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GRÃO

DE

MOSTARDA
"Cantai ao SENHOR um cântico novo,
cantai ao SENHOR, todas as terras. Cantai ao SENHOR, bendizei o Seu Nome;
proclamai a Sua Salvação, dia após dia!!"
Salmo 96:1-2

EDITORIAL
É com muita alegria que vejo que chegamos ao oitavo número de nosso “Grão de
Mostarda”.
Sei que para muitos não parecerá um número a ser celebrado, porque muitos pensariam
na décima, quinquagésima ou centésima edição como números, digamos, mais
marcantes...
Concordo que seria, mas para mim este oitavo tem um sabor especial no seu signicado
profético, alinhado com um fundamento de fé que tenho já há algum tempo.
Há alguns anos aprendi que Deus trabalha em ciclos de sete tempos. Sempre...
Segundo lemos na Bíblia, em especial em Levíticos e Deuteronômio, camos sabendo
que os ciclos de semear e colher na agricultura, são sempre constituídos por múltiplos de
sete anos. Ou seja, o oitavo sempre será o início de um novo ciclo, de um novo tempo.
Veja o mesmo na criação, sete dias; e na história da humanidade, sete milênios.
Quando começamos a produzir este informativo, parecia um exagero ou que era cedo
demais para termos algo assim na igreja. Chegamos a considerar que, talvez, não
teríamos tanto conteúdo para uma produção mensal... e já se vão sete meses.
É importante lembrar que o Grão de Mostarda “nasceu” no mês em que nos mudamos
para este prédio em que nos reunimos hoje. E hoje sabemos com mais clareza o quanto
aquela mudança foi um marco importante para nós como igreja, e vemos o quanto Deus
nos tem prosperado e ampliado depois que Ele mesmo nos estabeleceu aqui.
E este Grão de Mostarda tem reetido isso.
Fotos, textos, testemunhos, eventos, conquistas, alcance, informações...
Tudo que publicamos aqui vai contando, mês após mês, um pouco de nossa história que
vai sendo escrita. E cada boletim nos assegura que existem documentos que nos
inspiram para prosseguir para o alvo. São para nós como que memoriais, como lemos em

Jeremias 31:21: “Põe-te marcos, ﬁnca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho
por onde passaste...”

Sim, claro que penso em celebrar nosso primeiro aniversário de maneira especial. Mas
neste número eu celebro um novo ciclo, que, se Deus quiser, fazem parte de outros tantos
que virão.
Vamos em frente. Vamos todos juntos. Vamos alcançar aqueles que O Senhor tem
preparados para fazerem parte conosco. Em Nome de Jesus!
Deus abençoe,
~

Primeiro ciclo do Grão de Mostarda
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

Muitas vezes é

MAGALI

através

da vida de um irmão que

Deus manifesta o Seu zelo e amor por
nós. Será que temos dado a importância
devida em fazer parte de um Corpo, e
não um corpo qualquer, mas o de Cristo?
Como sou grata a Deus por fazer parte
de um Ministério onde temos pastores
que realmente temem ao Senhor, nos
ensinam a viver a Palavra de Deus e
zelam

pelas

ovelhas

que

lhes

foram

conferidas! Como sou grata pela vida de

oração, exortam, se alegram na minha
alegria e me sustentam na fraqueza. Oro
doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações em nome

DEZ

para que sejamos perseverantes na

NOV

irmãos tão preciosos, que ao longo da
minha caminhada cristã me suportam em

Shalom
amados!
Fui levada ao Ministério Cristão Alfa
e Ômega por direcionamento de
Deus e já conhecia os pastores
Haroldo e Fúlvia, que são éis à
Palavra e tementes a Deus.
Em nosso Ministério recebemos
alimento espiritual, incentivo para
crescermos na fé, ter mais
intimidade com Deus no nosso
secreto e perseverar em oração.
Sinto-me acolhida nessa família e é
bom saber que um irmão pode
suportar o outro nos momentos de
aições. Somos uma família unida e
forte em oração, para honra e glória
de Deus. Venham nos fazer uma
visita. Você é bem vindo!
VAL

de Jesus. (Atos 2:42-47)

3.

MEDITAÇÃO NA PALAVRA
“Fugir do INEVITÁVEL?!? Impossível!”
É muito triste assistir aos noticiários na TV, ler notícias e ver tanta desgraça acontecendo
dia após dia; é inegável que isso nos deixa chateados.
Quanta violência, imoralidade, corrupção... isso acaba gerando nas pessoas um “certo
terror”; são tomadas por medo, pavor.
Medo de doenças, medo de assalto, medo de sofrer algum tipo de acidente, medo de sair
de casa... MEDO... MEDO... MEDO...
Na verdade, como disse o Pr. Bill Winston, no nal das contas as pessoas têm mesmo é
MEDO da MORTE!
Mas vou dar uma notícia que pode ser maravilhosa ou cruel.
Um dia, todos nós vamos “deixar esse corpo”... ele tem “prazo de validade”... isso é fato!
A questão é: aonde passaremos a E-TER-NI-DA-DE?

A DECISÃO É
“AQUI E AGORA”
Leia o que diz a Palavra de DEUS:

"Porque DEUS tanto amou o mundo que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo o que nEle crer NÃO
pereça, mas tenha a vida eterna.
Pois DEUS enviou o Seu Filho ao mundo, NÃO para CONDENAR o mundo, mas para que este fosse
SALVO por meio dEle.
Quem nEle crê não é condenado, MAS quem não crê JÁ ESTÁ CONDENADO, por não crer no Nome do
Filho Unigênito de DEUS.
Este é o julgamento: a Luz veio ao mundo, mas os HOMENS AMARAM as TREVAS, e NÃO a Luz,
porque as suas obras eram más”.
João 3:16-19
Não tenha MEDO... tenha ATITUDE!
Ninguém conseguirá fugir do inevitável...
Ninguém vai “car prá semente”...
Clame ao DEUS VIVO e se deixe envolver por Seu Amor e pela Obra REDENTORA do
Nosso SENHOR JESUS CRISTO!
Leia a Bíblia, medite em suas palavras e que o ESPÍRITO SANTO ministre seu coração.
No amor de CRISTO, que nos constrange,
4.

TESTEMUNHO
Acho lindo como Deus tem seus caminhos pra cada um de
nós.
Como a maioria das pessoas, eu tinha aversão a “crentes” e
amava tudo que fosse místico, sorte, cartas, espíritos, etc.
(muito levada pela minha mãe) ... e Deus era uma coisa mais
distante, mas com quem eu brigava constantemente, e cava
com raiva pela minha vida parecer ser sempre a pior de todas.
Com 17 anos comecei a namorar um menino de outro estado,
que tinha uma família linda, bem diferente do perl “crente”
que eu conhecia, e que me apresentou pra Jesus ao mesmo
tempo em que minha mãe era apresentada pra Jesus a 1500km de distância de onde eu
estava.
Depois de um tempo, esse namorado me deu um belo fora, que eu digo que foi a melhor
coisa que me aconteceu na vida, porque me jogou diretamente no colo do meu Pai... foi
aí, na dor de um coração partido, que fui conhecer esse Deus maravilhoso de verdade!
Foi nesse processo que Deus curou feridas emocionais que eu carregava desde a
infância, alguns traumas, baixa autoestima, rejeições e foi moldando meu caráter (que
eu já achava ser ótimo). Ele me deu a certeza que eu não estaria mais sozinha, e que os
planos dEle são maiores que os meus.
Me joguei de cabeça nesse amor de Deus, e de lá nunca mais me desviei!
Depois de morar fora, voltei para a faculdade e caí na classe do André, que apesar de não
ser cristão na época, tinha muitos dos itens da minha “listinha” de oração.
Na primeira semana que começamos a namorar, ele disse que casaria comigo (confesso
que ri por dentro e o achei maluco), e assim se vão 12 anos juntos, 8 de um casamento
muito feliz, 3 lindos lhos, e a certeza de que nada do que penso que sou, nem nada do
que acho que tenho, vem de mim, mas sim dEle!
Eu e minha casa servimos ao Senhor!

"Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua
mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus."
Romanos 12:2
A PALAVRA QUE PRODUZ VIDA E PODER

5.

PROGRAMAÇÃO

REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O

EBD - Escola Bíblica
Dominical para crianças
de 0 a 12 anos
10:30h às 12:30h

Quarta-feira

Reunião de Oração
das 15h às 17h (semanal)
Jd. Taboão - SP

Andréia
Moraes

Reunião de Homens
19:30h (Toda 2a Segundafeira do Mês)

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

Aroldo e
Leila

Culto de Adoração ao
Senhor Jesus e

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

Sexta-feira

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

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

Cris
Baumer

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

Vigília (Calendário abaixo)
21h às 23h

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

Magali
Mazzaro

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

Cris
Baumer

Cris
Baumer

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

André e
Letícia

Erlinda e
Willy

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

Notas

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

Cris
Baumer

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

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

Aroldo e
Leila

DATA DAS VIGILIAS

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

Sábado

6.

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

Quinta-feira

Reunião de Mulheres
15h (Toda 1a e 3a Quartafeira do Mês)
Célula de Estudo Bíblico
às 20:00h (semanal)
Alphaville

Terça-feira

Segunda-feira

Lucineide
Brum

Domingo

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
Estamos muito felizes! A partir da edição do próximo mês teremos um novo encarte:
" O Grãozinho"! Conteúdo e atividades especiais para crianças. Aguardem!

Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus pertence
aos que são semelhantes a elas".
Mateus 19:14
7.

missões
VAMOS PREGAR O EVANGELHO
’’Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram? e
como ouvirão, se não há quem pregue?
E como pregarão, se não forem enviados? como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam
o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas.’’
Romanos 10:13-15
Precisamos reconhecer a importância do nosso chamado e, entender, que a
capacidade para pregar a palavra de Deus, para os outros, já está em nós pelo agir do
Espirito Santo em nossas vidas.
Além disso, a Palavra de Deus é clara, quando nos ensina que as pessoas crerão no
Evangelho de Jesus Cristo, a partir da pregação e, para que isso aconteça, cada um dos
lhos e lhas de Deus, devem se levantar e cumprir esse chamado.
Tenha certeza, DEUS TE CHAMOU PARA A PREGAÇÃO DO EVANGELHO!
Temos que reconhecer e abraçar a nossa
responsabilidade como lhos e lhas de Deus e,
se o desejo de anunciar o Evangelho de Cristo,
não arde em nós, devemos clamar a Deus, pois,
fomos chamados para pregar as boas novas e,
muitas pessoas, estão apenas aguardando a
nossa manifestação.
O mundo precisa do evangelho e, diante dos
acontecimentos atuais, diante do distanciamento da
humanidade de Deus, diante de todos os relativismos
que querem nos impor, a importância da pregação da
Palavra de Deus é imensurável.
Não precisamos de nenhum curso especíco, ou um
diploma para compartilhar do Evangelho, precisamos,
apenas, buscar a Deus de todo o nosso coração e, estar
atendo às oportunidades que Ele nos dará!
Deus nos escolheu e nos chamou para anunciar o Seu
Evangelho, assim, devemos buscar isso diariamente.
Oro, para que Deus te conceda diversas
oportunidades para anunciar a Palavra de Deus!
~
8.

ACONTECE
CESTA DO REINO
A Palavra de Deus diz: “então, enquanto temos oportunidade façamos bem a todos, mas
principalmente os irmãos da fé” Gal. 6.10. A cesta do Reino tem a intenção de ajudar os
irmãos que estão desempregados ou em uma situação nanceira apertada. É uma
maneira de aliviar as necessidades básicas e demonstrar que nos importamos uns com
os outros. Contamos com você para fazer parte conosco! Queremos começar esse
trabalho com 12 cestas! Contribua com um ou mais itens. Deus abençoe!
PRODUTOS

MARCA

PRODUTOS

MARCA

2 KG DE FEIJÃO

KICALDO

2 KG DE AÇÚCAR

CARAVELAS ref.

1 PC DE TORRADA
SALGADA 160 GR

BAUDUCCO

1 VIDRO DE VINAGRE DE
MAÇÃ 750 ML

CASTELLO

1 LATA DE GOIABADA
600 GR

DORO

12 ROLOS DE PAPEL
HIGIÊNICO

NEVE

2 TUBOS DE PASTA DE
DENTE

COLGATE TRIPLA AÇÃO

5 KG DE ARROZ

CAMIL

2 LATAS DE LEITE EM PÓ

AURORA INSTANTANEO

2 PC MACARRÃO
SPAGHETTI 500 GR

DONA BENTA

1 LITRO DE ÓLEO

GIRASSOL LISA

1 KG DE SAL

CISNE ref.

1 VIDRO DE AZEITE 500
ML

ANDORINHA

2 PC DE CAFÉ 500 GR

3 CORAÇÕES

1 KG DE FARINHA DE
TRIGO

RENATA

3 SABONETES

LUX

1CX DE SABÃO EM PÓ 1KG

OMO

1 LT DE AMACIANTE

CONFORT

1 DETERGENTE 500 ML

LIMPOL

1 PC DE PALHA DE AÇO

BOMBRIL

2 VIDROS DE MOLHO DE
TOMATE

HEINZ

2 PC DE TAPIOCA 500 GR

DA TERRINHA

2 ESPONJAS

BETTANIA esfr.

YOKI

1 LITRO DE ÁGUA
SANITÁRIA

DACLOR

1 LATA DE ACHOCOLATADO
400 GR

NESCAU

1 VIDRO DE
DESINFETANTE 500 ML

PINHO SOL

2 LATAS DE SARDINHA

2 PC DE FARINHA DE
MANDIOCA 500 GR

GOMES DA COSTA

1 LITRO DE ÁLCOOL

COOPERALCOOL

2 LATAS DE ATUM RALADO
120 GR

GOMES DA COSTA

1 BARRA DE SABÃO EM
PEDRA 200 GR

ICARAÍ CÔCO

2 PC DE GELATINA 25 GR

ROYAL

1 PC DE GUARDANAPO

KITCHEN

BAUDUCCO

1 ROLO DE PAPEL
TOALHA

KITCHEN

1 PC DE BISCOITO
MAISENA

“Quem ajuda aos necessitados empresta
ao Senhor; Ele o recompensará”
Provérbios 19:17

9.

MEDITANDO EM ...

Provérbios
“Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então,
sabe que assim é a sabedoria para a tua alma; se a achares, haverá bom futuro, e não será
frustrada a tua esperança”. Provérbios 24:13-14
As pessoas ao longo dos séculos têm procurado sabedoria em pessoas, culturas,
religiões, artes, ciência, e toda sorte de lugares errados, porque baseados em
conhecimento humano. E porque humano, passageiro... até a próxima descoberta!
Enquanto isso, Paulo nos revela que todos tesouros de Sabedoria estão ocultos em
Cristo... “O Cordeiro conhecido desde a fundação do mundo!”

Colossenses 2:2-3 “para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles
tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o
mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos”.
Sim, o mistério de Deus é que sabedoria e conhecimento estão escondidos em Cristo!
E embora Cristo, a Fonte da Sabedoria de Deus esteja revelado na Palavra, ainda assim,
muitos cristãos cam confusos com o que os “sábios circunstanciais” do mundo dizem, e
também buscam sabedoria nestes outros lugares... triste engano...
Levando esta situação em consideração, nós no Ministério queremos oferecer sempre
oportunidades para quem desejar, poder aprofundar o que conhece da Palavra.
Além do que já oferecemos aqui em nossos cultos de domingo.
Todas as reuniões na igreja e nas células que acontecem nas casas, estão na Agenda no
site, e têm este propósito. Uma oportunidade de conhecer mais da Palavra, além, claro
de comunhão com outros que fazem parte conosco.
Assim que o meu convite é para que você avalie seus horários, conheça todas as
alternativas que oferecemos e faça parte de no mínimo mais uma delas elmente.
Que A Palavra de Deus seja doce ao seu paladar e faça parte do seu Caminho rumo ao
futuro eterno... em Nome de Jesus! Deus abençoe!
~
10.

PENSE NISSO
O MUNDO
O mundo jaz no maligno (I João 5:19), e a
amizade com o mundo é inimizade com
Deus (Tiago 4:4). O mundo passará (IJoão
2:17a), mas o que faz a vontade de Deus
permanece para sempre (I João 2:17b)...
Porque será que tem tanto crente com
tanta diculdade para entender isso e se
posicionar do jeito certo??

A CRIANÇA
Leia A BÍBLIA para uma
criança. Isso muda o
mundo DELA!

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!
01/11
03/11
09/11
11/11
15/11
16/11
28/11

-

Lorena Heloisa
Mirna Lie Hosogi
Lisabelle Mariano Rossato
Renan Colla da Silva
Jailson Pereira Santos
Andreia Maria Birocchi Moraes
Rosana da Penha Roza de Sousa

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

DICA

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!!!
07/11

2

nd

9

th

Aniversário
de Casamento

Renan & Thaís

EM

FILMES DVD
"O alemão Martinho
Lutero era um estudante
de direito que desistiu
da carreira e entrou para
um convento depois de
passar por uma
tempestade e quase ser
acertado por um raio.

Era 1505 e cinco anos
depois, ele faz uma
peregrinação para Roma e escreve uma série
de teses - 95 ao todo - criticando a venda de
cartas de indulgência, que havia sido permitida
pelo Papa Leão X.
Sem retirar suas teses, o reformador arruma
sérios problemas e é excomungado pelo Papa e
pelo imperador Carlos V. Sua vida é salva pelo
príncipe Frederico, que o leva para um castelo.
É lá que Lutero traduz o Novo Testamento em
apenas onze semanas e conquista uma legião
de seguidores, que são cruelmente reprimidos."

08/11

Aniversário
de Casamento

Eberson & Andréia

REFLITA
’’Todo avivamento que já
aconteceu na história da
igreja deu grande ênfase à
santidade de Deus.’’

Billy Graham

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 - Cep. 06473-020
www.ministeriocristaoalfaeomega.com
https://www.facebook.com/Ministério-Cristão-Alfa-e-Omega

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

