles em que tropeçam”. 

Provérbios 4:18-19

Encontramos a revelação de Jesus O Cristo, ao longo de toda a Bíblia. Ele nos chama das 

trevas do pecado para a Sua luz. A nós “... que andávamos em trevas vimos grande luz, 

os que vivíamos na região da sombra da morte, nos resplandeceu a luz” (Isaías 9:2). 

“De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará 

nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida” (João 8:12). Aquele que andar nEle vai 

aumentar dia a dia sua revelação: “Conheçamos e prossigamos em conhecer ao 

SENHOR; como a alva, a sua vinda é certa.” Oséias 6:3

Por outro lado, uma das maneiras que encontramos ensino na Bíblia é por contrastes; 

assim que a coisa mais triste na vida dos que rejeitam a Cristo é andar em trevas, e não 

saber o motivo dos tropeços do dia a dia. “O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, 

e os homens amaram mais as trevas do que a luz; porque as suas obras eram más. Pois 

todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a m de não serem 

arguidas as suas obras” (João 1:19-20). 

Só O Senhor que conhece os corações pode declarar algo tão contundente sobre os que 

rejeitam a Cristo. Rejeitam porque não querem mudar, e nem compreendem a trágica 

decisão. Ainda assim para estes a Misericórdia do Senhor ainda está estendida. Até 

quando? 

~

MEDITANDO EM ...

Provérbios

~
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Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
Conchas - SP 

Cr
is

 
Ba

um
er

REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
PROGRAMAÇÃO

Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio 
Conchas - SP 
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
Jaguaré - SP An

dr
é 

e 
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
City Lapa - SP 
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:00h (semanal)
Alphaville 

W
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y

Célula de Estudo Bíblico
às 10:00h (semanal)
CTCJ - Bofete 
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Célula de Mulheres 
às 15:00h (mensal)
Centro - SBC M
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Segunda-feiraDomingo Terça-feira

Quinta-feira Sexta-feira

Sábado

Vigília (Calendário abaixo)

21h às 23h

Notas

Reunião de Mulheres
a a14:30h (Toda 1  e 3  

Quarta-feira do Mês)

Célula = pequeno           

grupo de cristãos que se 

reúne para  estudar a 

Bíblia, orar e/ou louvar.

Aconselhamento 
Individual e a Casais
Mediante agendamento 1

⁰	
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DATA DAS VIGI�LIAS

Culto de Adoração ao Senhor 
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP

Reunião de Oração 
às 8:30h (semanal)
Alphaville Lu

ci
ne

id
e 

Br
um

Quarta-feira

Culto de Adoração ao 
Senhor Jesus e EBD - Escola 
Bíblica Dominical para 
crianças de 0 a 12 anos 

10:30h às 12:30h 

Alphaville -SP

Reunião de Estudo Bíblico 
às 20h (semanal)
Tietê - SP Pr

. P
au

lo

Reunião de Homens  
a19:30h (Toda 1  Segunda-

feira do Mês) 

JAN - 31/01

FEV - 28/02

MAR - 27/03 

MAIO - 24/04

JUN - 29/05

JUL - 26/06 

Culto de Adoração ao Senhor 
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP

Culto de Adoração ao Senhor 
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP

Culto de Adoração ao Senhor 
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP

7.

Célula de Mulheres
às 14:00h (quinzenal)
Jd. da Saúde - SP Pr

a.
 Ir

en
e

Reunião de Adolescentes
15:00h (mensal)
Na sede da Igreja 
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NEWS
”Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as 
boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz 
ouvir a salvação, do que diz a Sião: O teu Deus reina!“ Isaías 52:7

BOLETIM GRÃO DE MOSTARDA JANEIRO 2020

Reuniões de Terças-feiras - a partir de 21/01

Aviso Células

E cremos, segundo a Bíblia, que essa 
segurança está apenas na salvação em 
Jesus Cristo, e Ele além disso, nos 
oferece uma revelação poderosa acerca 
dos dias vindouros em Sua Palavra.
Vamos estudar esse tema da agenda dos 
últimos dias segundo a Bíblia aqui no 
Alfa e Ômega, em nossas reuniões de 
terça. 
Convido você que nunca ouviu nada a 
respeito a se juntar a nós, com sua 
Bíblia, caderno e caneta (ou tablet) para 
conhecer a segurança que há em Jesus 
Cristo para você saber que estará 
seguro, mesmo que tudo ao redor venha 
a ser totalmente transformado em breve.

Agenda dos últimos dias 
segundo a Bíblia

A segurança que há em 
Jesus Cristo 

Fique atento! Em 2020 cada célula 
adotará uma agenda. 
Consulte os líderes para mais 
informações.



‘’E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por 
eles morreu e ressuscitou.

Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também 
tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo.

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo 
se fez novo.’’

2 Coríntios 5:15-17

 Que Obra maravilhosa que Deus fez em nossas vidas!! Podemos ter a certeza que 

somos uma nova criatura e que sempre podemos olhar para frente, e caminhar um novo 

caminho de vitória com o nosso Senhor.

Que esse novo ano seja um ano de muitas conquistas, vitórias e que realmente possamos 

crescer na presença do Senhor e cumprir tudo aquilo que fomos chamados a fazer, que 

nesse novo ano possamos nos livrar de tudo aquilo que porventura nos segurou no 

passado.

 Uma das maravilhas que temos na nossa vida com Cristo, já que a Suas 

misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã, é que todos os dias podemos 

levantar e viver uma nova realidade, a cada manhã podemos tomar uma decisão e viver 

uma vida excelente para o Senhor.

 A obra do Senhor na nossa vida é perfeita, temos que ter a certeza que com o 

Espírito Santo em nossas vidas, estamos prontos para sermos ativos e frutíferos para o 

Senhor até o último dia de nossas vidas, nada precisa nos segurar, estamos livres para 

servi-Lo com toda a nossa força.

 Que 2020 seja o ano que não seguramos nada, que possamos nos entregar por 

completo para Cristo e deixar que o Seu poder ua através de nossas vidas!!  Que 

possamos acordar todos os dias com a expectativa daquilo que Deus vai fazer através de 

nós! 

missões

mundo e 

IDE
por todo o 

evangelho
                pregai o

~
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TESTEMUNHO 
Em minha infância não tive nenhum contato real com o 

Cristianismo, no máximo quando era bem jovem, cerca de uns 5 

anos de idade, fui "batizado" na Igreja Católica, mais como um 

ritual da cultura brasileira, como algo que realmente todos 

entendiam, e isso me "satisfez" durante muito tempo, até a 

morte de minha querida avó que me fez questionar muito as 

coisas na minha infância, até chegar uma mistura de uma visão 

católica e espírita.

Conforme os anos foram passando essa resposta já não me 

satisfazia e na época do meu ensino médio, comecei a car 

"satisfeito" com diversas outras respostas para a vida, desde 

ideologias políticas, vídeo games, competitividade vazia até o 

mais puro ateísmo niilista dependendo da época da vida que 

estava, mas nunca tendo alguma ideia ou desejo que dure mais 

que um ou dois anos, até procurar a próxima resposta ou 

satisfação barata.

Quando a adolescência e a vida de “inteligentinho” sustentado 

pelos pais acabou,  tive que efetivamente trabalhar, o que 

nalmente começou a vir foi uma decepção com a vida, porém a 

misericórdia de Deus é grande, e antes que uma depressão 

realmente se desenvolvesse, fui apresentado a Cristo em uma 

conversa com meu primo que na época já havia se convertido há 

quase 2 anos. Fui a igreja pela primeira vez, assustado, e depois 

comecei um longo caminho de cerca de 1 ano pensando, 

visitando igrejas e confrontando ideias antigas.

E foi aí que em um simples dia, lendo a Bíblia em um ônibus 

indo para o trabalho que nalmente "entendi" e tive um encontro 

com o Espírito Santo que nalmente me fez deixar o "namoro" e 

realmente aceitar Jesus e começar minha caminhada com Ele. 

Nesse ano de 2020 completo 4 anos de caminhada e não tenho 

o que falar além de "Glória a Deus!".

Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham 
os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: "Não tenho 
satisfação neles" 
Eclesiastes 12:1

GibeloRaphael

10.

��'E'  foi a�i que em um 
simples dia , lendo a 
B � i b l i a  e m  u m 
�onibus indo para o 
t r a b a l h o  q u e 
f i n a l m e n t e 
"entendi" e tive um 
encontro com o 
Esp�irito Santo que 
finalmente me fez 
deixar o "namoro" 
e   r e a l m e n t e 
aceitar Jesus e 
come �car minha 
caminhada com  
Ele.''
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PENSE NISSO

REFLITA

PAUL WASHER

memorizando a palavra

“Bem aventurados os 

pacificadores, porque 

serão chamados filhos 

de Deus.’’.

Mateus 5:9

“O começo da ansiedade é o fim 
da fé; e o começo da verdadeira fé 
é o fim da ansiedade”

‘’O nosso único motivo para chorar 

deveria ser não nos parecermos 

COM CRISTO.’’

George Müller



ANIVERSARIANTES DO MÊS

MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 
Phone: +55 (11) 4191-6808 - Funcionamento da Secretaria - Seg. a Sex. 9:00h às 13:00h

https://www.facebook.com/Ministério-Cristão-Alfa-e-Omega http://ministeriocristaoalfaeomega.blogspot.com.br/

Rua Gêmeos, 64 - Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri - Cep. 06473-020 

 www.ministeriocristaoalfaeomega.com Ministério Cristão Alfa e Ômega

Algumas imagens e vetores contidos no Boletim foram baixados no site Freepik.com

Dados bancário: Banco Itaú - Agência: 8707, Conta corrente: 10542-8, CNPJ: 22.005.834/0001.22

Desejamos que você cresça 

em amor, maturidade e fé 

em Cristo! 

25/01 - Jaqueline Santana

26/01 - Thomas Abauat   

29/01 - Maria Carolina Maluf 

30/01 - Haroldo Maranhão   

DICA

VÍDEO: Andréa Vargas ’’Inimigo da 

Liberdade - Dependência Emocional’’ 
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