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DE

MOSTARDA
"Veja! O inverno passou;
acabaram-se as chuvas e já se foram.
Aparecem ﬂores na terra,
e chegou o tempo de cantar..."
Cantares 2:11-12

EDITORIAL
Um dos textos mais importantes da Bíblia, segundo creio, é a “Oração Sacerdotal” de
Jesus. Convido você a separar agora alguns minutos em João capítulo 17 para sentir o
coração de Jesus pouco antes de ir para a cruz!
Entre tantas coisas profundas, proféticas e revestidas de um amor incompreensível pelos
salvos, e intenso pelo Pai, Ele orou para que também nós, os que viemos a crer nEle, para
que fossemos fortalecidos em unidade. Encontramos as palavras literais de Jesus ao Pai
(João 17:20), intercedendo para que viéssemos a ser um entre nós e um com Ele e com o
Pai, “para que o mundo creia que O Pai enviou a Jesus Cristo”. E orou novamente para que
“sejamos aperfeiçoados em unidade” (João 17:23) “para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus
e O amou”... Que coisa poderosa!
Crendo nesta oração e neste princípio Deus nos abençoou com
um fato profético importante aqui no domingo dia 14 de
setembro passado. Recebemos a visita da Igreja Presbiteriana
Metropolitana de Alphaville, nossa vizinha aqui perto, para
prestarmos um culto conjunto.
Nós ministramos o louvor, e Chun K. Chung, o pastor da igreja, nos trouxe uma palavra
preciosa sobre missões, que você pode conferir em nosso canal no YouTube.
Depois de prestarmos culto, ao encerrar a reunião, saímos para a praça que ca aqui em
frente ao prédio e todos nós oramos juntos ao Senhor, pedindo por esta unidade em nosso
meio.

Unidade entre igrejas que confessam a Jesus Cristo como Único Senhor e Salvador pela
graça, por meio da fé, é necessária e possível.
Reunião entre grupos que preguem algo diferente disso é ecumenismo, o que é heresia, e
não é a unidade pela qual Jesus orou. Que que isso bem entendido...
A presença do Espírito em nosso meio e a alegria nos corações naquele dia nos conrmou
e nos fez crer ainda mais que esta é mesmo a vontade do Pai, e oportunidades assim são
uma bênção para podermos entender que as placas das igrejas devem ser apenas a
identicação de nossos endereços, e a sinalização do que cremos. E nada mais.
Esta experiência foi mesmo muito especial e queremos aprender o máximo do que Deus
~
ainda quer nos ensinar...Que Deus nos abençoe.
2.

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
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Através da vida da Cris Baumer,
conheci e hoje tenho enorme honra
de fazer parte do Ministério Cristão
Alfa e Ômega, onde há unidade
entre os irmãos e, primordialmente,
há comunhão e compromisso com a
Palavra de Deus.
Sou imensamente grata ao Senhor
pela oportunidade de viver como
Corpo de Cristo.

Assim conheci o MCAO, que hoje se
tornou minha família! Agradeço a Deus
por ouvir minha oração e me conduzir a
ministrada pelos pastores, e onde me
sinto plenamente feliz e renovada!
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Foi quando, depois de orar por um bom
tempo, conheci a Cris que muito me

LETICIA ALVES
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MEDITAÇÃO NA PALAVRA
"MÃOS CONFIÁVEIS"
Em Isaías 41:13 o SENHOR nos faz uma promessa: “Pois EU SOU o SENHOR, o seu DEUS, que
o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema; EU o ajudarei.”
É muito interessante como funciona nossa “memória”; ao ler esse texto, lembro muito do
meu pai, querido Dani, que hoje está na Presença Maravilhosa do SENHOR.
Posso até “ver” a cena:
Eu, pequena, segurando em suas mãos para atravessar a rua, ou,
quando me sentia ameaçada por alguma coisa, com medo,
segurava as mãos do meu pai e tinha a certeza de estar
protegida, pois as suas mãos eram “pesadas” (e como!! rsrs...) e
fortes, e eu conava nele.
Muito tempo se passou desde a minha infância, mas, não
esqueço desse sentimento... muito bom... ótimo!!
Hoje eu ainda seguro, e com muita força, nas Mãos do Meu Pai.
Meu Pai Celeste! E isso me dá muito mais segurança, pois sei que
Ele me guiará por caminhos seguros e rmes.
Quando o próprio DEUS, o DEUS VIVO nos diz:

“Te seguro pela tua mão direita, e te digo: não temas, que Eu te ajudo”, precisamos ter fé, ter a
certeza que é assim mesmo que Ele fará.
Talvez neste momento você esteja sentindo:
Medo... insegurança... ansiedade... solidão... mas...
Será que, em algum momento, VOCÊ “soltou” das Mãos de DEUS?
Será que você duvidou que essas Mãos poderiam te levar a lugares seguros?
Será que você segurou em “outras mãos”, achando que teria uma vida mais “livre e
feliz”?
“Sempre há lugar de arrependimento”, nos arma a Palavra de DEUS.
Querido irmão (ã) e amigo (a); estenda suas
mãos ao SENHOR com humildade; é certo
que Ele as tomará novamente e te conduzirá a
um lugar seguro, protegido, que gloricará o
Seu Nome!
“Coloque as suas mãos nas Mãos do Senhor”,
como diz o cântico e NUNCA mais solte!
No amor de Cristo,
4.

TESTEMUNHO
Aos 19 anos conheci a Thaís, hoje minha esposa, e no início
vivemos um relacionamento do mundo. Mesmo afastada da
igreja pouco tempo após começarmos a namorar, ela foi
confrontada pelo Espirito Santo sobre a vida de pecado que
estávamos vivendo. Deixou então em minhas mãos a decisão
de terminar o nosso relacionamento ou entender os motivos que
a levaram a tomar essa decisão.
Aquele posicionamento me confrontou, pois não tinha motivo
algum para terminar o namoro, mas por outro lado, havia em
mim uma resistência grande quanto a possibilidade de me
tornar um "crente".
Relutei no início, mas pouco a pouco comecei a acompanhar a Thais nos cultos no antigo
ministério e a cada ministração que assistia era como se a mensagem estivesse
direcionada a mim. Foi quando orei a Deus e pedi que ele me revelasse qual caminho eu
deveria seguir, pois se realmente existia um Deus eu queria me relacionar com ele.
Simultaneamente comecei a participar de uma célula na casa dos Prs. Haroldo e Fúlvia,
quando em uma das reuniões algo sobrenatural aconteceu!
As "respostas", "certezas" e "desculpas" que eu achava que tinha percebi que só poderiam
ser respondidas com a ajuda de Deus e na mesma noite aceitei Jesus como Senhor e
Salvador.
Decisão que mudou a minha "vida" e me deu a verdadeira vida, pois quando nos
desprendemos das nossas certezas para buscar a Deus, Ele constrói algo novo dentro de
nós, incorruptível, inesquecível e inegociável.
Glória a Deus pela vida preciosa dos pastores, que foram usados como instrumentos de
Deus e tiveram muito amor e paciência comigo, sempre se colocaram a disposição para
me ajudar e, principalmente, me provar pela Palavra de Deus as respostas que eu
procurava.

"Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se
tornarem ﬁlhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade
da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a Palavra
tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai,
cheio de graça e de verdade.
João 1:12-14
A PALAVRA QUE PRODUZ VIDA E PODER
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Domingo
Culto de Adoração ao
Senhor Jesus e
EBD - Escola Bíblica
Dominical para crianças
de 0 a 12 anos
10:30h às 12:30h

REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O

Segunda-feira

Terça-feira

Reunião de Mulheres
20h (Toda 1a Segunda-feira
do Mês)

Reunião de Oração para
Mulheres as 8:30h
(semanal)
Alphaville

Reunião de Homens
19:30h (Toda 2a Segundafeira do Mês)
Célula de Oração
das 20 às 22h (semanal)
Centro - SBC

Quarta-feira

Quinta-feira

Reunião de Mulheres
15h (Toda 1a e 3a Quartafeira do Mês)

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

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

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
Conchas - SP

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

6.

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

Sexta-feira

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

Vigília (Calendário abaixo)
21h às 23h
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

PROGRAMAÇÃO

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!
YouTube/ministeriocristaoalfaeomega

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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missões
Sempre existe uma porta
E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão
entregue à idolatria.
De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se
apresentavam.
E alguns dos ﬁlósofos epicureus e estóicos contendiam com ele; e uns diziam: Que quer dizer este
paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos; porque lhes anunciava a Jesus e a
ressurreição.
E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que
falas?
Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos; queremos, pois, saber o que vem a ser isto
(Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de
dizer e ouvir alguma novidade).
E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto
supersticiosos;
Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: AO
DEUS DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos
feitos por mãos de homens;
Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa; pois ele
mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas;
Atos 17:16-25
No texto transcrito acima, que recomendo a leitura integral do capítulo, Paulo nos dá
uma aula sobre missões e a pregação do Evangelho, note a sabedoria de Paulo para
inserir a pregação do evangelho.
O Apóstolo, identica um ponto de contato da cultura ateniense com a pregação do
Evangelho, uma vez que, ao identicar a existência de um Deus desconhecido, não só
apresenta uma crítica à idolatria, como apresenta o verdadeiro Deus, o Deus Vivo!!!
Essa atitude de Paulo deve permear cada trabalho missionário, seja em um território
estrangeiro com cultura totalmente diferente, como também na nossa vizinhança,
sempre existirá uma porta, pela qual o evangelho poderá ser anunciado.
A nossa atitude deve ser a mesma do Apóstolo, devemos estar atentos, e sempre
conectados com o Espirito Santo, para, pelo discernimento do Espirito, identicarmos a
porta de entrada do Evangelho, na situação ou no lugar, em que porventura nos
encontrarmos.
8.

Deixo um exemplo prático do alfabeto Chinês, algo muito utilizado
pelos missionários na evangelização dos chineses, para
desmisticar o entendimento de que o Cristianismo seria apenas
uma “religião ocidental” - O ideograma chinês que signica justo é
JUSTIÇA
EU
composto por dois símbolos (caracteres), o símbolo superior signica “cordeiro” e o
símbolo inferior é o pronome da primeira pessoa “eu”, ou seja, signica que: quando eu
estou debaixo do cordeiro sou justo! (No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e
disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo - João 1:29).
Deus preparou o mundo para receber o evangelho! Sempre haverá uma porta para
a pregação das boas novas e, devemos aproveitar cada uma dessas portas!
~
CORDEIRO

ACONTECE
Reunião de Jovens

Novas Células

A juventude é um período de transição
entre a infância e a vida adulta, durante
essa fase é natural que os jovens se
deparem com um mix de sentimentos,
anal não é fácil absorver tudo de uma
hora pra outra. O grupo de jovens do
MCAO tem como objetivo aproximar o
público jovem da Palavra de Deus e
ajudá-los a enfrentar os desaos diários.

No mês de Setembro iniciamos
duas novas células em
Alphaville! É mais uma
oportunidade de nos reunirmos
e compartilharmos o Evangelho
da Graça.
Terças-feiras às 8:30h
Quartas-feiras às 20:00h
Informe-se e participe!!!

EBD
Olá irmãos! Entendemos que educar crianças nos dias de hoje não é uma tarefa
fácil, não é mesmo? Mas sabe qual a melhor maneira de ensinarmos uma criança
a andar nos caminhos do Senhor? Dando o exemplo! Como reagimos quando a
diculdade chega? Como tratamos aqueles que moram conosco? Quando saímos
do culto e falamos que recebemos uma palavra muito boa, como colocamos em
prática durante a semana? As crianças que estão ao nosso redor estão lendo em
nossas vidas as respostas de todas e muitas outras perguntas que passam na
cabecinha delas. Precisamos de muita oração e sabedoria! Precisamos colocar a
Palavra que temos recebido em prática. Precisamos ajudá-los a colocar em
prática o que estão aprendendo da Palavra do Senhor. Por isso esse mês vamos
preparar um momento para que as crianças tragam um brinquedo ou uma peça de
roupa para doar para quem não tem. Incentive seus lhos. Se estiver difícil e
precisando de ajuda nos procure, vamos orar junto com você! Deus abençoe!
9.

MEDITANDO EM ...

Provérbios
"A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim”.
Provérbios 15:7
Em Provérbios 1:7 aprendemos que "O temor do SENHOR é o princípio do saber, mas os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino". Ou seja, devemos ter em mente que sábio, segundo
entendimento do Senhor, é aquele que considera Sua Palavra, é quem aprende com Sua
Sabedoria e Ensino e pratica. Lemos isso em Tiago 1:22 “Tornai-vos, pois, praticantes da
palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos”.
Assim, quem medita na Sabedoria de Deus e se enche do Seu conhecimento será útil ao
Senhor para fazer a diferença em uma geração. Este é o lugar que, creio, deve ser
ocupado por todo aquele que diz nEle crê, e que cona em Sua Palavra...
Aprendemos também quem é o insensato, segundo a Palavra, no Salmo 14:1 "Diz o
insensato no seu coração: Não há Deus”. Ou seja, uma vida deliberadamente alheia ao
conhecimento da realidade de Deus é a maior insensatez que o homem pode praticar ao
longo de sua existência.
Mas se expandirmos o conteúdo deste texto para nossa vida diária, entenderemos que
quem se diz cristão mas vive sem uma comunhão diária com Deus, comete insensatez
igual!
Já analisar a vida diária segundo a revelação bíblica, e saber aplicar os princípios da
Palavra no dia a dia, e regar de oração, manifesta um derramar abençoador do
conhecimento de Deus.
Ou seja, a maneira como avaliamos o que acontece ao redor em nossas vidas, famílias,
trabalhos, em nosso país, seja na política, na economia, na segurança, e o que acontece
ao nosso redor no mundo todo, manifestará se somos sábios segundo Deus, ou
insensatos...
Que possamos estar sempre abertos a fazer uma auto avaliação que nos leve a discernir
como temos vivido o que cremos, e que Deus nos conduza cada dia mais perto dEle, da
Sua Palavra, da Sua vida, pelo Seu Espírito.
Que Deus nos abençoe, em Nome de Jesus.
~
10.

PENSE NISSO
BÍBLIA SAGRADA
O meu "Pense Nisso" para esta edição é a frase clara e poderosa de Dwight L. Moody:

‘‘Ou este livro me afasta do pecado, ou o
pecado me afasta deste livro’’

memorizando a palavra

"Todos os caminhos do
SENHOR são amor e
ﬁdelidade para com os que
cumprem os preceitos
da Sua aliança."

SALMO 25:10
11.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos que você cresça em amor,
maturidade e fé em Cristo!
02/10
04/10
06/10
08/10
09/10
21/10
23/10
24/10
28/10
29/10

-

Fernanda Bulhões
Val (Maria Valmira M. Queiroz)
André Magro
Dinorá Mariano
Patricia Paula Toku
Thaís Birocchi Mangolini da Silva
Mayara Aparecida Alves
Theo Magro
Kenzo Toku
Elida Alves de Siqueira da Silva

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

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!!!
06/10

th

11

Aroldo & Leila

18/10

5

DICA
Chamados por muitos
"o melhor livro sobre
oração já escrito"
O que a Igreja precisa
hoje não é de
maquinário ou
m a q u i n á r i o
aperfeiçoado nem de
novas org anizações
ou de mais e melhores
métodos, mas de homens que o Espírito
Santo possa usar — homens de oração,
homens poderosos na oração.
O Espírito Santo não ui por intermédio de
métodos, e sim por meio de homens. Ele não
desce sobre maquinário, mas sobre homens.

Aniversário
de Casamento

th

Aniversário
de Casamento

Hugo & Tainah

REFLITA
‘’O começo da
ansiedade é o
m da fé.’’
George Müller

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/

