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"Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos 
santas, sem ira e sem discussões.".

1 Timóteo 2:8

GRÃO DE 

MOSTARDA 



“O Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre” era o tema da adoração prestada 

quando da inauguração do templo por Salomão, conforme relato em II Crônicas 7:1-3. 

Agradaram tanto a Deus que a Glória do Senhor encheu aquele lugar, e de tal modo, que 

os sacerdotes não conseguiam nem car em pé! Sim, isso é poderoso, não?

Ainda não tive uma experiência com Deus nesta intensidade, embora tenha vivido 

momentos impressionantes da presença do Senhor, em reuniões muito especiais... 

Glória a Deus!

Creio que ainda viveremos como igreja local um derramamento do Espírito Santo em 

nossos cultos... Esta é a nossa oração neste relógio de oração maio/junho... em Nome de 

Jesus, e perseveraremos em oração nesta busca até que experimentemos o que 

buscamos!

Mas sim, O Senhor já tem nos surpreendido e abençoado ao longo destes três anos de 

ministério, através das vidas de pessoas especiais que nos visitaram, e nos abençoaram 

profundamente em momentos especiais sendo usados pelo Espírito Santo. 

Dias memoráveis!

Digo isso, por exemplo, acerca das ministrações do Pr. José Roberto Prado, ainda quando 

estávamos no Alpha Square Mall. Tratou da situação de nossos irmãos na Síria e das 

perseguições na região, antes que tudo tomasse o vulto que tomou... Ou do seminário 

ministrado pelo Pr. Julio e pelo Gabriel de Cuba, quando passamos a nos reunir na Rua 

Aldebaran, e ainda pelo Julio por um tanto mais de tempo...

Ou ainda mais recentemente pelo Pr. André do Ministério “Filhos Benditos”.

Tesouros do Senhor em nossas vidas!

E vejo que, apesar de sermos um ministério ainda no início, em fase de implantação, 

Deus nos tem cuidado e visitado através de pessoas tão especiais. 

E isso continua acontecendo por aqui neste novo endereço!

EDITORIAL

Célia, compartilhando seu ministério tão frutífero 

na África, e fomos abençoados pelo testemunho 

e também pela visitação do Espírito Santo.

pelas Nações, que também foi muito usado para trazer a 

presença do Espírito Santo em nosso meio, pela unção 

de adoração que há em sua vida.

E ainda recebemos 

pe la  v ida  do  Pr. 

Ricardo Robortella, 

do ministério Clamor 

Recebemos neste mês de maio a visita do Pr. Roberto e sua esposa, missionária 
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Sim, “O Senhor é bom, e Sua misericórdia dura para sempre!”

E creio que se Ele nos tem abençoado desta maneira transbordante, entre tantos 

motivos, um deles é, com certeza, para que possamos ser frutíferos a Ele, por 

recebermos dos recursos espirituais que tem derramado sobre nós...

E também para que possamos saber sempre onde podemos semear recursos com os 

quais Ele nos tem provido e abençoado, para que tenhamos sempre mais sementes para 

semear... Oremos para que “Ele nos aumente a sementeira” (II Coríntios 9:6-15) em 

Nome de Jesus!

EDITORIAL

. ~

E sim, não apenas semear estas sementes, 

mas também, e sempre, investir e cuidar das 

nossas crianças como tesouros que Ele nos dá. 

Vamos investir em oração, ensino e recursos 

didáticos, e assim veremos O Senhor levantar 

entre nós uma geração poderosa para a glória 

dEle!

Digo isso porque também neste mês de maio tivemos um tempo especial para investir no 

ministério dos que servem na EBD, com treinamento de conteúdos bíblicos e 

metodológicos. Oramos para que nossa EBD não seja um “show de entretenimento 

infantil”, mas que seja bíblica e ungida, adequada em sua linguagem para todos os lhos 

que somos chamados a ministrar.

Aliás, foi muito graticante para mim, tantos anos 

depois de ter sido inuenciado e abençoado por 

pessoas queridas da APEC, tanto no Acampamento 

Palavra da Vida quanto nas igrejas onde meus pais 

me levaram em criança, receber seu time atual aqui 

no Ministério, para inuenciar nossas crianças 

através da vida dos que servem aqui. Que bênção! 

Sim, “O Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre”.

Louvado seja o Nome do Senhor! Quem sabe não é este o mês em que Ele nos visita?

Enquanto aguardamos, que este boletim nº 3 seja bênção e alegria tanto na sua vida, 

quanto é na minha. Deus abençoe!

 velho,or  n f ãod on  sa eu  q d ea sd vni iaa rá dEle".
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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

Gratidão por sermos parte deste Ministério. 
Vemos claramente a mão de Deus ao 
levantar pessoas tão comprometidas e 
inspiradas por Ele para nos instruir, exortar, 
e caminhar conosco na Fé. 
O Ministério Alfa e Ômega nos ensinou a 
importância de discernir a vida através do 
conhecimento da Palavra de Deus, uma 
semente plantada em nossos corações que 
Glória a Deus já vem dando seus frutos, e 
certamente dará muito mais, e também somos 
gratos por acreditarem no Ministério que 
Deus confiou a nós.Amor e gratidão pelas 
vidas do Pr. Haroldo e Pra. Fúlvia,  
e por todos que fazem parte. 
Glória a Deus por esse Ministério!

Fazemos parte do Ministério Cristão 

Alfa e Ômega desde que éramos um 

pequeno grupo de pessoas que 

buscavam ao Senhor. Nestes anos de 

caminhada, o número de pessoas 

aumentou, os frutos se multiplicaram 

e temos provado como o Senhor é 

bom! É um privilégio fazer parte de 

uma igreja que tem fome e sede do 

Senhor. Se você ainda não nos 

conhece, fica nosso convite para que 

venha sentir o amor de Jesus!
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A ausência de bons exemplos, de 

dedicação e zelo no que diz respeito a 

educação das crianças, é um empecilho 

para que elas se desenvolvam de maneira 

saudável.

‘’CUIDADO! CRIANÇAS"

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

É muito comum encontrarmos esse tipo de 

sinalização como uma advertência aos 

motoristas quando há crianças por perto e, 

acho bem importante que assim seja feito.

´ ~

A ausência do ensino da Palavra, da 

oração, da adoração nos lares, é um 

empecilho para que elas aprendam que há 

um DEUS VIVO, que é merecedor de toda 

honra, glória e louvor. Um DEUS que as 

ama e se importa com elas.

Que possamos aplicar em nossas vidas e 

lares o mandamento que o SENHOR nos 

apresenta em Deuteronômio 4:9-10 

"Apenas tenham cuidado! 

Tenham muito cuidado para que vocês 

NUNCA se esqueçam das coisas que os 

seus olhos viram; conservem-nas por toda 

a sua vida na memória. 

Contem-nas a seus lhos e a seus 

netos....reúna o povo diante de MIM para 

ouvir as MINHAS PALAVRAS, a m de que 

APRENDAM a ME TEMER enquanto 

viverem sobre a terra, e as ENSINEM a 

seus FILHOS".

No amor de CRISTO,

Mas nossa atenção com as crianças deve 

ir muito além "do trânsito"....

Não adianta "dizer 

somente" 

o que se deve ou 

n ã o  f a z e r . . . . 

precisamos mostrar 

com nosso procedimento: palavras, 

caráter, perdão, limites, dignidade, 

cidadania, e acima de tudo (sempre) 

AMOR a DEUS!

Em Marcos 10:14 JESUS nos adverte: 

“Deixem vir a MIM as crianças, NÃO as 

IMPEÇAM..."

Nossas crianças precisam de 
EXEMPLO... "bons exemplos".

ATENÇÃO

CUIDADO

CRIANÇAS
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PROGRAMAÇÃO 
REUNIÕES NA SEDE MCA&O

CÉLULAS

DOMINGO
10:30h às 12:30h - 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)

20:30h às 22h - Estudo de Profecia Bíblica (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.

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 

Célula de 
Estudo Bíblico

Sexta-feira
às 10:00h

CTCTJ - Bofete
(semanal)

Cris Baumer 

Célula de Mulheres 
Sexta-feira
às 15:00h

Centro - SBC
(mensal)

Magali Mazzaro

Célula de 
Estudo Bíblico

  Sábado
às 12:00h

Sob a árvore/ sítio
(quinzenal)

Cris Baumer 

Célula de 
Estudo Bíblico 

Sábado
das 17:30 às 19h
Centro - SBC
(quinzenal)

Aroldo e Leila

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

(semanal)

Aroldo e Leila

Célula de Mulheres
Quarta-feira 

às 15:00h
Na sede da Igreja

(quinzenal)

Fulvia Maranhão 

 Célula de 
Estudo Bíblico
Quarta-feira  

às 20:30h
City Lapa - SP

(semanal)

Cris Baumer

Célula de 
Estudo Bíblico
Quinta-feira

às 19:30h
Conchas - SP

(semanal)

Cris Baumer 
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JESUS...
Marias e Martas

Local: Salão de Festas do Residencial 10 - Av. Bom Pastor, 1000 - Alphaville -
 Santana de Parnaíba

Sábado, 24 de Junho de 2017 - às 15h
IMPORTANTE: Conrmar presença até dia 16 de Junho de 2017

NEWS

7.

Ch� d� Mulher�

Diaconi�
O Ministério de Diaconia foi constituído e daremos 
início as atividades dentro e fora do templo neste 

mês de junho. Vamos abraçar as ações sociais com 
a intenção de evangelizar, visitar os doentes e 

também cuidar dos irmãos do MCA&O. 
Comunicaremos em breve os próximos passos! 

”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

Estud� d� Profeci� Bíblic� 

OS SINAIS DA SUA VINDA...
AMÉM, VEM SENHOR JESUS!

Local: Ministério Cristão Alfa e Ômega - Rua Gêmeos, 64 - Condomínio Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri
PRA. TÂNIA TEREZA
Dias 22 e 23 de Julho

Seminári� 
Fundadora do Ministério SILC - Seminário 
Intensivo de Libertação e Cura, que promove Vida 
Plena, Vida Abundante em Cristo Jesus.

Local: Ministério Cristão Alfa e Ômega - Rua Gêmeos, 64 - Condomínio Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri
PR. HAROLDO MARANHÃO
Início: 8 de Junho de 2017 - às 20:30h - quintas-feiras (quinzenalmente)

01
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TESTEMUNHO 
Sou cristã há quase nove anos. Antes de me converter a 

Cristo, andei por vários caminhos buscando respostas para 

perguntas como “Quem sou? ”, “Onde estou? ”, “Para onde 

vou? ”.

A busca por estas e outras respostas me levou a estradas 

cheias de engano e de muita decepção. Busquei respostas 

no espiritismo kardecista por inuência da minha família 

que era católica-espírita. 

Comecei a ler livros espíritas aos nove anos de idade. O sobrenatural e o oculto sempre 

me atraíram desde cedo, mas após alguns anos a teoria da reencarnação e vidas 

passadas caíram na minha descrença quando percebi que se existia muitas vidas para o 

aperfeiçoamento da nossa alma, havia algo de errado: como o mundo não apresentava 

melhoras dessa chamada evolução da alma? Porque não lembrávamos de nossas vidas 

passadas? Outro aspecto que me chamou a atenção foi o fato do esquecimento sempre 

nos levar a novos débitos e créditos numa roda innita onde jamais poderíamos ser 

livres. Depois entendi que muitas das lembranças que achamos ser outras vidas são 

explicadas pela ciência como memória genética.

Me envolvi com Rosa Cruz, Extra terrestres, Cristais, Meditação Transcendental e muitas 

outras práticas que abriram diversas portas para o mundo espiritual das trevas até que 

passei a ter experiências sobrenaturais com demônios. Eu entrava num estado de 

letargia e por mais que meu marido tentasse me acordar era difícil voltar. Era como se eu 

estivesse presa em dois mundos.

Na terceira dessas experiências eu clamei pelo Nome de Jesus e o Seu Sangue e tudo 

aquilo que tentava me prender desapareceu em um piscar de olhos. Foi assim que então 

decidi estudar a Bíblia e conhecer o que este livro dizia a respeito de Jesus. Eu já havia 

buscado respostas em muitas outras coisas, mas não tinha dado chances a Bíblia. Pelo 

contrário, achava que era um livro fantasioso e sem sentido e vejam só: conhecê-lo 

trouxe as respostas que eu buscava. Conheci Jesus, Sua obra incomparável na Cruz do 

Calvário, Seu innito Amor por nós, Seu plano de salvação. Tudo se encaixou e a minha 

busca foi preenchida. 

Te desao a conhecer o “manual de instrução do fabricante” como carinhosamente 

chamo a Bíblia hoje. Tenho certeza que você vai car impactado com a maior estória de 

amor de todos os tempos e se render a Cristo verdadeiramente!
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missões

“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: 

Levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.” João 4:35

“Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos lhos de Deus. 

Porque a criação cou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a 

sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da 

corrupção, para a liberdade da glória dos lhos de Deus. Porque sabemos que toda a 

criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.” Romanos 8:19-22

9.

SOMOS TODOS MISSIONÁRIOS!

Normalmente, quando pensamos em missões, logo 

lembramos de lugares longes, remotos ou apenas, de 

alguns testemunhos que ouvimos, algo bem distante 

da nossa realidade; no entanto, esse pensamento 

não é correto, pois, mesmo existindo missões em 

lugares remotos e distantes, devemos nos 

conscientizar que somos todos missionários e, 

conforme lemos nos versículos acima, o mundo está 

à nossa espera e pronto para a colheita.

Quando Jesus chama seus discípulos a pregar o Evangelho à todas as nações, Ele não faz 

uma ressalva para os discípulos missionários. A chamada é para todos os discípulos, 

sem exceção.

A necessidade e a urgência são enormes, mas, se cada cristão assumir para si o imenso 

privilégio da responsabilidade da pregação do evangelho, não tenho dúvidas que TODOS 

ouvirão a libertadora Palavra de Deus. 

Assim como nos tempos de Neemias, quando da reconstrução do muro, onde o povo foi 

dividido para que cada um fosse responsável pela restauração de uma parte do muro, 

sendo que, alguns, inclusive, construíram bem em frente de sua casa, temos que tomar 

para nós a responsabilidade de inuenciarmos, pela vivência e pela pregação da Palavra 

de Deus, todos àqueles ao nosso redor. Aonde quer que o Senhor nos envie; seja o nosso 

vizinho, no nosso bairro, ou até mesmo na China.

Que o Senhor possa nos encher de ousadia e sabedoria, para que possamos aproveitar 

cada oportunidade para compartilharmos do evangelho. 

Missões não acontecem apenas do outro lado do mundo, mas em todo mundo e por 

todos os cristãos!! ~



ORANDO UNS PELOS OUTROS

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... 

12

6

39

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!
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11.

PENSE NISSO

REMINDO O TEMPO

memorizando a palavra

"Busquem, pois, em PRIMEIRO LUGAR o Reino de 

DEUS e a Sua justiça, e todas essas coisas lhes 

serão acrescentadas."

Mateus 6:33

Diante do que estudamos nas terças 

feiras, eu creio que, com base nos 

seguintes textos, somos chamados a 

exercer autoridade sobre o tempo.

Efés ios 5:15-16 “Por tanto,  vede 

prudentemente como andais não como 

néscios, e sim como sábios remindo o 

tempo, porque os dias são maus.” 

E também Colossenses 4:5 “Andai com 

sabedoria para com os que estão de fora, 

remindo o tempo.” 

Entendo que alguns torçam o nariz para 

este entendimento, e respeito, mas 

divirjo...

Como estudamos, podemos nos libertar 

do tempo. O tempo é uma prisão. Josué 

orou e o sol parou. Para Ezequias, voltou 

para trás. 

Coisas extraordinárias aconteceram e 

pessoas na Bíbl ia zeram coisas 

impossíveis em um curto espaço de 

tempo.

Cremos que vamos ver o Senhor nos 

permitir realizar dez anos em um ano, um 

ano em um mês, um mês em uma 

semana, uma semana em um dia.

Se você crê, ore, e profetize isso. Em Nome 

de Jesus.



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 Cristo! 

04/06 - Rosângela Passos de Lima

09/06 - Ildy Silveira

22/06 - Pr. Renato Marão

23/06 - Thiago Ferreira L. Gonçalves

25/06 - Emely Lima Silva

REFLITA

JOSEMAR BESSA

"Levado a um 
século à frente 
de seu tempo, 
um mestre da 
Bíblia vê com os 
próprios olhos o 
desastre que 
c r e n ç a s 
teológicas nada 
convencionais a 
r e s p e i t o  d e 
J e s u s  e  d a s 

Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. 
Salmos 90:12

Escrituras, impressas em seu livro, 
causarão às próximas gerações."

Em breve teremos uma Biblioteca 

e DVDteca. AGUARDEM!!!

FILMES
EM

DVD

A vida é um 

Feliz
Aniversário!

      presente de Deus
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