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E assim chegamos ao m do ano de 2019 e mais uma vez eu venho aqui dizer que o 

tempo está passando rapidamente. E você discorda disso?

Mas se passa rapidamente, a verdade marcante é que podemos mais uma vez armar 

que “até aqui nos ajudou O Senhor”! E louvado seja o Seu Nome!

Nesse domingo tão especial, que separamos todos os anos como um dia de 

expressarmos gratidão, queremos oferecer esse culto a Deus, reconhecendo Sua 

bondade para conosco, desde o início, mas, em especial, nesse ano.

Assim que esse número especial, queremos relembrar e registrar muito do que aconteceu 

aqui, e que essas fotos sejam um memorial para todos nós.

Em Lamentações 3:21 aprendemos uma estratégia do profeta Jeremias que estava em 

meio a dias difíceis: “Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.” 

Sim, nossas experiências passadas com Deus são memórias que nos impulsionam para 

a frente. Seja para nos fortalecer para vencer em momentos difíceis, ou como conforto e 

esperança para momentos de reexão, ou melhor, para vivermos dias de vitória, que nos 

impulsionarão além.

Creio que esse é um dos motivos tão importantes para termos memoriais! 

Em Jeremias 31:21 lemos: “Põe-te marcos, nca postes que te guiem, presta atenção na 

vereda, no caminho por onde passaste.” Nosso Deus é um Deus de memoriais!

Sim, nossa trajetória de vida tem momentos preciosos na caminhada com O Pai, e quero 

destacar aqui o quanto é importante cada um de nós termos memoriais pessoais, 

memoriais familiares, e, claro, em nosso caso, como igreja local.

Quais são as suas melhores memórias com Deus neste ano? Registre! Escreva. Faça um 

quadro. Adicione uma foto. Um documento... algo que ajude você a lembrar no futuro. 

Tenha em um porta retrato em sua escrivaninha, ou em um móvel da sala. Tenha um 

cartaz, ou, se puder, um quadro de cortiça colado na porta de seu local de oração pelo 

lado de dentro (eu tenho um assim). 

Isso é importante para que quando você for entrar e fechar a porta em seu local de 

oração, possa visualizar um memorial que vai encher seu coração de fé, ao iniciar seu 

período de oração. Lembrar tudo o que Deus já fez.

E esse número do Grão de Mostarda é especial, justamente porque queremos declarar 

“Ebenézer! Até aqui nos ajudou O Senhor...” 

Queremos que essa data e esse boletim sejam um memorial para todos nós, como igreja, 

em meio a tempos de mudança que temos vivido, como pode ser percebido por todos. 
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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)

Meu nome é Jailson, tenho um tempo de caminhada com o 

Senhor e nunca deixei de crer em Sua Palavra, mesmo 

passando por muitas tribulações, desânimo e até a falta de 

vontade e coragem de frequentar uma igreja. Ainda assim o 

Senhor não me abandonou, grande é a sua fidelidade para 

comigo, sou muito grato!

Hoje, através da minha amiga e esposa, conheço o MCA&O, 

onde juntos congregamos e me sinto honrado e feliz de estar 

em um ambiente comprometido com a Palavra, onde flui o amor 

e ao lado de pastores e irmãos abençoados! 

jailson

‘’Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os 

desejos do seu coração.’’  Salmo 37:4
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“Até aqui nos ajudou o SENHOR!”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Mais um ano chega ao m (2019)... outro se inicia (2020)...

É um tempo de avaliações e reexões...um tempo para fazermos um “balanço” do que 

zemos e do que deixamos de fazer, sempre com muita sinceridade e desejo de enxergar 

como temos caminhado e o que temos “gerado” em nossas vidas e através das nossas 

vidas.

Parar para fazer esse “balanço” nos ajuda também a preparar o terreno que está por vir, 

pois é fundamental “semear boas sementes”, porque, como diz o ditado:

  

Mas, acima de tudo, é um “Tempo de Gratidão’’,   muita gratidão e

 reconhecimento ao SENHOR por tudo aquilo que Ele nos proporcionou... 

- Graça, Perdão, Misericórdia, Amor, Bondade, Correção, Compaixão, 

Livramentos, Redenção, Salvação, Libertação, Socorro... coisas que sabemos e 

testemunhamos e outras que não temos noção, mas Ele fez... aleluia!

Assim como o Salmista, eu só posso terminar mais esse ano que o SENHOR me dá  

dizendo: “Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o Seu Santo Nome. 
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de NEM UM SÓ de Seus benefícios”! – 

Salmo 103:1-2
Quero agradecer ao SENHOR também por minha família, especialmente pela vida do 

meu amado marido e também por minha família na fé...

Por todos os meus queridos irmãos do MCA&O... “ovelhas e discípulos de CRISTO” que 

Ele nos dá a honra de cuidar...

Agradeço por meus amigos e pessoas que passaram em meu caminho... agradeço por 

todas as orações e conselhos...

Agradeço por todos aqueles que leem esse Boletim Mensal e nos incentivam a 

continuar... 

O SENHOR te abençoe em mais esse ano que se inicia, e use sua vida para o Louvor da 

SUA GLÓRIA e que juntos possamos dizer, sempre:  

“o plantio é opcional, a colheita é obrigatória”.

“AtÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR”! 
1 Samuel 7:12No amor de CRISTO;
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Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
Conchas - SP 
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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
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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 Ca
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Célula de Estudo Bíblico
às 10:00h (semanal)
CTCJ - Bofete 

Cr
is

 
Ba

um
er

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

ag
al

i 
M
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ro

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)

Reunião de Estudo Bíblico 
e Oração 

20h às 21:30h (Semanal)

Célula = pequeno           

grupo de cristãos que se 

reúne para  estudar a 

Bíblia, orar e/ou louvar.

Aconselhamento 
Individual e a Casais
Mediante agendamento 2

⁰	
S
E
M
E
S
T
R
E
	2
0
1
9

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) 

JUL - 26/07

AGO - 30/08

SET - 27/09 

OUT - 25/10

NOV - 29/11

DEZ - 20/12 

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

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

Pr
.  

Eb
er

so
n Célula de Mulheres

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

a.
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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 DEZEMBRO 2019

Réveillon

Venha agradecer e louvar ao Senhor 
conosco! 
Você e sua famí l ia  são nossos 
convidados!
Iremos nos reunir na igreja no dia 31/12 
às 20h.

Inscrições e informações sobre comida 
e bebida com a Lúcia

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

Aviso Células

Reuniões de Terça-feira 

Nossas reuniões às terças-feiras 
estarão de volta em 21 de janeiro. O Pr 
Haroldo trará um ensino a respeito dos 
"Últimos Dias". 
Não perca!



TESTEMUNHO 
Meu nome é Eliana, mais conhecida como Nani. Ouvi falar de 

Jesus aos 18 anos através de uma psicóloga que hoje é minha 

melhor amiga. Sempre fui muito religiosa, frequentava a igreja 

católica, lia horóscopos, consultava cartas e achava que 

agradava a Deus com minhas atitudes. Comecei a namorar 

muito cedo com o Jailson e me casei aos 17 anos. Muito imatura 

e carente, pois minha mãe me rejeitou desde o ventre, tinha 

muitas mágoas e era muito perturbada por agitações e 

inquietações e logo comecei a ter crises no casamento. Foi 

quando passei a conversar com esta amiga e fazer terapia. Ela 

me falou de Jesus e me perguntou se eu queria entregar minha 

vida para Ele pois somente Ele poderia me ajudar a superar 

tantas dúvidas e carências que existiam dentro de mim. 

SantosEliana
10.

Começamos a estudar a Bíblia, orar e por um impulso fui visitar uma igreja, pois buscava 

encontrar paz para toda inquietação que eu não sabia que era espiritual. Passei a 

frequentar a igreja todos os domingos e me apaixonei pelos louvores, pela Palavra, 

comecei a entender a respeito da salvação e passei também a frequentar uma célula por 

indicação do pastor, onde fui discipulada. Queria me envolver mais e mais com a igreja, 

orava e comecei a evangelizar nas ruas e praças. Mas, na verdade, eu ainda não queria 

compromisso, eu queria a bênção. Eu ainda era obstinada e teimosa, mas queria lutar 

comigo mesma contra aquilo que não estava alinhado à vontade de Deus. Fiquei 16 anos 

nesta igreja, mas ainda não era convertida de verdade. Tinha ainda muitas dúvidas, 

conitos internos e vivendo um casamento de aparências. Eu queria ter paz! Foi quando 

a esposa de um pastor me convidou para visitar uma outra igreja. Lá vi manifestações 

espirituais demoníacas e passei a entender que existia o mundo espiritual. Achei que lá 

seria meu lugar e que tinha encontrado a igreja certa. Imaginei que seria nalmente 

liberta. Ia todos os dias na igreja, queria muito encontrar paz, queria ser discípula, mas 

não queria renunciar, não sentia arrependimento. Por conta disso, comecei a orar e jejuar 

a Deus para que me ajudasse e se revelasse a mim. Foi quando conheci a pastora Fúlvia e 

ela me convidou para ir ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, uma igreja pequena, mas 

comprometida e séria com a Palavra de Deus. Pensei comigo, quero fazer parte de uma 

igreja assim, focar e buscar a Deus de verdade. Em 2017 participei do Seminário de 

pastora Tânia Tereza e foi libertador pra mim. Senti o Espírito Santo me limpar de dentro 

para fora e trazer a paz que tanto busquei! Passei a experimentar o sobrenatural de Deus 

agindo, levando embora toda perturbação e comecei a sentir amor pelas pessoas. 

Agradeço a Deus por seu amor e cuidado por mim. Agradeço pela minha família, pela 

Igreja de Cristo e hoje, não faço mais a minha vontade, mas a do Pai. Oro a Deus para ter 

um coração de discípulo e fazer discípulos, viver para Cristo, meu eterno amor... 

gratidão.



CONVITE DE FIM DE ANO 

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! 

03/12 - Cris Baumer

03/12 - Nathalia Aylan   

08/12 - Yasmin Cesar  

19/12 - Lais Obara  

24/12 - Lívia H Oliveira  

28/12 - Marcele Soares G Andrade  

30/12 - Eduardo Maluf

31/12 - Marco Aurélio da Silva 

04/01 - Hélio Obara

06/01 - Georgina Morais

08/01- Nicholas Martin

09/01 - Marina Pacchini
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