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DE

MOSTARDA
"Os céus proclamam a glória de DEUS, e o ﬁrmamento
anuncia as obras das Suas Mãos."
Salmos 19:1

EDITORIAL
Ao longo deste tempo de Ministério temos buscado ser uma expressão local do Corpo de
Cristo, procurando viver o máximo possível longe da separação pelas placas de igrejas.
O nome do Ministério é apenas para localizar o endereço em que nos reunimos, pois
cremos que O Corpo de Cristo é único, assim como a Igreja de Jesus Cristo é única, ou
seja, não pode ser dividida, e, provavelmente, os que causam divisão não fazem parte
dela...
E justamente por que não nos preocupamos com questões denominacionais, temos tido
a liberdade de convidar e receber homens e mulheres de Deus que nos tem abençoado, e
feito parte da construção que temos desenvolvido aqui.
Neste mês de julho recebemos a visita tão especial da Pra. Tania Tereza, que nos trouxe
uma palavra muito bíblica acerca de questões generacionais que afetam a tantos, das
quais podemos e devemos nos libertar pelo poder liberado em Jesus Cristo, em Sua
morte na cruz.
Este conteúdo está disponível na página do Ministério no Facebook, gratuitamente, e
recomendamos muito que você invista um tempo para receber. E algo que me alegrou, e
muito nas palavras da Pra. Tania, entre tantas outras coisas, foi o fato de que ela também
entende a unidade do Corpo como entendemos.

Além disso, nos
compartilhou uma palavra
profética preciosa sobre este
Ministério, que acolhemos
em nosso coração e, cremos,
veremos seu cumprimento.
Em Nome de Jesus!
2.

Recebemos também
Alexandre Cordeiro e sua
esposa Tarcilla, amigos
queridos de tanto tempo, com
uma história de vida que
manifesta tanto do poder de
Deus, e, além de atualizarmos
o que Deus tem feito em suas
vidas e do Ministério ao qual
os tem chamado, recebemos
de Deus através dele.
Sim, comunhão com outros irmãos e oportunidades de acompanhar o que Deus está
fazendo em tantos lugares é um dos anseios de nosso coração, e visão da liderança deste
Ministério.
Que O Pai possa continuar nos abençoando com a oportunidade de conhecer tantos
servos que Ele mesmo tem levantado em tantos lugares, e receber do que Deus lhes tem
dado pelo Seu Espírito nestes tempos em que vivemos.
Cremos que em breve esta unidade será mais confrontada pela agenda dos últimos dias,
e precisamos desenvolver esta comunhão neste tempo, porque isso será algo muito mais
importante em algum dia adiante de nós, mais do que podemos compreender hoje.
Oremos pela unidade do Corpo, mas também pela preservação da sã doutrina. Que
estejamos sendo livrados de toda heresia e manifestação de apostasia destes dias, em
Nome de Jesus.
~

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)
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MEDITAÇÃO NA PALAVRA
‘’A Verdadeira Obra-Prima"
....apreciando a maravilhosa Criação,
comecei a pensar nos "aplausos e elogios"
que são dados às grandes "obras de arte".
Colecionadores que fazem seguros
tremendamente caros, e têm apego e até
certo orgulho por possuírem quadros,
pinturas do "........".
Galerias e museus suntuosos expõem com
grande apreço suas "raridades,
preciosidades".....
Claro que não podemos negar o valor de
um artista!
Mas... será que paramos para apreciar e
até nos emocionar com a Verdadeira Obra
de Arte que é o Universo?
Será que paramos para louvar e adorar o
Perfeito "Artista", Criador de tanta beleza e
sublimidade??
A Palavra de DEUS nos revela que:

’’Os CÉUS proclamam a GLÓRIA de DEUS, e o FIRMAMENTO anuncia as OBRAS das SUAS
MÃOS. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há
linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som; no entanto, por toda a terra se
faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos conﬁns do mundo. Aí, pôs uma tenda para o
sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu
caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até à outra vai o seu percurso; e nada
refoge ao seu calor. A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o testemunho do SENHOR
é ﬁel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do SENHOR são retos e alegram o coração; o
mandamento do SENHOR é puro e ilumina os olhos. O temor do SENHOR é límpido e
permanece para sempre; os juízos do SENHOR são verdadeiros e todos igualmente, justos.
São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do que o
mel e o destilar dos favos."
Salmo 19:1-10
Louvado e Gloricado seja para sempre o Nome do SENHOR, Criador de tudo e todos!!!
4.

missões
OLHE SEMPRE PARA CIMA!
Essa “simples” frase do título acima é de grande impacto na minha vida, uma
vez que foi dita pelo querido irmão e pastor Chinês chamado Samuel, que carregou no
corpo as marcas do evangelho.
Esse pastor de idade avançada, com pouco mais de um metro e meio de altura,
viveu de forma muito intensa o evangelho; não apenas pelo fato de morar na China, um
pais que experimenta perseguição, mas também por ter sofrido, literalmente na pele, as
consequências dessa perseguição.
O pastor Samuel foi preso por duas oportunidades pelo seguinte crime:
pregação da palavra de Deus!!!
A primeira prisão durou alguns meses e, logo que ele saiu, retomou a pratica da
pregação do evangelho. Quando os ociais voltaram e vericaram que ele estava
pregando novamente, caram incrédulos e perguntaram: “ Você está pregando de
novo?!?! A resposta do pastor Samuel foi bem simples: “Claro, o povo quer escutar, eu
prego!!!!
Diante desses fatos veio a segunda prisão, mas, agora, ao invés de meses, ele
cou preso por mais de 20 (vinte) anos no norte da china, onde o inverno é terrível,
executando trabalhos forçados, especialmente na construção de ferrovias e em minas de
carvão. Mas, o Senhor o sustentou todo o tempo!!!
Apesar da perseguição e de tudo o que ocorreu, o que impressiona é que o
Pastor Samuel conta todos esses acontecimentos com um sorriso no rosto, e chega a
declarar que o tempo que passou na prisão foi a lua de mel dele com Cristo!!
A libertação da segunda prisão, se deu pelo fato da sua mãe já ser idosa e
precisar de cuidados, mas, é claro, assim que ele saiu, continuou pregando o evangelho
até a sua morte em 2013.
Quando o visitei, milhares de chineses, por semana, recebiam o ensino do evangelho em
sua Igreja Domestica e, em cada oportunidade que era perguntado da forma que
suportou toda a perseguição, a resposta era sempre a mesma: “olhe sempre para cima e
não para baixo, assim, você verá a Cristo e não as circunstâncias!!!!
Nada nos separa do amor de Cristo e sempre podemos continuar!!!!

Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas
que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra;
Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com
Cristo em Deus.
Colossenses 3:1-3

~
5.

PROGRAMAÇÃO
REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O

Domingo
Culto de Adoração ao
Senhor Jesus e

Segunda-feira

Terça-feira

Reunião de Homens - 14/08
19:30h (Mensal)

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

EBD - Escola Bíblica
Dominical para crianças
de 0 a 12 anos
10:30h às 12:30h
Célula de Oração
das 20 às 22h (semanal)
Centro - SBC

Reunião de Mulheres
às 15:00h (toda 1a e 3a
quarta-feira do mês)
Na sede da Igreja

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

Sábado
Reunião dos Jovens
17h às 18:30h
Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio

Célula de Estudo Bíblico
das 17:30 às 19h (quinzenal)
Centro - SBC

6.

Sexta-feira

Quinta-feira
*BCC Bíblia de Capa a Capa
20:30h às 22h (Quinzenal)

Vigília (Calendário abaixo)
21h às 23h

*Estudo de Profecia Bíblica
20:30h às 22h (Quinzenal)

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

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

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

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

Aconselhamento
Individual e a Casais
Mediante agendamento

JUL AGO SET OUT NOV DEZ -

28/07
25/08
29/09
27/10
24/11
29/12

2⁰ SEMESTRE 2017

Quarta-feira

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
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Sit d Min téri

02

Bibliotec

Muito em breve nosso site estará no ar!
www.alfaeomegachurch.com.br

Dvdtec

Estamos inaugurando a nossa biblioteca e dvdteca! JESUS...
Agora você poderá desfrutar dos livros e lmes Marias
cristãos e Martas
que edicarão a sua vida ! Faça seu cadastro.

Local: Ministério Cristão Alfa e Ômega - Rua Gêmeos, 64 - Condomínio Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri
Início: 6 de Agosto de 2017

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

Pela 1ª vez,

depois de muitos anos, sei o que é
fazer

parte

e

não

apenas

AGO

frequentar uma igreja.
Há pouco mais de 1 ano conheci o
Ministério através da preciosa

SET

vida da Cris, o que reforça quão
importantes são as células!!!
Fui recebida com muito carinho e
senti o genuíno amor de Jesus

OUT

manifesto através da vida de
cada

um,

principalmente

dos

Pastores Fúlvia e Haroldo.

NOV

Sou muito grata ao Pai por fazer
parte do Corpo, onde o cabeça é
Cristo e a Palavra é ministrada
debaixo da unção do Espírito

DEZ

LUCIA
Cheguei ao Ministério Cristão Alfa
e Ômega de uma maneira muito
especial. Através da oração e do
desejo de encontrar mais do que
uma igreja, mas uma família em
Cristo, fui conduzida pelo Espírito
Santo a esse ministério. É uma
alegria e privilégio servir a Cristo
em um lugar onde a Palavra do
Senhor é levada à sério e a
verdade do Evangelho é pregada
de forma simples e profunda.
Minha gratidão a Deus por me
permitir fazer parte desse
ministério e da obra que Ele está
realizando na terra! A Ele a glória
para sempre!

Santo. A Ele, toda honra e toda
glória!
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TESTEMUNHO
Me converti a Jesus em 2012, quando no antigo Ministério onde
congregava o Espírito Santo convenceu-me do meu pecado
através de uma Palavra pregada pelo Pr. Haroldo. Antes disso
foram mais de 10 anos de uma vida de abuso de drogas e álcool
de maneira diária e compulsiva.
Já namorávamos há alguns anos quando Tainah e eu resolvemos
nos juntar, não nos casamos, apenas passamos a viver juntos.
As brigas eram muito recorrentes e a situação começou a car
insustentável quando o que eram discussões passaram para agressões físicas. Numa
noite de sexta-feira bebemos muito e fumamos maconha, e completamente alterados já
começamos a discussão no bar onde estávamos, onde tinha ido tocar naquela noite. A
discussão se estendeu até a manhã do dia seguinte, houve agressões físicas, e me
deparei com uma situação em que tinha que ir trabalhar com o rosto machucado devido
à nossa briga. Aquilo foi a gota d'água, não sabia mais o que fazer, não tínhamos mais
como continuar com aquilo e desesperado quando terminei minhas aulas pela manhã
liguei pra minha sogra e contei o ocorrido. Ela foi até nossa casa e constatou que o nosso
problema era espiritual, a Tainah já era convertida mas estava completamente desviada.
Assumimos o compromisso de a partir daquele momento passarmos a frequentar a
Igreja, minha sogra sabia o que estava propondo e a partir daquele momento foi uma
questão de tempo pra Jesus entrar de maneira denitiva em nossas vidas. Hoje entendo
porque a Bíblia diz "SEDE SÓBRIOS, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em
derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar" (1 Pe 5.8). O consumo
de álcool ou de qualquer tipo de droga anula o temor do Senhor, os freios psicológicos e
sociais, a ética e o bom senso, liberando descontroladamente o mal que habita o íntimo
de todos os seres humanos, e era por essa brecha que o inimigo entrava pra destruir
nosso relacionamento. Tive recaídas nesse processo de libertação, mas pelo poder da
Palavra e do Espírito somos lavados e fortalecidos na luta contra o pecado. Minha eterna
gratidão aos pastores Haroldo e Fúlvia pelo acompanhamento e pelas orações em
momentos difíceis que passamos, e a Leila minha sogra, que foi um anjo usado por Deus
em nossas vidas.
Hoje somos libertos, Glória a Jesus por isso, pois "nos tirou do poder das trevas e nos
transportou para o Reino do Seu Filho amado", restaurou nosso casamento, nos deu uma
lha linda e preciosa. Hoje nosso Ministério é adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo
que fez e tem feito por nós até aqui, e principalmente porque em Cristo temos a remissão
de nossos pecados e somos feitos novas criaturas. Glória a Deus.
8.

ACONTECE
Olá queridos, graça e paz! Nossa primeira EBF chegou
ao m deixando um gostinho de quero mais...
Agradecemos as orações pelas nossas crianças. Foram
momentos preciosos cheios da presença do Senhor!
Nesse período crianças entregaram suas vidas a
Cristo!!!!! GLÓRIA A DEUS.
Agora daremos continuidade nessa
caminhada na EBD!
Não deixe
de trazer
uma
criança.
Elas são
Domingo Cinza:
Sujos do pecado
preciosas
09/07/17
para Deus!

Domingo Branco:
Limpos do pecado

Domingo Amarelo:

Céu

01/07/17

23/07/17

Doming
o

Sangue Vermelho:
de Jesu
s

Equipe EBF: Thaís,
Renan, Cris, Val, Elida,
Ildi, Magali, Nathalia e
Rosana.
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Domingo Verde:

Semente

16/07/1

30/07/17

Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus ﬁlhos, e delas
falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.
Deuteronômio 6:6-7

Compartilhando o Alimento do Céu

29/07/17

IDE Diaconia: Como participantes do Ministério
de Jesus, temos que pregar as boas novas,
restaurar os contritos de coração, proclamar
liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos
presos. O Ide acontece sempre no último sábado
de cada mês a partir das 14h. Vamos as ruas
onde estão os pobres e oprimidos. Levamos
JESUS que é a Palavra que liberta, oramos com
eles e também levamos o pão material! Venha
participar conosco!
Equipe Diaconia: Leila, Aroldo, Élida, Marco,
Val, Alice, Ildi, Mirna, Cris e Lucia.
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MEDITANDO EM PROVÉRBIOS
’’Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos“.
Provérbios 24:11
Todas as pessoas que estão vivas hoje, ao redor de toda a face da terra, desde o dia em
que nascerem caminham para a morte. Estão sendo levadas dia a dia ao seu encontro.
Digo isso porque a Bíblia nos revela que “... o salário do pecado é a morte” - Romanos 6:23 e
porque todos pecamos, todos morreremos.
Mas o “presente dado de graça por Deus é a vida eterna”!
Vida esta que é oferecida gratuitamente, mas exclusivamente, em Seu Filho Jesus Cristo.
E somente é de graça, porque Jesus pagou o alto preço que nenhum de nós poderia
pagar. A Sua morte injusta na cruz!
A questão é que essa “oportunidade de vida eterna” tem prazo “variável” de validade,
porque somente pode ser recebida durante o tempo em que alguém ainda está vivo aqui.
Porque sendo uma opção de vida, não pode ser exercida depois que morre, porque
mortos não têm mais como resolver esta questão.
Assim que enquanto tantos cam “discutindo diferenças da religião”, e outros propondo
a “unicação das religiões”, O Senhor Jesus está buscando os que cambaleiam para a
morte, chamando para A Vida.
E Ele espera que nós também façamos parte desta busca.
Sim, os que cambaleiam, precisam acertar sua própria situação enquanto há tempo...
Nós que já resolvemos a nossa questão em Cristo, precisamos nos preocupar com os que
estão ao nosso redor.
Meu convite para este mês de agosto é para que possamos aproveitar melhor as
oportunidades para falarmos da salvação em Cristo para as pessoas ao redor!
Percebo claramente que Ele está nos dando um tempo de romper limites e crescimento, e
quer usar a cada um de nós para fazermos parte da vida de alguém... Se você concorda e
recebe esta Palavra em seu coração, ore agora a Deus, e peça para ser útil a Ele. Tenho
certeza que Ele mesmo irá trazer alguém para você abençoar com o seu testemunho, e
sabedoria para falar de Jesus. Quando estiver diante desta pessoa e talvez “a perna
balançar”, lembre-se que esta pessoa cambaleia para a morte...
Que Deus nos abençoe com Sabedoria e Unção! Em Nome de Jesus.
~

frutífero no
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PENSE NISSO
Como temos visto às terças feiras, há um
tremendo poder espiritual liberado no que
confessamos com a boca quando cremos
no coração. Essa conssão muda TUDO!

Romanos 10:9-10 ’’Se, com a tua boca,
confessares Jesus como Senhor e, em teu
coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os
mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê
para justiça e com a boca se confessa a respeito
da salvação.’’
I João 1:9 ’’Se confessarmos os nossos pecados,
ele é ﬁel e justo para nos perdoar os pecados e
nos puriﬁcar de toda injustiça.’’

A palavra confessar em seu original grego
é homologar! Tem efeito semelhante ao
que é feito nos tribunais!
3671 -

ομολογια (homologia) do

mesmo que 3670
1) declaração
1a) subjetivamente: o que professamos
ser nosso
1b) objetivamente: declaração [conssão]
i. e., o que alguém declara [confessa].

ar

ss
onfe

C
Quando confessamos, na verdade
homologamos verdades eternas!

memorizando a palavra

"Finalmente, irmãos, tudo o que é
verdadeiro, tudo o que é respeitável,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo
o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor
existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento."

FILIPENSES 4:8
11.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos que você cresça em amor,
maturidade e fé em Cristo!
01/08
02/08
02/08
11/08
21/08
28/08

-

Simone Martin
Cris Marão
Hugo Camilo de Carvalho
Helio Didzec Junior
Katia Cristina Camargo Bernardi
Lúcia Regina Carvalho Fontes

E aos aniversariantes de casamento,
desejamos que vivam a beleza desta
aliança criada por Deus, que os fez dois
porém agora os uniu em uma só carne.
Felicidades!!!
11/08

Aniversário de Casamento

A vida é um
presente de Deus

Pr. Haroldo & Pra. Fúlvia

Maranhão

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

DICA

21/08
nd

Aniversário de Casamento

A obra busca mostrar que
estabelecer limites bem
LIVRO denidos é essencial para uma
vida cristã saudável e
equilibrada. Limite é uma linha
divisória
pessoal que
determina as
coisas pelas
quais as
pessoas são
responsáveis

Hélio & Lisabelle
Didzec

REFLITA

Livro de
Cloud&Townsend

William Carey - 1761-1834
’’Para conhecer a vontade de
Deus, precisamos de uma
bíblia aberta.’’

MINISTÉRIO CRISTÃO ALFA E ÔMEGA
Phone: +55 (11) 4191-6808 - Segunda das 9:30 às 13:30h/ Terça a Sexta das 13:30h às 17:00h

Rua Gêmeos, 64 - Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri
http://ministeriocristaoalfaeomega.blogspot.com.br

https://www.facebook.com/Ministério-Cristão-Alfa-e-Omega

