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“... não vos entristeçais,
porque a alegria do SENHOR é
a vossa força... “
Neemias 8:10
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EDITORIAL
“Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos.”
Mateus 22:31
Os brasileiros são um povo muito afável, simpático naturalmente, que recebe bem
imigrantes. Há exceções, claro, mas predominantemente isso é verdadeiro. Recebem até
mesmo suas inuências culturais, musicais, gastronômicas, e mesmo incorporaram ao
vocabulário muitas palavras de origem estrangeira. E isso é muito legal, muito saudável.
Coisa boa!
Anal, praticar a hospitalidade a estrangeiros é inclusive uma determinação bíblica!
Entretanto, há um aspecto que, embora os brasileiros em geral possam abraçar por
ignorância, os brasileiros “nascidos de novo”, e agora cidadãos do Reino de Deus,
precisam entender que há limites para isso. Muitas dessas inuências não são apenas
culturais, mas estão também ligadas aos “falsos deuses” dos países de origem, e essas,
embora sejam aceitas normalmente pelos que não conhecem A Verdade, não podem
fazer parte da vida e prática dos que creem.
Especicamente nesse mês de novembro, quero falar sobre a tragédia do Halloween,
que, já é parte da “cultura do Brasil,” e que, lentamente, passou até a ser aceita e pior,
até mesmo celebrada por cristãos sem revelação!
Sim, porque a festa dos mortos, dos demônios e das bruxas, é absolutamente
incompatível com os nascidos de novo, os vivos, os que temos os anjos do Senhor a
nosso favor. Que servimos a um Deus que deixa claro que ABOMINA consulta e culto aos
mortos, aos que fazem feitiços, aos adivinhos e necromantes.
Sei que muitos dirão... ah, Haroldo... mas que exagero! É só uma brincadeira inofensiva,
uma festa que não tem nada demais... Pelo menos para mim...
Vivemos dias em que o evangelho de Jesus vem sendo relativizado por pessoas que
querem acomodar sua vida diária, de amor ao mundo, buscando harmonizar o texto
bíblico com sua vontade pessoal. Com sua carne. Mas se você é genuinamente alguém
que quer servir ao Senhor, meu conselho é não faça isso! Essa festa é maligna, do engano
de satanás, e abre portas espirituais nas casas e na vida das crianças principalmente,
que saem travestidas das piores guras demoníacas. Fuja disso! Em Nome de Jesus.
Se quiser falar mais sobre isso, buscar maiores esclarecimentos, procure a liderança da
igreja.
Deus abençoe!
~
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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)

VIVENDO COM0 CORPO DE CRISTO
’’Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!’’ Salmo 133:1

‘’No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos
mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o Soberano que
os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos
vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça,
tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira
sobre eles, e a sua destruição não tarda."
(2 Pedro 2:1-3)
Embora não com esse nome as “fake news” sempre existiram. E a igreja não escapou
delas. Muita distorção tem sido erroneamente apresentada como da parte de Deus e
levado tantos a formarem o time dos “desigrejados”: pessoas enganadas, machucadas,
feridas e desesperançadas. Se “Jesus é a cabeça do corpo, que é a Igreja” (Cl1:18),
pela graça do bom Deus no MCA&O temos o privilégio de pertencer a uma parte desta,
que é a única e verdadeira igreja que Cristo virá buscar. De seu início há 5 anos, temos
caminhado num lugar 100% comprometido com a verdade da Bíblia, que é a Palavra de
Deus. Aqui “somos parte do corpo de Cristo e, cada um de nós, individualmente, é
membro deste corpo” (1 Co 12:27), com suas qualidades e defeitos, mas em constante
processo de aperfeiçoamento, o que só poderia acontecer pelo pastoreio sério, zeloso
e constante de quem teme ao Senhor. Aqui “crescemos e nos ediﬁcamos em amor, na
medida em que cada parte realiza a sua função” (Ef 4:16) “enquanto aguardamos a
bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus
Cristo” (Ti 2:11-13).
Se você achou que um lugar assim não existe, venha nos conhecer !

cris baumer azevedo
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MEDITAÇÃO NA PALAVRA
“O que faz você feliz”?
Não sei quantos lembram da Campanha
Pu b l i c i t á r i a d e u m a “ g r a n d e r e d e d e
supermercados” que tem como tema a seguinte
pergunta: “O que faz você feliz”?
“...um doce, uma paixão, chocolate...o aumento,
a casa, o carro que você sempre quis...viver um
romance, car de bobeira, falar besteira, car
sem fazer nada...anal, o que faz você feliz”?
Não é minha intenção “criticar o comercial”, mas, se são esses os motivos... a razão para
fazer alguém feliz, alguma coisa está muito errada... e creio que é a “denição real de
FELICIDADE”...
A VERDADEIRA FELICIDADE vai muito além da realização de sonhos e
projetos... vai muito além do desejo de satisfazer o “ego” e de não se “privar
de vontades”... vai muito além de “fazer o que quero, e o que não quero” sem
avaliar se minhas atitudes vão prejudicar a minha própria vida, das pessoas
ao meu redor, e principalmente o Reino de DEUS!

A Bíblia nos mostra com muita
clareza e profundidade o que é “ser
feliz aos Olhos de DEUS”... e é isso
que importa para Seus Filhos... o
conceito do SENHOR sobre “ser
feliz”.

Signicado de FELIZ = ditoso, alegre,
satisfeito, abençoado, bendito, etc.
Sendo assim, vamos ler o que a BÍBLIA
nos ensina sobre “ser feliz”:

“Como é FELIZ o homem a quem DEUS
corrige; portanto, não despreze a disciplina do
Todo-Poderoso”. – Jó 5:17
“Ó SENHOR dos Exércitos, como é FELIZ
aquele que em Ti conﬁa”! – Salmos 84:12
“Como é FELIZ quem teme ao SENHOR, quem
anda em Seus Caminhos”! – Salmos 128:1
“Como é FELIZ o povo cujo DEUS é o
SENHOR”! – Salmos 144:15
“Como é FELIZ aquele que não segue o
conselho dos ímpios, não imita a conduta dos
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pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores”! – Salmos 1:1
“Como é FELIZ o homem que põe no SENHOR a sua conﬁança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que
se afastam para seguir falsos deuses”! – Salmos 40:4
“Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é FELIZ quem trata com bondade os
necessitados”! – Provérbios 14:21
“Disse JESUS: FELIZ é aquele que não se escandaliza por Minha causa”. – Mateus 11:6
E há muitos, mas muitos mais textos na Palavra de DEUS sobre “SER FELIZ”, porém,
não posso terminar essa pequena meditação sem mencionar o “Sermão de JESUS
sobre SER FELIZ” de Mateus 5:3-12:

Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos Céus;
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados;
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança;
Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos;
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia;
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a DEUS;
Bem-aventurados os paciﬁcadores, pois serão chamados ﬁlhos de DEUS;
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o Reino dos
Céus;
Bem-aventurados serão vocês quando, por MINHA causa os insultarem,
perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês;
ALEGREM-se e REGOZIJEM-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus,
pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês!

e... muita atenção também para essa importante advertência de CRISTO:

“Eis que VENHO como vem o assaltante! FELIZ todo aquele que se mantém alerta e conserva suas
vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público”. –
Apocalipse 16:15
Queridos irmãos (ãs), amigos (as)... quanta diferença há entre a denição de “felicidade
a luz desse sistema em que vivemos”, e, “felicidade real a Luz das Escrituras”...
Que possamos parar para avaliar:
·

se estamos buscando uma “falsa felicidade” (que frustra), ou,

·

se queremos viver, aprender e transmitir “a VERDADEIRA e ETERNA
FELICIDADE” que vem do AUTOR da VIDA!

No amor de CRISTO,
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MEDITANDO EM ...
~

Provérbios
“O homem de bem deixa herança aos ﬁlhos de seus ﬁlhos, mas a riqueza do pecador é
depositada para o justo”. Provérbios 13:22
Este texto nos traz dois princípios nem sempre tão ensinados.
O primeiro diz respeito aos cenários geracionais bíblicos, onde O Senhor entrega até
terceira e quarta gerações as conseqüências de pecados de antepassados. Isso denirá o
cenário de vida inicial das gerações futuras. Embora isso seja ruim, por outro lado, Ele
abençoa até a milésima geração dos que o amam! Diante de Deus, o que alguém faz de
bom afeta não apenas sua vida, mas de seus lhos. Aliás acompanharão pela eternidade,
pois que não haverá mil gerações na história da humanidade.
Quem teme ao Senhor e faz o bem, deixará herança suciente para seus netos. Segundo
a Bíblia, deixará entre outras coisas, bom nome, bênçãos familiares, nanceiras e, acima
de tudo, espirituais. Herança! Quer mesmo deixar algo relevante para lhos e netos? Ame
a Palavra!
O segundo princípio, da transferência de riquezas, é algo pouco ensinado.
Quando o povo foi entrar em Canaã, Deus deixou claro que não estavam entrando na
terra por serem bons ou praticarem justiça, mas por que aquelas nações precisavam ser
julgadas, e perder o que tinham, por seus pecados insuportáveis para Deus
(Deuteronômio 9:5). E já que alguém iria herdar o que eles iriam perder, O Senhor
habilitou Seu povo a receber.
Vivemos dias em que por conta da heresia da "teologia da prosperidade" muitos
passaram a crer que Deus quer que os Seus nada tenham, o que também não é verdade.
Há princípios na Palavra que nos permitem esperar suprimento da parte de Deus, e
provisões maiores que aquelas associadas ao nosso trabalho. Por obediência a princípios
da Sua Palavra!
Vimos aqui princípios da Palavra asseguram herança para netos, e riquezas de
pecadores dispostas para nós. A chave é que precisamos “misturar” esses textos com a
nossa fé. Sem fé “é impossível agradar a Deus", e a matéria de fé bíblica contraria a
lógica. Decidir crer o que Deus fala é a verdade, é uma posição necessária para o cristão
autêntico, mesmo quando aparentemente não faça sentido. Cone no Senhor, decida
crer e duvide dos “especialistas” do mundo. Sua vida irá bem melhor!
~
Deus abençoe!
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PROGRAMAÇÃO

REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O

Domingo

Segunda-feira

Terça-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 Homens
19:30h (Toda 1a Segundafeira do Mês)

Reunião de Estudo Bíblico
e Oração
20h às 21:30h (Semanal)
Lucineide
Brum

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

Sexta-feira

Quinta-feira

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

Célula de Estudo Bíblico
às 10:00h (semanal)
CTCJ - Bofete

Célula de Estudo Bíblico
às 20:00h (semanal)
Alphaville

Célula dos Homens
às 20:00h (quinzenal)
Jd. da Saúde - SP

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

Pra. Irene

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

Magali
Mazzaro

Célula de Mulheres
às 15:00h (mensal)
Centro - SBC

Notas

Reunião de Adolescentes
15:00h (mensal)
Na sede da Igreja
Culto de Adoração ao Senhor
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP

Célula = pequeno
grupo de cristãos que se
reúne para estudar a
Bíblia, orar e/ou louvar.

Aconselhamento
Individual e a Casais
Mediante agendamento

DATA DAS VIGILIAS
JUL - 26/07
AGO - 30/08
SET - 27/09
OUT - 25/10
NOV - 29/11
DEZ - 20/12

2⁰ SEMESTRE 2019

Cris
Baumer

Sábado
Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio
Conchas - SP

Pr.
Eberson

Cris
Baumer

Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
Jaguaré - SP

Vigília (Calendário abaixo)
21h às 23h

André e
Letícia

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

Cris
Baumer

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

Camila e
Willy

Reunião de Mulheres
14:30h (Toda 1a e 3a
Quarta-feira do Mês)
Culto de Adoração ao Senhor
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP

Cris
Baumer

Quarta-feira

Pr. Paulo

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

NOVEMBRO 2019

Visita Luca Martini
Nesse domingo estamos recebendo a visita do Luca Martini. Ele é um amigo
muito querido, que está conosco aqui pela segunda vez compartilhando o que
Deus tem dado a ele em seu ministério tão frutífero. Se quiser receber o que ele
compartilhou conosco na última vez, acesse nosso canal no YouTube. Se você
está lendo esse boletim, e
perdeu a visita dele, que
calmo. A palavra desse
domingo também estará
disponível.
Conra e compartilhe!

Site do Ministério

Jejum corporativo
Como sabem, concluímos nosso último período de jejum
corporativo de 2019 no último domingo de outubro. Mas não é
porque acabou esse período que não vamos permanecer em
oração pelos motivos pelos quais jejuamos e oramos.
Perseveremos! Há uma colheita a ser feita, e não abrimos
mão do que oramos até que alcancemos. Nossa fé enquanto
aguardamos o que cremos em Deus responderá, O glorica
mais do quando agradecermos o que receberemos!

Não deixe de conhecer nosso site. Lá você vai encontrar informações sobre quem somos, o que cremos,
todos os nossos boletins anteriores, links para nossas mídias, fotos, e muito mais!
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missões

IDE

por todo o
mundo e
pregai o
evangelho

Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a
entrar no ventre de sua mãe, e nascer?
Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do
Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.
João 3:3-6
Na passagem acima Jesus nos ensina outra grande lição, quanto ao reino de Deus,
uma vez que, na conversa com Nicodemos, o nosso Senhor de forma clara e sem
margem para qualquer interpretação, arma que apenas poderemos ver o reino de Deus
se nascermos de novo, ou seja, não existe outra forma para termos acesso ao reino de
Deus se não passarmos pelo processo de novo nascimento.
Mais uma vez, a Bíblia deixa explicito a singularidade de Cristo, bem como a
necessidade que a humanidade tem dEle, pois não existe nenhum outro caminho a ser
seguido, tampouco outro nome que importa que sejamos salvos, ou seja, o sacrifício de
Jesus é único, suciente e não existe outra forma de termos acesso ao Pai bem como ao
reino de Deus.
Assim como Nicodemos não entendeu em um primeiro momento o novo
nascimento, muitos lá fora também não entendem, ou até mesmo nem sabem dessa
necessidade, assim, diante dessa verdade ensinada por Jesus no texto acima, devemos
sempre reetir sobre a nossa conduta de vida, sobre a forma que nos dispomos nas mãos
do Senhor, pois, da mesma forma que recebemos a Graça maravilhosa da salvação e do
novo nascimento, devemos estar sempre atentos e dispostos a sermos um canal de Deus
para que outras pessoas também possam experimentar o novo nascimento.
Deus nos chama para irmos e pregarmos o seu Evangelho, assim, que estejamos
sempre dispostos e atentos à cada oportunidade que Deus nos dá para testemunharmos
do seu amor e da sua grande obra realizada em nosso favor na Cruz do Calvário!

~
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TESTEMUNHO

... foi ali naquele
momento que me
encontrei com
Aquele que
morreu para me
dar a vida e que me
limpou de tudo que
poderia me sujar.
Foi o momento em
que percebi que
nada nesse mundo
e´ c a p a z d e
preencher o vazio
que ha´ dentro de
u m a pe s soa e
realmente e´ do
't'amanho de Deus''

Oi! Meu nome é Lais e eu tenho 18 anos! Desde os meus 7 anos
frequento a Igreja (por conta dos meus pais) e vou aos cultos de
domingo com a minha família, mas até uns 2 anos atrás, cada
domingo era um parto para me fazer sair de casa.
Ao completar 17 anos me vi sem conexão alguma com Deus e
via minha família tendo um relacionamento com Ele mas não
entendia como isso era possível. Cresci ouvindo da minha mãe
que um dia eu iria ser encontrada de vez por Jesus, mas pra falar
a verdade, eu nunca acreditei muito nisso! Até me deparar com a
Beleza e a Força de Cristo.
Nesse momento da minha vida, eu me encontrava com crises de
ansiedade beirando à síndrome do pânico, vivendo uma vida
vazia e sendo “preenchida” por coisas que são passageiras e
sem valor. Me via também cercada de amizades que só me
levavam para baixo, e um estilo de vida de alguém que
realmente não conhecia Jesus.
Até que num dia onde eu estava muito mal e tendo outro ataque
de ansiedade minha mãe me chamou para orar (ela sentiu
naquele momento que seria esse dia e essa hora que eu teria um
encontro real com Ele), e realmente... foi ali naquele momento
que me encontrei com Aquele que morreu para me dar a vida e
que me limpou de tudo que poderia me sujar. Foi o momento em
que percebi que nada nesse mundo é capaz de preencher o vazio
que há dentro de uma pessoa e realmente é do “tamanho de
Deus”.
Desde então, minha caminhada ao lado do meu Paizinho tem se
forticado e aumentado cada vez mais, tenho sido
acompanhada por pastores que se importam com a minha
jornada e que cada vez mais querem fazer parte dela comigo.
Também fui presenteada com amizades novas totalmente
voltadas à Cristo e que me impulsionam, sem contar com um
novo tempo de relacionamento com a minha família onde
nalmente temos algo tão grande em comum que nos faz car
conversando por horas sobre esse assunto: Cristo.
Realmente não há nada melhor do que viver para Ele e com Ele.
Deus abençoe à todos!

Lais Obara
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PENSE NISSO
A bênção é maior do que entendemos!
O Salmo 29:11 diz: O SENHOR dá força ao seu povo, o SENHOR abençoa com paz ao
seu povo.
A questão é que a palavra “paz”, em hebraico, é “Shalom”, que tem um sentido muito
maior que “apenas paz” em português. A bênção é muito maior! Segundo o
comentarista STRONG, signiﬁca: 1) completo, saúde, bem estar, paz 1a) totalidade
(em número) 1b) segurança, saúde (no corpo) 1c) bem estar, saúde, prosperidade 1d)
paz, sossego, tranquilidade, contentamento 1e) paz, amizade 1e1) referindo-se às
relações humanas 1e2) com Deus especialmente no relacionamento proveniente da
aliança 1f) paz (referindo-se a guerra) 1g) paz (como adjetivo).

memorizando a palavra
“Mas o fruto do
Espírito é: amor,
alegria, paz,
longanimidade,
benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão,
domínio próprio”.
Gálatas 5:22

REFLITA
‘’Procure amigos que te estimulem
a orar e ler a Bíblia.’’

j. c. ryle
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
03/11
09/11
11/11
15/11
16/11
28/11

-

Mirna Hosogi
Lisabelle Rossato
Renan Colla
Jailson Santos
Andréia Birocchi
Rosana Roza

Desejamos que você cresça
em amor, maturidade e fé
em Cristo!

DICA
LIVRO: ’’A origem da IDOLATRIA” de Mauro Meister
Nesta introdução ao tema da idolatria, o autor procura mostrar que,
ainda que esse pecado costume se manifestar exteriormente e seja
potencializado por meios externos, ele brota sempre do coração
humano.
Para entender essa realidade, Mauro
Meister propõe em “A origem da idolatria”
uma breve teologia bíblica do tema,
apontando para algumas das
manifestações contemporâneas mais
comuns da idolatria entre os próprios
cristãos e, por m, discutindo caminhos
para combatê-la em nós mesmos.

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

Rua Gêmeos, 64 - Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri - Cep. 06473-020
www.ministeriocristaoalfaeomega.com
https://www.facebook.com/Ministério-Cristão-Alfa-e-Omega

Ministério Cristão Alfa e Ômega
http://ministeriocristaoalfaeomega.blogspot.com.br/

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