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MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 

"....até aqui nos ajudou o SENHOR...."
1 Samuel 7:12 

Gratidão      

ao Senh�



E fechamos mais um ano neste mês de dezembro...

E a maioria, senão todas as pessoas traçam planos, avaliam perspectivas, sonham 
projetos, ou um novo amor... e muitos esperam que, como que por algo “mágico”, um 
novo ano pudesse mudar todas as coisas... Bem, é um sentimento bonito, uma 
perspectiva motivadora, um sentimento quase que universal... mas sabemos que não é 
bem assim.

Não há mudança que ocorra na vida de quem quer que seja em um ano novo se não 
houver uma mudança interior. Anal, quantas decisões já foram tomadas por tantas 
pessoas ao longo de séculos na “virada de tantos anos novos”, que não tiveram nenhum 
resultado?

Quantas pessoas tomaram decisões embaladas na emoção de reuniões com amigos ou 
famílias desejando que “tudo se realize no ano que vai nascer”, mas que nunca zeram a 
sua parte para que aquilo que desejaram realmente viesse a acontecer?

Bem, o mesmo ocorre com cristãos embalados emocionalmente em cultos de virada, 
liberações de palavras proféticas para o novo ano e tudo o mais. Esperam que tudo que 
foi pregado aconteça milagrosamente, mas não estão realmente dispostos a mudar para 
que até mesmo uma Palavra dada da parte de Deus nessas reuniões se cumpra em um 
novo tempo...

Não é assim! A Palavra profética, creio, pode ser comparada a uma ilustração em que 
encontramos um grupo de pessoas no mar, com pranchas à vela, posicionados atrás da 
linha das ondas, aguardando pacientemente um vento soprar para levar todos até a 
praia. 

Agora imagine que em um determinado momento o vento sopra, e todos se alegram... 
conversam sobre o fato que o vento está soprando. Alguns acreditam que o vento está 
soprando, e outros, mais céticos, dizem que não tem certeza se o vento vai poder leva-los 
até a praia. E enquanto isso, alguns poucos deles realmente se levantam nas pranchas, e 
içam suas velas para serem levados até a praia. Embora o vento tenha realmente soprado 
para todos, aqueles que não içarem suas velas jamais chegarão ao destino que 
aguardam.

Eu creio que Deus tem ventos soprando para nós nestes dias em que vivemos, mas é 
nosso trabalho nos levantar e içar nossas velas para que cheguemos ao destino que nos 
está proposto. Deus sempre faz a Sua parte... mas é necessário que façamos a nossa.

Sim, Deus sempre nos oferece oportunidades de mudanças, e uma virada de ano sempre 
nos parece um momento mais oportuno para uma mudança... Então, e se esta é sua 
decisão, que Deus abençoe com um novo tempo, neste ano de 2018.

E eu digo que Ele já nos abençoou com a salvação em Cristo, com a Sua Palavra, com 
nortes proféticos, com Sua bênção, com unção, graça, favor, com vida de Cristo em nós, 
comunhão uns com os outros, intercessão, adoração, chamado para servir e fazer parte.

Cabe agora a você e a mim içarmos a vela! Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Em 
Nome de Jesus! 

Um feliz e abençoado 2018 para você e sua família.

EDITORIAL
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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

D
E

Z

Quando conheci a Cris Baumer, 

frequentava uma outra igreja mas 

não com frequência, pois para mim 

algo estava faltando. Comecei a 

participar das células na casa da Cris 

e ela nos convidou, eu e minha 

esposa Lisabelle, a conhecer o 

MCA&O. A acolhida que recebemos 

e a comunhão que há entre os 

irmãos foram fundamentais na 

minha vida. Através da orientação 

de pessoas comprometidas com 

D e u s  e  a s  E s c r i t u r a s ,  e s t o u 

a p r e n d e n d o  e  c r e s c e n d o 

espiritualmente, e a cada dia mais 

desejando  estar limpo desse mundo 

em que vivemos e em comunhão 

com Cristo Jesus.

HELIO

que fosse uma família grande e unida na 

fé em Jesus Cristo. E esse sonho tem se 

realizado todos os dias, pois vivo nessa 

família chamada Ministério Cristão Alfa 

e Ômega. Família que busca estar 

alinhada com a Palavra e com o Caminho 

que leva ao Pai. Sei também que nas 

d ificu ldades conhecemos nossos 

v e r d a d e i r o s  i r m ã o s  e  p o s s o 

testemunhar os esforços neste 

Ministério para ajudar quem precisa. 

Isso que vivo hoje é um refrigério, pois 

sei que não estou só, por isso convido 

você, que está lendo esse boletim, para 

juntar-se a nós, e adorarmos ao Senhor 

em Espírito e em Verdade. Venha, estou 

te esperando, você é mais que bem-

vindo!

’’Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!’’ Salmo 133:1

LISABELLE

Sempre tive um sonho de 

pertencer a uma Igreja 
´



“... até aqui nos ajudou o SENHOR ...”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

O ano de 2017 está acabando e uma das frases 

que mais ouvi “por aí” foi: 

4.

É bastante produtivo para aquele que se rende totalmente aos Pés do SENHOR JESUS e 

ao Seu propósito eterno....

É bastante produtivo para aquele que O buscou diariamente e com perseverança, e 

cresceu, e amadureceu na graça e no conhecimento do SENHOR....

É bastante produtivo para aquele que ganhou almas para CRISTO, para aquele que fez 

discípulos, que venceu pecados, que se alegrou em todo tempo: na tranquilidade, na 

tribulação...

É bastante produtivo para aqueles que sabem que AQUI NÃO É NOSSO DESTINO FINAL 

e que, independente das circunstâncias podem armar com segurança, júbilo e gratidão:

“...ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR!!!”

No amor de CRISTO,

Esse tipo de situação deixa claro que existe um DEUS SOBERANO que está nos controle 

de todas as coisas... dos anos, meses, semanas, dias, horas...

... um DEUS SOBERANO que rege todas as coisas e domina sobre tudo, inclusive sobre 

as nossas vidas.

o n paa s se ot us  vE o“ ando...” 

“Este ano passou voando...” – eu concordo 

totalmente com isso.

Confesso que me “atrapalhei bastante” com as 

agendas...a semana mal começava e já era “5ª-

feira” rsrsrsrs.

Esse tipo de situação só serve para conrmar que 

não somos os “donos do tempo” (nem do nosso). 

A maioria das pessoas tem também o 

costume de fazer um “balanço de suas vidas” 

quando chega no nal de cada ano e creio que 

este hábito é bastante produtivo para alguns, 

pois para outros existe uma certa frustração 

ao perceberem que nada mudou.



missões

‘’ Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: 
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.’’ Gálatas: 5:14

AMOR

~

5.

 Nesse último mês do ano, é bom que façamos uma reexão sobre missões e, sobre 

o quanto que esse tema é importante para cada um de nós, é essencial que missões 

estejam nos nossos corações.

 Não podemos nos conformar com o mundo, não podemos ter o pensamento de 

que já existem muitas pessoas compartilhando o evangelho, mas devemos sim, cada vez 

mais, nos engajar e não descansar até que todos escutem as maravilhas do Evangelho de 

Deus!

 O ato de pregar a Palavra a alguém, é algo maravilhoso e, na verdade, é o melhor 

que temos a oferecer ao próximo, pois, não existe nada melhor que possamos 

compartilhar com alguém do que Jesus, nada vai impactar alguém mais do que Jesus. 

 É maravilhoso demais pensarmos que podemos ser usados por Deus, para que 

outras pessoas possam conhecê-Lo, assim como nós conhecemos, ou seja, a pregação 

do Evangelho, além de necessária, além de ser um mandamento, é, de fato, a maior 

demonstração de amor que podemos dar ao próximo, uma vez que estamos dando o que 

existe de melhor em nós. 

 Esse fato me faz lembrar de grandes homens de Deus, que realmente sentiam e 

sofriam, profundamente, com a não salvação da humanidade, cito, por exemplo, John 

Knox, o grande reformador da Escócia, que disse, na sua famosa oração as seguintes 

palavras: SENHOR ME DÊ A ESCÓCIA SENÃO EU MORRO!!! Essa oração personica o 

sentimento que temos que ter dentro de nós! A perdição de uma alma deve ser sentida! 

 Não existe nada melhor que uma pessoa possa receber do que Cristo, e, isso só vai 

ocorrer pela pregação do Evangelho!

 Missões nada mais é 

do  que  uma  das  ma i s 

impressionantes formas de 

expressarmos o amor de 

Deus. É quando rompemos 

barreiras e enfrentamos o que 

for com um único propósito: 

q u e  o u t r o s  p o s s a m 

experimentar aquilo que nós 

já experimentamos. 

 Que o nome de Jesus seja pregado a todas as nações!
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REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
PROGRAMAÇÃO

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

Lu
ci
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id

e 
Br

um

Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio 
Conchas - SP 

Cr
is

   
  

Ba
um

er

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

Ar
ol

do
 e

   
  

Le
ila

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

dr
é 

e 
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tíc
ia

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

Cr
is

 
Ba

um
er

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

lin
da

 e
 

W
ill

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

Cr
is

 
Ba

um
er Célula de Estudo Bíblico

às 10:00h (semanal)
CTCTJ - Bofete 

Cr
is

 
Ba

um
er

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

ag
al

i 
M

az
za

ro

Segunda-feiraDomingo Terça-feira

Quinta-feiraQuarta-feira Sexta-feira

Sábado

Culto de Adoração ao 
Senhor Jesus e

EBD - Escola Bíblica 
Dominical para crianças 
de 0 a 12 anos 

10:30h às 12:30h 

Reunião de Homens  
a19:30h (Toda 2  Segunda-

feira do Mês) 

*BCC Bíblia de Capa a Capa 

20:30h às 22h (Quinzenal)

Vigília (Calendário abaixo)

21h às 23h 

Notas

Reunião de Mulheres
a a15h (Toda 1  e 3  Quarta-

feira do Mês)

Reunião dos Jovens 

17h às 18:30h (Quinzenal)

Reunião de Estudo Bíblico 
e Oração 

20h às 21:30h (Semanal)

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

ol
do

 e
 

Le
ila

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

dr
éi

a 
M

or
ae

s

Célula = pequeno           

grupo de cristãos que se 

reúne para  estudar a 

Bíblia, orar e/ou louvar.

Aconselhamento 
Individual e a Casais
Mediante agendamento 

JUL - 28/07

AGO - 25/08

SET - 29/09 

OUT - 27/10

NOV - 24/11

DEZ - 01/12 2
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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

7.

Chegamos ao nal da nossa série "Os sinais da Sua vinda"! 
Foi um tempo precioso que passamos aprendendo mais sobre a volta do 
nosso Salvador Jesus! Entramos agora em recesso mas aguarde uma 
nova programação em breve!!

ESTUDOS - Programação das quintas-feiras

BIBLIOTECA  E DVDTECA

O GRÃOZINHO

O BCC "Bíblia de capa a capa" também realizado às 
quintas-feiras, tem sua programação normal até o 
dia 14/12. Daremos uma pausa mas em breve 
retornamos!

Dvdteca do Ministério para edicar a sua vida! Serão 
mais de 60 novos exemplares. Não deixe de conferir! 

O lançamento do nosso      
‘’O Grãozinho’’ foi adiado 
para Fevereiro de 2018.

Em breve teremos 
disponíveis novos 
DVD’s e livros na 
B i b l i o t e c a  e 



A PALAVRA QUE PRODUZ VIDA E PODER

Foi em uma dessas tardes de quarta-feira, em que mulheres se 

reúnem para estudar a Palavra de Deus nas casas, onde tive meu 

encontro com Jesus. Eu tinha apenas 12 anos e estava 

acompanhando minha mãe. Quando entrei naquela casa, ouvi 

um lindo som de violão, vozes femininas acompanhavam, 

falando lindas palavras para Deus e Jesus. Aquele som do céu 

me atraiu, me senti como quem sonha, tendo achado algo que 

verdadeiramente preenchia meu coração. A partir daquele dia, 

não perdi uma reunião sequer, sempre me sentando ao lado 
daquela moça (irmã mais nova da pastora), que dedilhava o violão e eu cantava... já 

apaixonada por Jesus.

Minha sede de Deus era tanta que eu pedia pra tirar cópias do livrinho de hinos e cânticos 

(não tinha internet e nem youtube), e levava pra casa esse verdadeiro tesouro... Passava 

horas trancada no meu quarto cantando e dançando pra Jesus. Uma alegria e amor 

inexplicáveis me invadiam e isso me dava muita força para enfrentar a situação difícil 

que minha família passava na época.

Meu encontro com Cristo foi um encontro de amor. Como a história de uma noiva que é 

achada pelo noivo. Ele me achou, me amou e eu nunca mais fui a mesma. Ele já sabia 

que meu futuro me reservava desaos que seriam impossíveis ser vencidos se não fosse 

sua doce e forte presença ao meu lado, todos os dias. Meu batismo aconteceu em uma 

questão de meses (no mesmo dia da minha mãe) e logo estava envolvida no ministério de 

jovens, fazendo teatro, cantando no coral e ajudando no louvor e adoração (colocando as 

letras das músicas no projetor).

Fui sendo transformada pela Palavra e tive uma adolescência totalmente dedicada ao 

Senhor (muitos acampamentos e retiro de jovens). Foi um período lindo, mas ao mesmo 

tempo de muito sofrimento: meus pais se separaram, meu pai foi a falência.... eram 

inúmeros os problemas, mas sempre me senti amparada, cuidada, protegida... eu e 

minha família.

De lá pra cá, muitos milagres aconteceram... (precisaria de muitos boletins pra contar)... 

Ganhei bolsa em um colégio maravilhoso, bolsa na faculdade, livramento de despejo, 

cura do corpo e da alma, aprendi a perdoar... Lindo Jesus.

Hoje posso dizer que tudo o que o Senhor me permitiu passar me transformou na pessoa 

que eu sou hoje. Forjou meu caráter, quebrou minha arrogância, destruiu meu orgulho.... 

me fez ser dependente Dele pra sempre. Aprendi na prática o que diz o salmista no Salmo 

126: "Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, 

TESTEMUNHO 

8.



culto de 

final de ano

9.

ACONTECE

trazendo os seus feixes."

Minha família abençoada, meu marido maravilhoso, minhas lhas lindas.... são a minha 

colheita, fruto de lágrimas e muito joelho no chão.

E hoje agradeço ao Senhor, por estar nesse ministério, onde meu coração tem se 

convertido a cada dia, onde tenho buscado santidade como nunca antes e tendo 

experiências tremendas de intimidade e adoração.

Nesse momento meus olhos molhados encharcam esse teclado, mas de gratidão ao 

Deus Vivo, porque Ele me escolheu e eu não mereço. Pobre pecadora sou, carente da 

graça. Mas quando Ele me olha, Ele enxerga Jesus e me aceita em seus braços.

Me vem ao coração a palavra de Isaías 58:11: “O Senhor te guiará continuamente, e te 

fartará até em lugares áridos, e forticará os teus ossos; serás como um jardim regado, e 

como um manancial, cujas águas nunca falham.” 

Amém.

31
december

DAS 21 ÀS 00:30H
TEREMOS UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO
E UM CULTO DE AGRADECIMENTO E CELEBRAÇÃO
AO SENHOR!

voce  e  nosso  convidado ´^



MEDITANDO EM ...

“A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá". 
Provérbios 14:11

A Palavra do Senhor diz que Ele visita a iniquidade dos pais nos lhos até a terceira e 
quarta geração. Por outro lado, abençoa a descendência dos que O amam até mil 
gerações. Biblicamente uma geração pode ser considerada em 40 anos na contagem 
mínima ou ainda 70/80. Se olharmos para trás, ao longo da história, veremos que 
regimes políticos opressores e cruéis já caíram.

Sistemas políticos ruíram. Famílias que oprimiram tantos e enriqueceram a partir da 
desgraça alheia não existem mais. Mas ainda existem casas, sistemas, estruturas 
perversas estabelecidas. Aliás, sabemos que está em curso a edicação do "grande 
sistema perverso" que trará à luz o anticristo, e, segundo este texto escrito por Salomão, 
sabemos que nem mesmo o maior, mais controlador, mais opressor sistema da história 
da humanidade prevalecerá. Será destruído.

Porque? Por que A Palavra do Senhor permanece para sempre... 

Sua Palavra cumpre TUDO o que Ele disse que vai acontecer.

Assim, descanse no Senhor. 

Ore por sua família. Por seus lhos. Por sua casa, mesmo que esteja estabelecida em 
uma tenda precária que seja. Mesmo que aparentemente as coisas hoje estejam em 
alguns aspectos contra o que A Palavra promete. Cone! Sua tenda orescerá.

Principalmente para a eternidade. Para sempre com O Senhor.

Que os perversos se arrependam enquanto há tempo...

Que neste tempo de nal de ano, de reexões sobre a vida, os retos contemplem "a 
bondade do Senhor na terra dos viventes" como ensina o salmista... há bom futuro para 
os que esperam no Senhor. Não apenas aqui, mas, principalmente, eternamente, amém! 

Deus abençoe...

10.

~

Provérbios



11.

PENSE NISSO

memorizando a palavra

Colossenses 3:13

ANO NOVO

"...assim como o SENHOR 

vos perdoou, assim também 

perdoai vós..." 

"Se nós não mudarmos, 
o ano novo não mudará nada. 

A mudança 
ocorre em nós"



ANIVERSARIANTES DO MÊS

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

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! 

03/12 - Cris Baumer Azevedo

03/12 - Nathalia Aylan da Silva

08/12 - Yasmim Cesar Ortega  

19/12 - Laís Obara 

30/12 - Luis Eduardo Maluf 

31/12 - Marco Aurélio A. da Silva  

 

REFLITA

era um agnóstico 
confesso, então, um 
dia, quando estava na 
f a c u l d a d e ,  f o i 
desaado por alguns 
amigos cristãos a 
encontrar provas de 
que o cristianismo era 
uma fraude. 

“Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal 
maneira que alcancemos corações sábios.’’
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!!!          

Ele encarou o desao e começou a fazer 
muitas pesquisas e até viagens em busca 
de provar seu ponto de vista.

Porém quando ele concluiu suas buscas, 
está convencido justamente do contrário: 
De que o cristianismo é verdadeiro, então 
ele escreveu esse livro, onde relata as 
provas que encontrou.

Rua Gêmeos, 64 - Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri - Cep. 06473-020 

DICA

 www.ministeriocristaoalfaeomega.com Ministério Cristão Alfa e Ômega

Aniversário 
de Casamento  

rd

33

Aniversário 
de Casamento  

th

17

Aniversário 
de Casamento  

th

9

07/11

Fabio e Magali

07/11

Rodrigo e Simone

07/11

Jailson e Eliana

23/12

15/12

30/12

LIVRO

J o s h 
McDowell 

’’Escolhei hoje a quem sirvais;  
porém   eu e a minha casa

serviremos ao .’’Senhor

Josué 24:15
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