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“Andou Enoque com DEUS...”
Gênesis 5:22
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EDITORIAL
No último domingo de julho, no m do culto, nossas crianças entraram no salão de cultos
com cartazes demonstrando o que aprenderam ao longo da nossa EBF, Escola Bíblia de
Férias, especial para o mês de julho.

O fato do mês ter cinco domingos facilitou para que os cinco verbos que expressam nosso
movimento como ministério desde o seu início fossem relembrados.
Embora sejam constantemente publicados nesse boletim, achei importante reforçar aqui
no editorial para que todos possam entender o que nos move como igreja local. E
destacar a importância que há em você que faz parte, ou você que está nos visitando
saber o que queremos conquistar como igreja!
Queremos alcançar os perdidos para a salvação, os feridos de alma (até mesmo por
pastores e líderes) para a cura, e os desviados do evangelho para arrependimento e
restauração. Que Deus nos use para alcançarmos essas pessoas! Apresentamos os
verbos no gerúndio, porque cremos que devem ser nossas ações contínuas até a volta de
Jesus:
ARREPENDENDO: a obra de salvação pela graça, por meio da fé, começa pelo
arrependimento. Nossas mudanças de vida depois de convertidos, também.
ADORANDO: queremos que adoração seja nosso estilo de vida, e queremos também que
nossa adoração ao Pai seja tremendamente abençoadora aos que vierem adorar
conosco. Que seja uma experiência marcante e transformadora.
AMANDO: a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Precisamos tocar todos ao nosso redor para que conheçam a Jesus O Cristo, pois nós
amamos porque Ele nos amou primeiro. Que todos que nos visitarem sejam envolvidos
nesse amor.
AGINDO: não adianta termos uma atitude contemplativa ou passiva. Precisamos agir,
servir a Deus com nossos dons, precisamos fazer movimentos na direção das pessoas ao
redor que são os nossos "próximos".
ALCANÇANDO: precisamos de tempo em tempo medir os resultados do que estamos
fazendo, para fortalecer e ampliar o que já está em curso, para buscar direção e
conrmação de Deus quando parecer que não estamos tendo resultado.
Neste mês de julho concluímos mais um período de jejum e oração por nossos familiares,
por nosso crescimento como igreja, por nossa inuência a partir de onde o Senhor nos
estabeleceu. Ficamos felizes com testemunhos do que Deus fez ao longo do mês, em
famílias que fazem parte conosco.
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Mas, não é porque o mês terminou, que vamos baixar a guarda e diminuir nossas
orações. Não!
Perseveremos orando uns pelos outros, e pelas famílias de todos nós. Queremos poder
declarar, em fé, que "nós e nossa casa serviremos ao Senhor! Deus abençoe... boa
leitura!
Boa leitura, e Deus abençoe!
~

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)

SIMONE MARTIN

"Suportem-se uns aos outros e perdoem
as queixas que tiverem uns contra os
outros. Perdoem como o Senhor lhes
perdoou."
Colossenses 3:13
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MEDITAÇÃO NA PALAVRA
“...LEGADO ou Herança?...”
Já No 2º domingo deste mês comemoramos o
chamado “Dia dos Pais” ... sabemos que é um
dia muito voltado ao comércio, mas,
independentemente disso, acho válida essa
“comemoração”, lembrando, porém, que os
pais (e mães) devem ser honrados todos os dias.
Aproveito essa ocasião para expressar minha
eterna gratidão ao Amado Pai do Céu, pelo
amado “pai da terra” que ele me deu... homem
temente a DEUS, que procurou andar em integridade e deixar um exemplo de amor ao
SENHOR e Sua Bendita Palavra. Certamente esse foi o maior legado que meu irmão e eu
recebemos!
Mas anal...qual a diferença entre legado e herança?
“Geralmente os pais se orgulham de poder deixar para seus lhos patrimônio ou
estabilidade nanceira, o que chamamos de herança, que tem como característica bens
materiais, dinheiro, etc...
Já o legado é um conjunto de princípios que os pais deixam aos seus lhos que vão
nortear o seu comportamento ao longo da vida. Legado, portanto, é algo intangível, que
não se acumula e não se mensura por meio de dinheiro, quantidade de hectares, ou
qualquer outro bem material.”
A Palavra de DEUS diz no Salmo 112:1-2 que “bem-aventurado o homem
que teme ao SENHOR e tem prazer nos Seus Mandamentos. A sua
descendência será poderosa na terra; será abençoada a geração dos justos”.
Compartilho com vocês uma “realidade”, que há muito toca profundamente
o meu coração e creio que esse é o momento apropriado para isso:
Jonathan Edwards - nasceu em 1703 em Windsor Connecticut.
Ele era o único lho homem entre dez lhas, seu pai, Timothy Edwards era pastor, e sua
mãe, Esther Stoddard era lha de Solomon Stoddard, um famoso reverendo da época.
Jonathan Edwards aprendeu muito com o avô principalmente a importância de trabalhar
duro e estudar bastante. Ainda bem novo, Edwards aprendeu a escrever. O pai dele lhe
ensinou o latim e outros idiomas como grego e hebraico. Aos seis anos de idade ele já
conseguia conjugar os verbos em latim. O domínio destes idiomas lhe ajudaria depois a
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ser um perito em estudos da Bíblia Sagrada e um mensageiro poderoso da Palavra de
Deus.
Aos 13 anos de idade, Jonathan Edwards entrou na Faculdade de Yale, e lá estudou
teologia. E como aquele garoto amava estudar, ele frequentemente passava 14 horas por
dia estudando sobre a Palavra de Deus.
Em 1720, Edwards se formou em Yale, como o primeiro de sua classe.
E começou cedo na carreira pastoral.
Edwards lutou para resgatar o signicado de verdadeira revivicação cristã.
Sem dúvida Edwards foi um grande homem de Deus que muito colaborou, direta e
indiretamente, para o reavivamento bíblico, e para que hoje eu e você possamos
conhecer a Palavras de Deus e seu signicado.
Contudo, em nenhuma área Edwards foi mais bem-sucedido do que em seu
papel como pai.
Edwards e sua esposa Sarah tiveram onze lhos. Apesar de um horário de trabalho
rigoroso que incluía acordar às 4:30 da manhã para ler, escrever e orar em sua
biblioteca, viagens extensas e reuniões innitas, ele fazia questão de dedicar muito de
seu tempo aos seus lhos.
Apesar de sua vida agitada, Edwards se comprometeu a passar pelo menos uma hora por
dia com eles, principalmente lhes ensinando princípios cristãos. E se ele perdesse um dia
porque estava viajando, acumularia essas horas e as passaria
com os lhos quando voltasse.
Sem dúvida Edwards deixou
um importante
legado aos seus
E o principal legado que Edwards deixou a
lhos.
seus lhos foram seus princípios cristãos.
Recentemente, o estudante Benjamim B. Wareld de Princeton encontrou, depois de
muitas pesquisas:

¬

1.394 descendentes conhecidos de Edwards. E nessa pesquisa podemos
constatar o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes
através de sua vida cristã exemplar.
Dos 1.394 descendentes de Edwards, alguns se tornaram:

¬
¬
¬
¬
¬
¬

presidentes de universidades,
senadores dos Estados Unidos,
juízes,
advogados,
médicos,
professores,

¬
¬
¬
¬
¬
¬

ociais do exército e marinha,
pregadores e missionários,
escritores,
1 vice-presidente dos Estados Unidos,
funcionários públicos,
governadores de estados e diplomatas.
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- Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram nenhum centavo ao estado O exemplo de Jonathan Edwards nos mostra a importância de deixarmos esse legado
cristão aos nossos lhos.
Claro que isto não signica que as pessoas simplesmente são um produto direto de
seus pais, ou que seu futuro está determinado pela sua descendência.
A história de Jonathan Edwards oferece lições poderosas sobre o legado que nós
deixaremos como pais.
Daqui a cinco gerações é bem provável que as nossas realizações prossionais serão
esquecidas. Na realidade, nossos descendentes podem pouco saber sobre nós ou nossas
vidas.
Mas o modo como somos pais hoje e os princípios que transmitimos afetarão
diretamente não só nossos lhos, mas também nossos netos, bisnetos e as gerações que
se seguem.
Como dizia Edwards:
“Deus fez todas as coisas com um propósito, e DEUS
também tem um propósito para todos nós. Nenhum
homem vive em vão, todos nós deixaremos um legado.

Qual
será o seu”?

No amor de CRISTO,

NEWS
BOLETIM GRÃO DE MOSTARDA

AGOSTO 2019

Reuniões de homens
Dia 5 teremos nossa reunião mensal de oração dos homens. Venha orar por sua família conosco!
Atividades
Em agosto estamos com todas nossas reuniões normais.
Reuniões de Terça-feira
O Pr. Renato continuará com o ensino sobre os dons espirituais. Você sabe qual é o seu?
Vigília
Nossa vigília de oração será na última sexta feira, dia 30! Organize sua agenda... não deixe que
nenhum compromisso de última hora impeça você de estar conosco! Precisamos nos fortalecer
em oração como Corpo.
Há algumas novidades para agosto em fase nal... vamos avisar nos cultos. Fique atento!
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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

Quarta-feira

Pr. Paulo
Ivair

Cris
Baumer
Magali
Mazzaro

Cris
Baumer

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

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

Notas
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

Culto de Adoração ao
Senhor Jesus
19h
Tietê - SP

Cris
Baumer

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

Vigília (Calendário abaixo)
21h às 23h
Célula de Estudo Bíblico
às 10:00h (semanal)
CTCJ - Bofete

André e
Letícia

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

Cris B. e
Pr. Paulo

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

Camila e
Willy

Célula de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
Tietê

Sexta-feira

Quinta-feira

Reunião de Mulheres
14:30h (Toda 1a e 3a
Quarta-feira do Mês)

Pr. Paulo

Reunião de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
Tietê - SP
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TESTEMUNHO
Meu nome é Tainah, tenho 31 anos, sou esposa do Hugo e mãe da
Gloria pela graça de meu Pai que me foi dada quando ainda estava
morta em meus delitos e pecados, há cerca de 11 anos. Sou
convertida desde os 20, batizada aos 21 de forma que neste ano
de 2019 completei meu décimo ano desde que nasci de novo.
Na época da minha conversão, eu me encontrava profundamente
desanimada com o futuro, não conseguia me conformar com as
diculdades da vida adulta que estavam por vir, nem muito menos
com o mundo que eu via que me aguardava. Era desesperador.
Eu vivia me entorpecendo para não lidar com a realidade, não que eu tenha chegado a
usar drogas das mais pesadas, mas fazia sim um uso intenso de drogas mais leves,
passava dias e noites fora de casa e, apesar de tudo isso, sempre trabalhei muito. Era o
auge do meu stress, do meu limite. Decidi que naquele dia eu iria colocar um m na
minha própria vida e neste sofrimento.
Neste dia, a gota d'água foi a noticia dada pela minha mãe ainda de manhã, de que o
meu padrasto havia sofrido um sequestro relâmpago e minha réplica foi “É por essas e
outras que a partir de hoje eu não vivo mais – se me encontrar trancada em algum lugar,
não tenta abrir; melhor chamar os bombeiros ou a polícia porque a cena não vai te fazer
bem”.
Minha mãe desesperada liga então para uma pastora de um antigo ministério do qual
zemos parte e conta do seu desespero. E oram juntas. Essa pastora sente da parte de
Deus abandonar todos os seus afazeres para vir ter comigo uma conversa que durou
umas 3horas. Por m ela me disse com tamanha fé: “Vamos fazer assim? Você ora
comigo, recebe a esse Jesus sobre quem te falei. Se nada mudar na sua vida hoje,
amanhã você se mata, ok?”. Eu já não tinha mais nada a perder... Orei com ela, meio
querendo que aquilo desse certo, meio cética. E aquele dia passou.
Acordei no dia seguinte ouvindo uma voz que me dava diretrizes quanto ao horário de
pegar o ônibus e sobre pegar um guarda-chuva pois ia chover, e as coisas estavam
perfeitamente sincronizadas e em sintonia – me sentia parte de algo muito maior e a
partir de coisas muito sutis e pequenas grandes revelações foi que comecei uma
caminhada com o Pai. Me sentia nalmente cuidada.
Alguns podem achar que um pouco após eu tenha me desviado; eu não creio, posto que o
Hugo, que na época era meu namorado, veio a ser salvo através da minha vida alguns
anos depois. Este meu Pai é Deus de propósitos.
Tendo já alguma formação de música, fui convidada ao ministério de louvor pela Pastora
Fulvia e pelo Pastor Haroldo, que enxergaram algo em mim da parte de Deus e me
abriram a porta. Como agradecer? Ao Pai e a eles?
Louvo. Louvo a Deus por sua misericórdia. Louvo a Ele por eu ser uma obra em
construção em Suas mãos, ainda não concluída, nem nalizada, nem perfeita, mas com
certeza, rmada no caminho, na verdade e na vida de Cristo que agora vive em mim.
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Tainah Azevedo

missões

IDE

por todo o
mundo e
pregai o
evangelho

As misericórdias do Senhor se renovam!
Disto me recordarei na minha mente; por isso esperarei.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias
não têm ﬁm;
Novas são cada manhã; grande é a tua ﬁdelidade.
Lamentações 3:21-23
As conhecidas palavras acima proferidas pelo profeta Jeremias, são realmente
palavras que nos trazem esperança, bem como deve nos trazer, ainda, uma vitalidade
para cumprirmos os propósitos do Senhor em nossas vidas.
Quando estas palavras foram registradas, as coisas não estavam indo tão bem assim
para o povo de Israel, pois o livro de Lamentações nos mostra o sofrimento que caiu sobre
Israel após a conquista da cidade por Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Mesmo com tudo que tinha acontecido, após todas as atitudes do povo de Israel, Deus
ainda deixou uma palavra de esperança, pois a sua misericórdia ainda existe e é eterna,
pois se renova a cada manhã, ou seja, o povo, mesmo sofrendo as consequências de
suas ações e pecados, ainda podia ter esperança no Deus Vivo e Eterno!
Da mesma forma devemos ter essa verdade em nossas mentes na condução de nossa
vida, uma vez que, independente do que tenhamos feito ou não tenhamos feito ontem,
podemos a cada dia acordar com a esperança renovada e realizar tudo aquilo que Deus
espera que realizemos.
Que promessa maravilhosa é essa! Nosso Deus jamais nos abandona e podemos sempre
caminhar nos Seus caminhos. Que estejamos prontos a cada dia para responder o
chamado do Senhor, tanto para a nossa consagração pessoal, como para o cumprimento
de Seu chamado em nossas vidas.
Que essa palavra possa trazer esperança para nós, pois ainda é tempo de cumprimos
nosso chamado e propósitos de Deus em nossas vidas, pois a misericórdia Dele é nova a
cada manhã!

~
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MEDITANDO EM ...
~

Provérbios
“O SENHOR com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu
conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho”.
Provérbios 3:19-20
Assisti com a Fúlvia algum tempo atrás um lme sobre a vida de Charles Spurgeon, o
“Príncipe dos Pregadores”, que viveu no século 19. Um homem precioso e poderoso!
Fiquei triste ao tomar conhecimento que, no auge de seu ministério, já no nal daquele
século, a denominação da qual fazia parte se constrangeu em ir contra a “teoria da
evolução”, que foi publicada por Charles Darwin naquela época...
Ficaram constrangidos em crer na Bíblia e rmar uma posição clara contra a “última
onda cientica”, da época. Spurgeon cou só, combatendo a “ciência” pela fé na Palavra
Eterna.
Da mesma maneira co perplexo em nossos dias quando teorias “cientícas” das mais
diversas, lançadas em nossos dias, ainda constrangem cristãos. Estes optam por crer na
ciência humana e duvidar da Palavra eterna do Senhor, Todo Poderoso, Criador do céu e
da terra!
Não percebem que ao tomar essa posição, mais do que se sujeitar a ciências humanas,
estão se sujeitando a espíritos enganadores, que operam para desacreditar A Palavra da
Verdade.
Trata-se, portanto, de algo muito mais espiritual que cientíco. E digo isso porque todas
as teorias sobre a origem das coisas que negam A Criação de Deus, são apenas crenças,
posto que não podem ser comprovadas cienticamente. Necessitam que alguém
acredite!
E porque muitos da igreja titubeiam nestes pontos, as trevas lançam teorias em vários
outros pontos da vida diária que contrariam a Palavra... E cada vez mais, e se avizinha
um “massacre ideológico - teológico” no horizonte, em que seremos proibidos de crer no
que cremos. E claro, isso é espiritual...
Sim, este dia se avizinha quando não vamos poder mais expressar o que cremos, e muito
menos, discordar do “sistema” ... porque a Bíblia nos adverte que será assim.
A pergunta que está diante de nós é: quando esse dia chegar, o que faremos?
Bem, creio que a resposta já foi dada por Josué!
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“Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR, escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos
deuses a quem serviram vossos pais que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses dos
amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR”. Josué
24:14
Que assim seja com todos nós que fazemos parte desta igreja local. Em Nome de Jesus!
Se você tiver dúvidas quanto a este e outros conteúdos, por favor, nos procure. A Palavra
de Deus tem todas as respostas para sua vida. Deus abençoe...
~

PENSE NISSO
Nosso Senhor,
O Todo
Poderoso,
está a apenas
uma oração de
distância...

memorizando a palavra

REFLITA

“Tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração,
COLOSSENSES 3:23
como para o SENHOR e não
para homens”.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
18/08
18/08
21/08
24/08
28/08
31/08

-

Pr. Paulo Sper
Matteo Vasconcellos
Katia Bernardi
Ivan Ricardo
Lúcia Fontes
Eliana (Nani)

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

DICA

LIVRO: “A Cruz e o Punhal”
Conheça a história de David Wikerson, jovem
pastor de uma cidade pequena, que começou
uma campanha solitária - e aparentemente
condenada ao fracasso. Foi para o submundo
de Nova Iorque para pregar o evangelho
libertador às quadrilhas de jovens viciados em
drogas, maus e violentos daquela cidade.
A princípio zombavam e ameaçavam. Mas,
um dia, aconteceu o milagre desejado...
líderes se ajoelhavam na rua para orar,
enquanto seus amigos observavam quase não
acreditando no que estava acontecendo...
A Cruz e o Punhal é a história comovente e
emocionante do trabalho desse pastor no
coração de uma das maiores metrópolis do
mundo.
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