
Novamente ele disse: 
"Com que compararemos o Reino de Deus? 
Que parábola usaremos para descrevê-lo? 

É como um grão de mostarda, 
que, quando plantada, é a menor semente de todas. 

No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas 
as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu 

podem abrigar-se à sua sombra".
Marcos 4.30-32
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Desde que me entendo por gente, estive imerso em uma igreja local; no início pelas mãos 

de meus pais, e depois por minha própria escolha. Minha casa sempre foi permeada de 

conversas sobre o evangelho, doutrinas, profecia bíblica, denominações, mas, e 

principalmente, sobre fé. 

Me converti a Cristo aos 10 anos, e fui batizado no Espírito Santo aos 33. Nasci e cresci 

em denominações históricas, mas posteriormente z parte de comunidades renovadas. 

Hoje, vivendo o sonho e o cumprimento de uma profecia de plantar uma igreja local, no 

caso, aqui em Alphaville, a minha oração junto com minha esposa, é para que possamos 

buscar um equilíbrio em nossa expressão de fé, que, creio, deve se manifestar, de acordo 

com as palavras de Jesus, “conhecermos As Escrituras e O Poder de Deus”.

Para isso precisamos começar pregando arrependimento de pecados, o poder da morte 

de Jesus na cruz do Calvário e o poder do sangue derramado que nos lava dos pecados. 

Pregar a Sua ressurreição dos mortos, a promessa cumprida do derramamento do 

Espírito Santo e a expectativa da gloriosa manifestação de Jesus Cristo pelo 

arrebatamento da Noiva.

Esta é a síntese do evangelho da graça, por meio da fé! 

Buscamos em nossas reuniões oferecer ao Pai uma adoração corporativa simples, 

bíblica, ungida e vertical, porque é regada por oração corporativa e intercessão profética.

Queremos investir na qualidade da apresentação do mesmo evangelho para nossas 

crianças.

Cremos que hoje existem cristãos que já conhecem, e muito, A Palavra, mas estão 

procurando conhecer mais do poder do Espírito Santo para nossos dias, com muito 

cuidado para não serem enganados... Bem, esta foi exatamente a minha experiência...

Cremos também que hoje existem cristãos que conhecem muito do Espírito Santo e 

viveram muitas experiências de poder, mas percebem que há, pelo próprio Espírito, uma 

grande necessidade de conhecer e estudar A Palavra, e que isso não é religiosidade, nem 

incompatível com manifestações do Espírito Santo! Também queremos isso...

Queremos o equilíbrio!

Bem, você que se identica com o que estou falando, ca o convite: venha nos conhecer! 

Veja nossos horários de reunião e programe nos fazer uma visita...

Se você, por outro lado, nunca esteve em uma igreja de Jesus, mais ainda quero reforçar 

o convite! Estamos esperando por você.

Que Deus abençoe sua vida, e que O Espírito Santo traga você até nós.

EDITORIAL
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VISÃO do ministério

missões
Quando eu penso em missões, um dos textos que, imediatamente, vem à minha mente é 
a grande comissão do Evangelho de Mateus 28.18-19: “Portanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.”
Que privilégio o nosso, por termos sido escolhidos por Deus para participar ativamente 
da sua grande obra na terra!! Se pararmos para reetir seriamente, essa realidade é 
majestosa e deve ser um algo que nos encha de alegria, entusiasmo e urgência, pois o 
mundo, realmente, aguarda a nossa manifestação e Deus nos chamou para pregar a sua 
Palavra em todos os lugares.
Nunca vou esquecer uma situação que vivenciei na China com meu amigo Antônio. Certo 
dia, por uma série de acontecimentos, tivemos a oportunidade de evangelizar uma 
jovem, que tinha pouco mais de vinte anos e, enquanto falávamos do Amor de Deus, do 
sacrifício de Jesus na Cruz, ela olhou para nós e disse: “Jesus? O que é isso?” Tenho que 
admitir que quei chocado! Eu nunca vou esquecer aquele dia, pois, naquele momento, 
para aquela jovem, o nome Jesus, que é o Nome sobre todo nome, não signicava nada. 
Ela sequer sabia que Jesus era uma pessoa, e tenha certeza, como ela, muitas pessoas 
estão totalmente alheias à presença e o amor de Deus! A urgência é grande!
Seja o nosso vizinho, seja uma jovem na China ou em qualquer lugar, sempre devemos 
estar prontos para evangelizar e não deixar passar nenhuma oportunidade. 
Deixo esse desao: se você ainda não teve a experiência de compartilhar de Jesus com 
alguém, faça isso, pois, quando o zer nunca mais vai mais querer parar!!!
Para concluir, camos sabendo que, aquela jovem que não sabia quem era Jesus, tinha 
começado a freqüentar uma igreja evangélica.

3.

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)
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JESUS mesmo disse em Lucas 9.23: 

"Se alguém quiser acompanhar-Me, 
NEGUE-se a si mesmo, tome diariamente 
a sua cruz e siga-Me". 

Não sejamos como o rei Agripa, "O 
QUASE... quase... quase CRISTÃO..."

No amor de Cristo,

‘’O QUASE CRISTÃO’’
MEDITAÇÃO NA PALAVRA

George Whiteeld, um grande avivalista e 
evangelista do século 18 escreveu sobre "o 
quase cristão" baseado no texto de Atos 
26.28 que contém as palavras do rei 
Agripa ao apóstolo Paulo: "Por pouco me 
persuades a me fazer cristão".

Impressionante como ainda hoje temos (e 
muitos) "reis Agripas"... pessoas que são:

- Fãs de JESUS, 

- Admiradoras de JESUS, 

- Falam de JESUS, 

- Cantam sobre JESUS, 

- Vão à "igreja" de JESUS, 

mas, 

nunca conheceram JESUS de verdade e 
nem tem prazer SÓ em JESUS e Sua 
Palavra. 

´ ~

QUASE SALVO,
PORÉM PERDIDO

PENSE NISSO
O curso deste mundo (Efésios 2.2)
O curso deste mundo conduz à morte, pois 
é controlado por satanás, o “príncipe”. 
Este curso contém sutilmente tudo o que 
há no mundo. Ciência, artes, cultura, 
r e l i g i ã o ,  f o l c l o r e ,  e d u c a ç ã o , 
entretenimento, música, artes, carreiras, 
gestão... Tudo o que é do mundo está 
imerso em seu curso, e não há áreas 
neutras. Sutilmente misturam questões 
espirituais com naturais.

Nosso desao é receber revelação pela 
Palavra e pelo Espírito, decidir “nadar 
contra a correnteza”, ao receber 
arrependimento em nosso coração daquilo 
que não agrada a Deus, e depositar 
comple tamente  nE le  nossa  f é  e 
dependência para esta vida passageira.
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O alerta é: Saia do curso deste mundo que 
é largo e conduz à perdição! Abrace o 
caminho estreito, passe pela porta 
apertada... que conduz ao Pai!
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PROGRAMAÇÃO 
REUNIÕES NA SEDE MCA&O

CÉLULAS

DOMINGO
10:30h às 12h - Culto de Adoração ao Senhor Jesus e

EBD - Escola Bíblica Dominical para crianças de 0 a 12 anos 

TERÇA-FEIRA
20h às 21:30h - Reunião de Estudo Bíblico e Oração (Semanal) 

QUINTA-FEIRA
20:30h às 22h - BCC Bíblia de Capa a Capa (Quinzenal)

SEXTA-FEIRA
21h às 23h - Vigília (Conforme calendário ao lado)

SÁBADO
17h às 18:30h - Reunião dos Jovens (Quinzenal)

REUNIÕES FORA DA SEDE MCA&O

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

Célula de 
Estudo Bíblico
 Sexta-feira               
às 10:00h

CTCTJ - Bofete
(semanal)

Célula de Mulheres        

Sexta-feira              
  

às 15:00h

Centro - SBC

(mensal)

Fulvia Maranhão 

Célula de Oração 
Segunda-feira              das 20 às 22h
Centro - SBC
(semanal)

JAN - 20/01

FEV - 17/02

MAR - 24/03 

ABR - 28/04

MAI - 26/05

JUN - 30/06
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DATA DAS VIGÍLIAS

Aconselhamento 
Individual e a Casais

Mediante agendamento 

Cris Baumer 

Cris Baumer 

Célula de        

Estudo Bíblico 

Sábado           
     

das 17:30 às 19h

Centro - SBC

(quinzenal)

Célula de Estudo Bíblico  Sábado                às 12:00hSob a árvore/ sítio(quinzenal)

Magali Mazzaro

Aroldo e Leila

Célula de            

Estudo Bíblico 

 Quinta-feira             

às 19:30h

Conchas - SP

(semanal)

Célula de           

Estudo Bíblico

 Quarta-feira            

às 20:30h

City Lapa - SP

(semanal)

Célula de Mulheres 
 Quarta-feira              

às 15:00h
Alphaville

(quinzenal)

Aroldo e LeilaCris Baumer 

Cris Baumer 



TESTEMUNHO 
Fui espírita Kardecista por mais de 25 anos. Mas não só 
frequentei centros espíritas, também estudei bastante. Fiz 3 anos 
de Curso de Médiuns, li os Livros de Alan Kardec e todos os livros 
de André Luiz. Assim, posso dizer que conheço bem a doutrina.

Meu objetivo sempre foi encontrar Deus e auxiliar, através de 
uma atuação efetiva, que os sofrimentos das pessoas fossem 
minimizados. Assim, fui médium atuante por muito tempo.

Jesus, para mim, era um mestre, um espírito evoluído que 
passou por diversas encarnações na Terra até não precisar mais regressar ao “planeta de 
provas e expiações” e que nós, um dia, poderíamos chegar ao mesmo nível.

Uma coisa que chamava muito a minha atenção era que após os “trabalhos” me sentia 
exaurido, muito cansado. Outro ponto que hoje me conscientizo é que apesar da dita 
“reforma íntima” eu não me transformava. Continuava fazendo as mesmas coisas do 
mesmo jeito. É comum entre os espíritas dizer-se que aquilo que não conseguimos 
consertar nesta vida, deixamos para a próxima reencarnação. Ledo engano!

Mas, houve um momento em que, em primeiro lugar pela decepção com os homens, 
percebi que algo estava errado, justamente por não ver em mim e nos outros a 
transformação verdadeira.

Foi então, em setembro de 2008, que me converti, e como já disse uma vez, por livre e 
espontânea pressão da minha esposa. Pouco a pouco, porém, o processo da conversão 
foi sendo desenvolvido em mim pelo Espírito Santo. Comecei a estudar a Palavra de 
maneira séria e intensa. 

Quanto mais entendia as Escrituras e conhecia a Jesus, o único caminho, verdade e vida, 
percebi que as coisas do espiritismo, de fato, não fazem sentido. Se vou reencarnar 
diversas vezes para desenvolver o meu espírito, Jesus não precisava vir à Terra e morrer 
na cruz para me livrar dos meus pecados. Eu poderia fazer isso pelos meus próprios 
meios e obras.

A reencarnação pressupõe que se estamos neste planeta é porque cometemos erros na 
encarnação passada. Então, quando você acredita que as mazelas da sua vida atual são 
uma conseqüência ou resgate de “pecados” cometidos na anterior, isso é ACUSAÇÃO, e 
agora eu sei quem nos acusa.

Assim, hoje sou um Cristão convicto, conheço a Palavra da Verdade, conheço o 
verdadeiro Jesus. Não preciso de reencarnação, pois sou salvo pela graça, por meio da fé 
em Jesus, meu Senhor e meu único e suciente Salvador. Não vou reencarnar na Terra, 
pois vou passar a eternidade na casa do meu Pai Celestial.

memorizando a palavra

"Se alguém quiser acompanhar-Me, NEGUE-se a si mesmo, 

tome diariamente a sua cruz e siga-Me". LUCAS 9.23
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ORANDO UNS PELOS OUTROS

7.

Vejam o que aconteceu em março e abril, com a oportunidade de nossa “súbita” 
mudança de endereço e de estrutura. Sim, Deus liberou algo para nós, creio, porque 
estávamos unidos em oração. Muitos no início do relógio me disseram que criam que 
Deus iria fazer algo em nosso meio em março... e fez!

Pensando nisso, e meditando a respeito, sinto no coração propor um novo sistema de 
relógio de oração para os meses de maio e junho. Porque creio que há um grande poder 
em nossa concordância (Mateus 18.19-20), quero propor uma grande concentração de 
irmãos orando em quatro horários estratégicos. As seis da tarde, meia noite, seis da 
manhã e meio dia. Quero convidar você a avaliar estes textos comigo:

Seis da tarde: Gênesis 3.8 Este horário (“viração do dia”) é o início do dia segundo a 
Bíblia, diferente de nossa cultura ocidental. Era o horário em que O Senhor vinha ao 
encontro de Adão e Eva, no Jardim, para ter comunhão. Este é o motivo porque tantas 
falsas religiões propõe este horário para roubar o encontro com O Senhor, substituindo 
por outros encontros “religiosos”. Creio que ainda hoje é um horário importante e 
precioso para orar, embora saibamos que a qualquer momento e qualquer hora em 
qualquer lugar, podemos e devemos buscar O Senhor em oração.

Meia Noite: Atos 16.25 Muitas pessoas entram em angústia a partir deste horário. Para 
muitos as madrugadas trazem os medos, sobressaltos e preocupações para o dia 
seguinte. Paulo e Silas cantavam e oravam mesmo em meio a diculdade e sofrimento na 
prisão, e não sabiam o que aconteceria no dia seguinte. Mas conavam no Senhor, e O 
buscavam em oração. Em muitos textos bíblicos encontramos ameaças, e mudanças 
acontecendo neste horário. A meia noite mais importante que podemos esperar é: “à 
meia noite ouviu-se um grito: Eis O Noivo” (Mateus 25.6) Maranata! Vem Senhor Jesus.

Seis da manhã: Mateus 14.25 A quarta vigília da noite se encerra as 6 da manhã. Jesus 
veio neste horário andando sobre o mar quando os discípulos estavam em angústia no 
meio da tempestade. “Pode a tristeza durar uma noite mas a alegria vem pela manhã” 
(Salmo 90.5)

Meio dia: Salmo 91.6 Se havia mortandade, Jesus é nossa proteção e vida. Esta nossa 
segurança e nossa oração.

Meu convite é para que você escolha um, dois ou mesmo todos horários. Envolva-se! 

Assim, vamos ter sempre muita gente orando juntos nestes horários estratégicos. 

Oremos pela salvação de nossos familiares e queridos e para alcançarmos os perdidos ao 
nosso redor. Que sejamos sal e luz onde estamos plantados.

Oremos por mais unção em nosso meio, para um avivamento, para que experimentemos 
mais manifestações do poder e presença de Deus quando nos reunimos. 

Oremos para que haja saúde, provisão nanceira e trabalho, além de libertação e cura na 
vida de todos que fazem parte conosco, e de nossos queridos ao redor. 

Estas são as minhas recomendações para estes dias... E claro, oremos também por tudo 
o mais que o Espírito Santo puser em nossos corações neste período... 
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Bem queridos, nós tivemos um relógio de oração no mês de fevereiro 
com todos horários do dia cobertos, que foi uma grande bênção! 

Deus abençoe!



ANIVERSARIANTES DO MÊS

DICA

MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 
Rua Gêmeos, 64 - Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri

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

Desejamos que você cresça 

em amor, maturidade e fé em 

04/05 - Maria Aparecida Marcos

11/05 - Ana Clara

13/05 - Rafael Birocchi Paschoa

19/05 - João Pedro Valentim de Sousa

20/05 - Mateus Magro

25/05 - Dalva Helena F. Maranhão Vieira

26/05 - Magali Loise Postal Mazzaro

Cristo! Feliz aniversário!!

ANOTE

REFLITA

Sentindo-se às vezes como se não se 
encaixasse em qualquer lugar aqui?

Bem-vindo ao caminho estreito!

JOSEMAR BESSA

A leitura desse best-
seller desaará você 
a  des f ru ta r  das 
a l e g r i a s  e  d a s 
a v e n t u r a s 
inesperadas de viver 
na dependência de 
Deus. Uma leitura 
que  desvendará 
como a fé agiu na 

Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira 
que alcancemos corações sábios. 
Salmos 90.12

Mãe, você é um presente de Deus!

Feliz dia das mães à todas as mamães do Ministério!

vida do autor e pode operar em benefício 
de todos quantos se renderem ao Senhor 
Jesus na caminhada cristã.

24.junho.2017 às 15h
Salão de Festas do Residencial 10
Av. Bom Pastor, 1000 - Alphaville
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