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GRÃO

DE

MOSTARDA
Disse JESUS: "...para que sejam um, como NÓS o somos."
João 17:22b

EDITORIAL
“ Tomou então Samuel uma pedra... e chamou Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o SENHOR.“
I Samuel 7:12
Este texto é o estabelecimento de um memorial profético, rmado por Samuel, em um
gesto que tem sido usado ao longo de milênios como uma referência de um momento de
pausa para conrmar que a bênção do Senhor tem nos alcançado, ao longo dos tempos...
Os memoriais bíblicos falam tanto sobre algo que Deus fez, como também sobre certo
tempo de um caminho percorrido, como lemos em Jeremias, são “marcos que nos guiam

pelo caminho” (Jeremias 31:21)
Assim que nesta sexta edição do nosso “Grão de Mostarda”, quero parar para propor este
memorial... para reconhecer o quanto O Senhor tem, não apenas nos ajudado, mas sim,
tem Ele mesmo feito a obra através de todos nós.
Através de todos que fazemos parte deste Ministério a Deus, expresso de tantas
maneiras, mas, o principal deles, nesta manifestação de uma igreja local.
Nos alegramos por tantas pessoas que tem se achegado a nós neste ano, pessoas
preciosas que se sentem identicadas com o que cremos, como que experimentamos
juntos, com a alegria de perceber e experimentar a presença do Espírito Santo em nosso
meio.
Como a manifestação que experimentamos na
visita do Pr. Paulo Ivair Sper, que nos abençoou
muito com seu testemunho, e inspiração para a
vida. Experimentamos naquela manhã uma
presença muito especial do Espírito Santo de
Deus em nosso meio, com quebrantamento de
coração... daquelas coisas que quem não veio,
perdeu... impossível compartilhar...
E memorial quanto ao caminho, porque estamos trabalhando forte para que até o nal
deste mês de setembro, se Deus quiser, tenhamos nosso site no ar, além do nosso canal
do YouTube.
Queremos poder compartilhar tanto estas ministrações especiais que temos recebido
com homens e mulheres de Deus que tem nos visitado, como também oferecer o que
Deus tem nos dado como conteúdo, para que, além de ser bênção em nosso meio, seja
útil a outros irmãos.
Que assim seja, e que Deus nos abençoe. Cremos que nossa função é obedecer, orar e
cuidar dos que tem se achegado até aqui, porque quem “acrescentará, dia a dia, os que
venham fazer parte conosco”, é o próprio Espírito Santo de Deus (Atos 2:47)
Que Deus nos abençoe! Contamos sempre com a sua oração... Amém!
~
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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
ROSANA ROZA

Dizem que quem procura

coração, para nos guiar a partir do Seu

acha, e posso aﬁrmar que isso é mesmo

propósito.

verdade. Há muitos anos vinha em busca

levantar da cama todos os dias para

Que

Deus

me

permita

de algo que não sabia ao certo o que era,

serví-Lo e adorá-Lo juntos com outros

nem para que direção caminhar. Até que

irmãos num só corpo em Cristo. Amém

Sem saber ao certo o que seria uma
célula, eu fui. Depois de um tempo neste

nunca tinha ouvido falar antes, percebi
ﬁnalmente achado a direção para minha
vida e de minha família. Através dessa
experiência conheci o MCA&O, onde os
de maneira acolhedora e tem me ajudado
a entender como somos dependentes de
Deus e que tudo o que Ele quer é o nosso

DEZ

Pastores Haroldo e Fúlvia me receberam

NOV

que tinha encerrado a minha busca e

OUT

lugar, ouvindo as pessoas falarem de
Jesus, de modo tão verdadeiro como eu

Sou muito
grata a Deus e a vida da Cris Baumer
por fazer parte do Ministério Cristão
Alfa e Ômega, que de verdade é uma
família que vive como Corpo de Cristo.
Fui muito bem recebida por todos e
estou muito feliz em servir ao Senhor
Jesus neste ministério onde os pastores
tem compromisso com a Palavra de
Deus e muito amor ao próximo. Venho
aprendendo a Palavra de forma
simples e clara conduzida pelo Espírito
Santo de Deus. À Ele toda honra e
toda glória para sempre!
ROSANA ALVES

SET

um dia reencontrei uma amiga, a Cris, que
me convidou para as células em sua casa.
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MEDITAÇÃO NA PALAVRA
"O problema é a TRAVE... ou o CISCO?"
Eu uso óculos desde os meus 3 anos de idade, e, quem tem alguma diculdade de
enxergar perfeitamente sabe o quanto é abençoador quando colocamos nossas
"lentes"...de "embaçado a nítido"... que alívio!!!
Pensando nisso fui levada a meditar nas palavras de JESUS no evangelho de Mateus 7:5
(Versão King James) que diz:

‘’Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e ENTÃO poderás VER com CLAREZA para tirar o cisco
do olho de teu irmão.’’
Já ouvi diversas pregações sobre esse texto,
"recriminando" quando exortamos algum
irmão que está em pecado; ou ainda, quando
muitos de nós, pecamos e não queremos ser
exortados, usamos esse "texto" (ou pretexto?).
Mas não é isso que JESUS está ensinando; o
que Ele diz é que precisamos ser humildes e
sensíveis para com nosso semelhante quando emitimos um juízo, crítica ou
aconselhamento, pois também somos sujeitos a erros e diculdades e precisamos de
correção.
A Palavra de DEUS nos ensina o seguinte em Tito 2:11-15 (Versão King James):

"Porquanto, a GRAÇA de DEUS se manifestou SALVADORA para todas as pessoas.
Ela nos orienta a RENUNCIAR à impiedade e às paixões mundanas
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era,
enquanto aguardamos a bendita esperança:
o GLORIOSO RETORNO de nosso grande DEUS e SALVADOR, JESUS CRISTO.
Ele, que SE entregou a SI mesmo por nós para nos REMIR de toda maldade e puriﬁcar para SI um
povo todo SEU, CONSAGRADO às boas obras.
PREGA essas instruções,
ENCORAJA e
REPREENDE com TODA a AUTORIDADE.
Ninguém te menospreze!"
Queridos irmãos e amigos, sejamos gratos quando "exortados" para nossa edicação, e
mais ainda, para a edicação do Corpo e CRISTO!
No amor de CRISTO!
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missões
O PODER DA PALAVRA
Infelizmente, ainda hoje, existem lugares que o acesso à Palavra de Deus não é
pleno e uma expressiva quantidade de cristãos sequer possui um exemplar da Bíblia.
Pessoas que sonham e aguardam para que um dia, tenham a oportunidade de possuir e
ler um exemplar da Palavra de Deus!
A Bíblia não é um livro como outro qualquer, é um livro vivo e, na mão de um
cristão comprometido e obediente é extremamente poderosa.
Para ilustrar esse ponto, relembro um fato que ocorreu no inicio dos anos 80 na
China, quando, a missão Portas Abertas em um ousado plano, depois de muita
preparação e planejamento, entregou, em uma só noite, um milhão de Bíblias em uma
praia chinesa, para distribuição aos nossos irmãos.
Por uma série de eventos, uma das pessoas que recebeu uma dessas Bíblias, teve
seu testemunho revelado muitos anos depois e, realmente, Deus operou grandes coisas.
Pois bem, esse jovem, que recebeu um dos exemplares entregues, cou tão
empolgado com a possibilidade de leitura da Palavra de Deus que em uma semana leu a
Bíblia inteira, na semana seguinte, ele leu a Bíblia novamente e o mesmo se repetiu na
terceira semana e, após as leituras, ele percebeu que o seu povo necessitava da Palavra
de Deus e decidiu largar tudo para se tornar um pregador itinerante do Evangelho.
Passado mais de quinze anos, quando uma pessoa ligada à missão Portas
Abertas, teve a oportunidade de conhecê-lo, descobriu que aquele jovem era então, um
líder de uma rede de igrejas domésticas, composta por centenas de milhares de cristãos
e, tudo começou com uma Bíblia, quando esse homem, ainda jovem, leu a Palavra de
Deus e obedeceu ao chamado que possuía!
Que testemunho e que simplicidade! Bastou apenas uma Bíblia nas mãos de uma
pessoa comprometida, para que muitas vidas fossem tocadas pelo Poder da Palavra!
A Palavra de Deus é a mesma em qualquer lugar do mundo e, da mesma forma
que o Senhor operou maravilhas através do jovem chinês, o mesmo pode acontecer em
nossas vidas, se estivermos comprometidos com a leitura e obediência à Palavra de
Deus! Nunca podemos subestimar o poder da Palavra e o quanto Deus pode operar
através de nossas vidas, a partir de Sua Palavra em nós!
~

“Porque a palavra de Deus é viva e eﬁcaz, e mais penetrante do que
espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do
espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os
pensamentos e intenções do coração.”
Hebreus 4:12
A PALAVRA QUE É VIDA E PODER
A PALAVRA QUE PRODUZ VIDA E PODER

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 - 11/09
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
15:00h (Toda 1a e 3a
quarta-feira do mês)

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

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

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

CANAL
YOUTUBE
Já está no ar!
Agora é possível rever os cultos e
assistir outros vídeos que serão
disponibilizados pelo Ministério.

SITE
Muito em breve
estará no ar!
www.ministeriocristaoalfaeomega.com

SEMINÁRIO
Em Outubro!
Dia 07 - Sábado - das 9:30h às 17:30h - Almoço Incluso
Dia 08 - Domingo - das 10:30h às 12:30h

Inscrições:
De 10/09 à 01/10
ou até o m das vagas.
Garanta logo a sua!
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TESTEMUNHO
Assim como muitos do nosso Ministério, venho de uma
família católica, desde pequeno fui doutrinado a crer em
Deus, em Jesus, mas a principal estrela era Maria; sim,
bastava pegar um terço, repetir uma reza umas 200 vezes e
pronto, tudo estaria bem. Bíblia era só enfeite. Ainda jovem
montei uma empresa com minha namorada, a empresa
cresceu e prosperou, casei, tinha tudo o que eu queria,
casa, carro, empregados, etc.
Com 40 anos, comecei a sentir que algo estava errado, tinha tudo, mas não o principal,
uma família, meus amigos já tinham lhos com quase 18 anos e eu uma empresa com
essa idade, uma esposa doente por trabalho e um lar vazio.
Larguei tudo, casamento, empresa e comecei minha vida do zero, novamente tudo deu
certo, montei outra empresa, ela cresceu, prosperou, depois de um tempo conheci
minha atual esposa a Kátia, logo nos juntamos, adotamos a Rafa e o Lucas e formamos
nossa tão sonhada família, tudo parecia perfeito, só que não! Sempre Kátia e eu
conseguimos tudo sozinhos; para os problemas recorríamos ao espiritismo, Seicho-noiê, Umbanda, etc., tudo que prometesse um resultado rápido. Queríamos o famoso Deus
garçom.
Mas Deus é muito bom, e nos chama para o conhecer; mesmo quando não ouvimos seu
chamado, ele nunca desistiu de nós. Chama primeiramente pelo amor, mas quando não
adianta, usa outras formas e assim aconteceu conosco. Perdemos tudo, empresa, nossa
casa dos sonhos, quase perdemos nossos lhos antes da Guarda denitiva. O peso era
grande! Certo dia vindo do serviço, comecei a chorar no meio da rua, me lembrei de Deus
e implorei misericórdia, disse que não aguentava mais essa vida e que não tinha forças
para continuar.
Em poucas semanas a Cris Baumer viu a Kátia fazendo exercícios na academia e a
convidou para uma célula de estudos bíblicos em sua casa. Quando me contou, senti a
presença do Espírito Santo me dizendo “suas súplicas foram ouvidas”. Ela foi na célula e
voltou feliz. Disse que de domingo poderíamos ir em um Ministério em Alphaville, e
assim zemos e adoramos! Conhecemos a Cristo verdadeiramente, nos convertemos,
fomos batizados, casamos e tudo deu certo e camos felizes para sempre... Não!!!
A situação nanceira piorou mais ainda, nossas brigas aumentaram, e por mais que
orássemos, nada mudava, até que a Kátia conseguiu um emprego com um salário que
dava para a gente comer e mais nada. Não sobrava dinheiro para pagar as prestações da
nossa casa.
Nesse momento percebi que estava entrando no deserto porque Deus começou a nos
sustentar com Maná diário; e por que eu percebi isso? Porque quando tudo parecia
perdido, o banco pronto para tomar nossa casa, Ele mandava a provisão exata para
honrar os compromissos, e verdadeiros milagres aconteceram. Mas por mais que
pedisse emprego, enviasse currículos e procurasse ajuda, nada dava certo.
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Mas Deus começou a falar pelo Espírito Santo, e comecei a entender que ele queria me
esvaziar, sim, para que eu pudesse ser transformado em Cristo e este processo durou
quase 3 anos. Hoje nossa situação nanceira melhorou e nosso relacionamento
também, mas o principal foi e está sendo as nossas atitudes em Cristo. Hoje cremos que
tudo tem que ser através de Deus. Digo que já entramos na terra prometida, mas ainda
estamos enfrentando os gigantes para depois podermos desfrutar do leite e do mel.
Quando lembramos de enfrentar os problemas orando, tudo dá certo, mas quando
esquecemos e tentamos ir por conta própria, tudo dá errado. Voltamos vivos, mas
derrotados.
Cremos que assim como Josué venceu os gigantes, nós também venceremos, pois o
mesmo Deus dele é também o nosso, único, perfeito e maravilhoso, que nos enviou seu
lho Cristo Jesus, para levar nossos pecados e nos preparar para a vida eterna. Deus é
maravilhoso!!!

ACONTECE
Nossa biblioteca e dvdteca agora está no
andar térreo!
Ficou bem mais fácil desfrutar dos livros e
lmes cristãos que edicarão a sua vida !
Faça seu cadastro.

Ide

Diaconia: A Diaconia do MCA&O realiza
atividades em duas frentes. Dentro do templo,
cuida para que tudo esteja organizado para a
realização dos cultos. Isto inclue, entre outras
Marcos 16:15
coisas, a limpeza, orientação e recepção de
‘’E disse-lhes: Ide por todo o mundo,
nossos membros e convidados, etc. Fora do
e pregai o evangelho a toda criatura.’’
templo temos o projeto "Ide", baseado em
Marcos 16:15, que visa levar Cristo à pessoas e grupos que passam por necessidades
materiais, mas que também precisam conhecer a Jesus, o único que pode aliviar TODAS
as dores. As saídas acontecem todo último sábado do mês. Atualmente, estamos
realizando ações regulares junto a uma pequena comunidade que vive debaixo do
viaduto da Av. dos Bandeirante com Av. Vereador José Diniz. Levamos alimentos,
roupas, remédios, etc.; mas, mais importante de tudo, levamos a Palavra de Deus e o
amor do Senhor Jesus. Nossa próxima saída será no dia 30 de Setembro. Maiores
detalhes serão informados nos cultos. Esta é uma ação coordenada pela Diaconia, mas é
parte da missão do nosso Ministério. Portanto, contamos com a participação de todos o
nossos membros. Faça parte! Deus abençoe.
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MEDITANDO EM PROVÉRBIOS
" A sabedoria é alta demais para o insensato; no juízo, a sua boca não terá palavra." Provérbios 24:7
Segundo A Palavra, como já compartilhei aqui antes, insensato é todo aquele que rejeita
a idéia da existência de Deus. Salmo 14:1a "Diz o insensato no seu coração: Não há Deus.”
Sim, porque segundo Paulo, a realidade de Deus, a Sua salvação e, principalmente, a
obra de Jesus Cristo na cruz, são “loucura” para os “sábios" deste mundo…

"Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a
Deus salvar os que crêem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os
gregos buscam sabedoria; mas nós pregamos a Cristo cruciﬁcado, escândalo para os judeus, loucura
para os gentios; mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus.” I Coríntios 1:21-24
Em algum momento da história da igreja, passamos a tentar “facilitar" para as pessoas a
compreensão da obra de salvação, porque alguns entenderam ser necessário “ajudar a
Deus” para que as pessoas pudessem conhecer a Cristo com estratégias humanas...
Em nome de muitas coisas aparentemente boas como “o amor sem pregação”, “a
modernidade necessária para a pregação”, “o marketing aplicado a realidades
espirituais” e outras estratégias humanas que não levam o poder de Deus em conta,
muitas pessoas tem passado pelas igrejas sem ouvir a pregação do real evangelho… e
seguem seus caminhos...
Pregação que sim, para muitos é loucura, mas segundo a Palavra de Deus, sabedoria de
Deus!
Terrível coisa fazemos quando barateamos o evangelho para “facilitar” a compreensão
das pessoas… Elas não precisam compreender, mas sim, receber A revelação pelo
Espírito Santo! Isso não está em nós, mas em Deus, que é o maior interessado em
alcançar aqueles que Ele quer, pois, anal, a salvação em Cristo foi uma obra que nasceu
nEle, e não em mim ou você…
Assim que nosso papel é pregar A Verdade que está na Palavra, porque o convencimento
vem de Deus, pelo Espírito Santo. Não “simplique” o texto bíblico, mas pregue a
verdade, com ousadia, pelo Espírito, pois apenas assim esta “loucura” se tornará
sabedoria!
Aos insensatos que preferem crer na sabedoria humana rejeitando a divina, ca a dura
palavra do texto de hoje, que, quando do Juízo, não terão palavras para se justicar…
Muitos quando pregam o evangelho em nossos dias, também excluem a realidade do
Juízo vindouro quando todos comparecerão perante O Senhor…
Naquele Dia, tristemente saberão que a frase que diz que “todos os caminhos levam a
Deus” era sim, uma verdade, mas uma trágica verdade. Digo isso porque, naquele Dia,
vindo por qualquer caminho, encontrarão com O Senhor Deus, face a face, mas agora
assentado no Seu Trono de Juiz… E a base do julgamento não será a sabedoria humana,
mas sim, se receberam ou não Seu Filho! Pois Jesus nos revela que ‘’Ele é O Caminho, A
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Verdade e A Vida, e ninguém vai ao PAI, senão através dEle!" (João 14:6).
Sim, todos os caminhos levam a Deus, verdade dita por satanás… e isso é uma tragédia.
Apenas Jesus leva aO Pai!
E encontrar com O Senhor Deus, Todo Poderoso como Pai, é a maior bênção que alguém
possa encontrar nesta vida, e por toda a eternidade.
~

PENSE NISSO
ILUSÃO DE ESCOLHA...
NOS ESTADOS UNIDOS EXISTEM:
1.500 JORNAIS
1.100 REVISTAS
9.000 ESTAÇÕES DE RÁDIO
1.500 ESTAÇÕES DE TV
2.400 EDITORAS
CONTROLADAS POR 6 CORPORAÇÕES & 272 EXECUTIVOS
QUE CONTROLAM 90% DO QUE 277 MILHÕES DE AMERICANOS ASSISTEM,
OUVEM E LEEM.

FONTE “Mint Press News”

QUAL SERÁ O EFEITO DISSO NA PROGRAMAÇÃO DE MÍDIAS DO BRASIL ???

memorizando a palavra

"Em tudo, dai graças, porque
esta é a vontade de DEUS em
CRISTO JESUS para
convosco."

1 Tessalonecenses 5:18
11.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos que você cresça em amor,
maturidade e fé em Cristo!
03/09
05/09
13/09
13/09
21/09
22/09
27/09

-

Letícia Danielle Passos Alves
Helio Didzec
Lucas C. Bernard
Ane Caroline Didzec
Aroldo Rovero
Fábio L. M. Mazzaro
Maria Ivone da Silva

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!!!
10/09
th

Aniversário de Casamento

A vida é um
presente de Deus

Marco & Elida

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

DICA

29/09
th

Aniversário de Casamento

André & Letícia

FILMES

EM
DVD

Há 15 anos Ben
Walker (Kevin Sorbo)
abandonou sua
namorada de anos e a
vocação religiosa para
d e d i c a r- s e a u m a
grande oportunidade
na carreira. Agora rico
e bem-sucedido, ele
recebe a visita de um anjo, que mostra
como sua vida teria sido muito melhor se ele
tivesse feito outra escolha naquela época.

REFLITA
‘’Existe uma fé ngida
que só quer escapar
do inferno e que não
tem nenhum desejo
por Cristo.
Essa fé não salva.’’ John Piper

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

Rua Gêmeos, 64 - Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri
www.ministeriocristaoalfaeomega.com
https://www.facebook.com/Ministério-Cristão-Alfa-e-Omega

Ministério Cristão Alfa e Ômega
http://ministeriocristaoalfaeomega.blogspot.com.br/

