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“Eis que faço novas todas 
as coisas...”
Apocalipse 21:5b 

MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 



E aqui estamos nós, iniciando mais um ano novo, em janeiro de 2018 depois de Cristo.

Interessante como tantos nem mesmo percebem que conrmam a vinda de Jesus ao 
mundo ao dizerem em que ano estamos...

Mas sim, há um novo tempo adiante de nós, e, para vivermos uma real renovação neste 
ano novo, precisamos renovar nossa mente. Para renovar a maneira como cremos, a 
maneira como vemos a vida, a maneira como enfrentamos os problemas que fazem parte 
do dia a dia da vida aqui. 

EDITORIAL

2.
. ~

Sim, possivelmente teremos problemas para resolver. 
Sim, eventualmente teremos aições e Jesus nos 
preveniu acerca disso com clareza! Mas Ele prometeu 
que estará conosco, e com Ele venceremos, pois Ele 
venceu o mundo! Ele mesmo nos disse que "Estará 
conosco todos os dias até à consumação do século" 
em Mateus 28:20b, e assim poderemos enfrentar 
este novo tempo na certeza que Ele cumprirá o que 
nos diz. Todos os dias! 

E esta certeza nos deve levar a pensar o futuro de 
maneira diferente. 

Digo isso porque muitas pessoas do mundo passaram a noite do ano novo na busca de 
praticar superstições e simpatias para que no ano novo sejam bem-sucedidos. Até 
mesmo alguns que se dizem de Jesus, infelizmente zeram algo parecido!

Mas muitos de nós passamos a noite de ano novo aqui na Sede do Ministério, em 
comunhão mas também, e principalmente, na busca do Senhor e em oração diante dEle; 
não por que cremos que haja algo mágico na meia noite de 31 para 1 de janeiro, mas 
sim, porque se cremos que marcar este tempo é algo importante e fazermos isso em 
oração. E cremos que Ele nos ouviu!

Temos grandes planos para servir a Deus juntos em 2018, como Ministério, e para isso 
cremos e contamos que você vai junto conosco. 

Esperamos que você, como nós, busque transformação em Cristo. Crescimento 
espiritual. Libertação de coisas e pensamentos do passado. Mais liberdade no louvor e 
no Espírito. Melhor organização em suas nanças pessoais. 

E principalmente, esperamos que você entenda que temos pouco tempo e que 
precisamos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor.

Se alcançarmos estas mudanças, estas transformações, poderemos ter sim, a mais 
absoluta certeza que este ano novo será próspero! E pleno de realizações como tantos 
dizem.  

Mas nós assim dizemos que faremos isso no Senhor. E em Nome de Jesus! Amém!

Deus abençoe... Feliz e abençoado 2018

Acima de tudo, a maneira 

como nos relacionamos 

com Deus.



3.

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

"Não havendo direção o povo cai, mas 

na multidão de conselheiros há 

segurança."  Provérbios 11:14

Muito eu aprendi esse ano sobre buscar 

conselhos sábios e recorrer ao povo de 

Deus. Isso é VERDADEIRAMENTE uma 

benção! E satanás sempre tenta o povo 

do Senhor com sugestões de isolamento, 

pois ele sabe a benção que há por trás 

desta comunhão. Louvado seja o Nome 

do Senhor pois ordenou a unidade no 

Corpo de Cristo! 
Agradeço pelos que levam as minhas 
cargas em oração e sou muito GRATA 
porque o Espírito Santo me ensinou a 
levar as cargas dos meus irmãos, 
cumprindo assim o que a Palavra diz 
em Gálatas 6:2 "Levem os fardos 
pesados uns dos outros e, assim, 
cumpram a lei de Cristo." 

NATY

Conheci os Pastores Fúlvia e Haroldo em outra 

igreja, mas quando passei a frequentá-la, eles 

já não estavam mais lá.

Em 2015, estava atravessando por 

turbulências em minha vida, e numa noite, pedi 

a Deus que me revelasse quem poderia me 

ajudar.  Naquele dia, sonhei com o Pastor 

Haroldo que me dizia que ele poderia me 

auxiliar.

Algumas semanas depois, na célula da Leila e 

do Aroldo, o Haroldo e a Fúlvia foram ministrar 

a Palavra. Depois de encerrada a célula, 

tivemos uma longa conversa e comecei a 

frequentar o Ministério Alfa e Ômega e ser 

pastoreada por eles. 

Me senti muito acolhida, suportada e 

abençoada no MCA&O. Me sinto em casa no 

Ministério.  Um lugar repleto da presença do 

Espírito Santo e onde a Palavra de Deus é 

valorizada.

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

MIRNA



”Aquietai-vos e sabei que EU sou Deus...”  Salmos 46:10 

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Uma pessoa muito querida escreveu o seguinte sobre nossas “agendas para 2018”:

“...para alguns é fácil preencher toda a agenda rapidamente. Estaremos apenas 

antecipando os dias que serão corridos:

4.

Mas, lembremos que este tempo NÃO é nosso, pois o tempo pertence a DEUS...

É muito fácil preencher uma agenda, mas, se não estiver em sincronia com a AGENDA de 

DEUS, a nossa vida não mais terá sentido.”

Como isso é verdade!

No Salmo 46:10 a Palavra de Deus nos ensina que, para sabermos, para conhecermos 

quem é DEUS, precisamos nos AQUIETAR... e, como é difícil “o estar quieto”.

Aquietar = car quieto; pacicar, sossegar, tranquilizar.

Principalmente para nós, que vivemos em uma Metrópole como São Paulo, ou em outras 

grandes cidades, é muito mais fácil:

tempo com lhos,

tempo com a família,

tempo com queridos,

tempo para trabalhar,

tempo para recrear,

tempo para descansar...

tempo para criar,

É interessante o signicado desta palavra...

Precipitar signica: atirar-se ao precipício, que é um lugar profundo e escarpado; abismo, 

um lugar de grande perigo, perdição, ruína.

Agir;

Agitar;

Fazer;
Acontecer;

Inquietar;

Alvoroçar;

PRECIPITAR...
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A Palavra de Deus, sempre perfeita e cheia de sabedoria nos adverte sobre os “perigos da 

precipitação”....leia:

Essa é a instrução que recebemos do 

Senhor....que tal colocarmos em prática?

Obediência traz bênção! Queridos irmãos 

e amigos... Vamos começar 2018 com um 

“coração quieto” para que possamos:

ouvir mais a Voz do Espírito Santo, e 

menos a nossa...

 fazer a vontade de Deus no nosso dia a 

dia, e não a nossa...

cumprir os desejos do coração do Pai, e 

não os nossos...

“...seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e 
tranqüilo, que é de grande valor diante de Deus.”  I Pedro 3:4

No amor de Cristo,

“Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? 
Maior esperança há para o insensato do que para ele.”
Provérbios 29:20
“O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo 
precipitado exalta a loucura.”
Provérbios 14:29
“Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é 
precipitado.”
Provérbios 19:2 

Tomar qualquer decisão precipitadamente é um grande perigo... quantos de nós já nos 

arrependemos porque:

Falamos sem pensar?

Agimos por ansiedade?

Começamos ou terminamos algo por impulso?

“Quebramos a cara” e muitas vezes derramamos lágrimas desnecessárias, as nossas e as 

dos outros...

O motivo? Precipitação...

’’AQUIETAI-VOS e sabei que Eu sou Deus’’
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REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
PROGRAMAÇÃO

Reunião de Oração 
às 8:30h (semanal)
Alphaville
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Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio 
Conchas - SP 
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Célula de Estudo Bíblico 
das 17:30 às 19h 
(quinzenal)
Centro - SBC
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
Jaguaré - SP An
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
City Lapa - SP 
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:00h (semanal)
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Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
Conchas - SP 
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er Célula de Estudo Bíblico

às 10:00h (semanal)
CTCTJ - Bofete 
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Célula de Mulheres 
às 15:00h (mensal)
Centro - SBC M
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al
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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
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éi

a 
M
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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 

JAN - 26/01

FEV - 23/02

MAR - 23/03 

ABR - 27/04

MAI - 25/05

JUN - 29/06 ¹⁰
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DATA	DAS	VIGI�LIAS

Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
Jardins - SP An
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e 
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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.

VISITA

Missionária Andréa 
Vargas estará conosco 
em fevereiro. 
Aguardem!

Algumas estarão 
em recesso em 
janeiro. Conrmem 
com os líderes a 

Não deixe de fazer o download da planilha no site 
ou pegar uma via impressa na mesa da diaconia 
para quem prefere anotar em papel.

CÉLULAS

FINANÇAS DO REINO

data de retorno do grupo mais perto de sua casa!!!



8.

missões

PESCA MARAVILHOSA

~

 E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para 
pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada 
apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande 
quantidade de peixes, e rompia-se lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no 
outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que 
quase iam a pique. E vendo isto Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, 
ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os 
que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de 
Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não 
temas; de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:4-10 
 A narrativa acima é tremenda! Primeiramente, devemos ressaltar, que Pedro 
agiu em cima da palavra de Deus pois, mesmo Pedro sendo um especialista na prática da 
pesca, mesmo após uma pesca frustrante e, diante de todos as circunstâncias naturais, 
ele decidiu obedecer a Palavra de Jesus e saiu à pesca novamente. 

 Assim, diante da obediência a Deus, Pedro, Tiago e João, experimentaram a 
pesca mais maravilhosa de suas vidas e, diante de tal grandeza, Pedro percebeu que 
estava diante de Deus. 

 A reação de Pedro, após perceber que estava diante de Deus, foi tremenda, pois 
se encheu de temor e se prostrou diante de Jesus, reconhecendo que seus pecados eram 
grandes demais para estar na presença Dele. 

 Jesus, no entanto, mostra todo seu amor e, assim como também faz conosco, 
tira todo o medo de Pedro e apresenta a Pedro o signicado de tudo o que tinha ocorrido, 
mostrando que tudo aquilo foi muito além do que uma pesca grandiosa. 

 Além do milagre da pesca propriamente dita, Jesus nos trouxe um ensino 
tremendo sobre a pregação da Palavra de Deus, bem como sobre a grande comissão, 
pois chamou Pedro para ser pescador de homens, deixando claro que se obedecesse a 
Jesus, assim como na pesca dos peixes, pescaria homens em grande quantidade!! Que 
Deus maravilhoso!!! 

Que esse novo ano seja um ano diferente! Que 
possamos olhar o mundo de outra forma e 
realmente lançarmos as nossas redes aonde Jesus 
mandar e, assim como Pedro, devemos agir 
conforme a Palavra de Deus para que possamos 
experimentar uma grande pesca de almas em 
nossas vidas!! 

Que possamos deixar Jesus entrar em nosso barco, pois, assim como Jesus chamou a 
Pedro, também nos chamou! 

Que possamos ser pescadores de homens!! 



9.A PALAVRA QUE PRODUZ VIDA E PODER

A paz queridos, meu nome é Andréia Moraes, sou casada com o Pr. 

Eberson e sou mãe da Thais, Rafael, Kaleo, Miriã e Renan (meu 

genro). Agradeço muito ao Senhor pela família maravilhosa que 

Ele me deu! Ele tem cuidado de nós com um amor que constrange!

Desde que me converti, há 17 anos, sou apaixonada pelo Senhor. 

Já passei por muitas lutas, mas vi a mão de Deus agir e me 

proteger como lha em cada uma delas. 

Mas neste último ano, passei a buscar mais da vontade de Deus 

para minha vida, uma vez que meus lhos já estão encaminhados.

Conforme o Senhor ia me mostrando sua vontade, eu, ao mesmo tempo que queria os 

sonhos Dele, os medos e minhas limitações me paralisavam. Só através da oração essas 

barreiras foram sendo quebradas dentro de mim e comecei a uir nos sonhos Dele pra 

minha vida. Não foi fácil mas glória a Deus pela família que temos em Cristo que oraram 

e creram no sonho quando eu mesma não acreditava!

Muitas vezes nós é que atrasamos os planos de Deus e tardamos em viver o melhor para 

nossas vidas pelo simples fato de acharmos que podemos compreender os planos Dele, 

mas não podemos!! 

Os planos de Deus são muito mais altos que os nossos! E Ele nos capacita a vivê-los. 

Hoje estou realizando o sonho de ter minha própria confeitaria sem glúten! Sempre gostei 

muito da área de cozinha industrial e desenvolvimento de novos alimentos visando a 

saúde e melhor qualidade de vida para as pessoas porque, na verdade, a maioria das 

doenças está totalmente ligada ao que fazemos e comemos. O alimento é cura para 

várias doenças! 

Apesar dessa paixão, lutei a vida toda para não ter meu próprio negócio por medo de 

várias coisas. Mas através da oração e entrega a Deus, estou rompendo barreiras e 

limitações e o sonho de Deus está se cumprindo em minha vida. Mesmo que tudo isso 

ainda me assuste, vou mais profundo Nele para car imersa e não deixar a carne gritar. 

É maravilhoso  viver isso! 

Deus espera o nosso "sim" para que Ele possa agir. Se olharmos para Ele e não para as 

circunstâncias, nossos medos se afogam! Assim podemos prosseguir para o alvo que nos 

foi proposto.

Meu desejo é que vocês possam viver o melhor de Deus nesta terra (Is 1:19).

Desejo um ótimo ano de busca! E quanto mais profundo, mais você se surpreenderá com 

o amor de Deus!

TESTEMUNHO 

´



MEDITANDO EM ...

 "A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede 
assim”. Provérbios 15:7

Em Provérbios 1:7 lemos que "O temor do SENHOR é o princípio do saber, mas os loucos 
desprezam a sabedoria e o ensino".

Portanto, segundo a Bíblia, sempre devemos ter em mente que sábio, diante do Senhor, é 
quem considera Sua Palavra, é quem aprende com Seu ensino acerca da vida e pratica.

Assim, quem fala da Sabedoria de Deus, quem se enche do Seu conhecimento é útil ao 
Senhor para fazer a diferença em uma geração.

 este é o lugar que deve ser ocupado por todo aquele que diz nEle crê, e que cona em Sua 
Palavra... Ou pelo menos deveria...

Aprendemos também quem é o insensato segundo a Palavra: Salmo 14:1 "Diz o insensato 
no seu coração: Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação; já não há quem faça o bem".   
A vida alheia ao conhecimento da realidade de Deus é a maior insensatez que o homem 
pode praticar.

Mas se expandirmos o conteúdo do texto para nossa própria vida diária, entenderemos 
que viver sem a comunhão com Deus, principalmente alguém que diz ser de Jesus, é a 
maior insensatez que um cristão pode praticar!

Já analisar a vida diária segundo a revelação bíblica, e saber aplicar os princípios da 
Palavra no dia a dia, é um derramar abençoador do conhecimento de Deus. Ou seja, a 
maneira como avaliamos o que acontece em nossas vidas, famílias, trabalhos, em nosso 
país, seja na política, na economia, na segurança, e o que acontece ao nosso redor no 
mundo como um todo, vai manifestar se somos sábios segundo Deus, ou se somos 
insensatos...

Que neste começo de ano, quando estamos mais abertos a fazer uma auto critica a nosso 
respeito, este verso bíblico nos leve a avaliar com que ótica temos visto e vivido a vida... E 
que Deus nos conduza cada dia mais perto dEle, da Sua Palavra, da Sua vida.
Que Deus nos abençoe em 2018, em Nome de Jesus!

10.

~

Provérbios



11.

PENSE NISSO

memorizando a palavra

Salmo 51:10

2018 - ANO NOVO

"Cria em mim, ó DEUS, um 

coração puro e renova 

dentro de mim um espírito 

inabalável."

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

A mudança 
ocorre em nós"

"Transformai-vos pela renovação do 
nosso entendimento" Romanos 12:1b
Inuenciados pela Palavra!



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! 

04/01 - Hélio Obara

30/01 - Haroldo Fávero Maranhão 

 

 

REFLITA

seu livro "O refúgio 
secre to "  re la ta  a 
a t r o c i d a d e  q u e 
vivenciou durante a 
guerra nazista, Corrie 
r e lo joe i ra  sa l vou 
m u i t o s  j u d e u s 
escondendo-os em 

“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!!!          

sua ocina. O refúgio secreto é uma 
biograa maravilhosa e inspirada por 
Deus. Corrie livrou vários judeus da 
perseguição naz is ta e da mor te, 
escondendo-os em um quarto secreto na 
casa de sua família. Mas pagou um preço 
altíssimo por isso. Foi presa junto com sua 
irmã e seu pai, e sofreu todo tipo de dor, 
injustiça e humilhação. O refúgio secreto 
mostra as lembranças da infância, a vida 
no interior da Holanda, seu trabalho na 
relojoaria do pai e suas atividades no 
movimento de resistência holandesa 
durante a ocupação do exército alemão. 
Vai viver com ela o medo de que a qualquer 
momento a polícia descobrisse os judeus 
em sua casa, os horrores dos campos de 
concentração, a perda de parentes e 
amigos. Mas uma coisa, Corrie não 
perdeu: sua fé em Deus e a certeza de que, 
apesar de tudo, seu Pai Celestial estava no 
controle de sua vida e da história, mulher 
que mostrou que podemos enfrentar as 
piores situações quando temos em Deus o 
nosso refúgio secreto.

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

DICA

 www.ministeriocristaoalfaeomega.com Ministério Cristão Alfa e Ômega

Aniversário 
de Casamento  

st

1

Ronaldo e 
        Fernanda

28/01

LIVRO

Corrie Ten 
Boom em 

’’Sorria sem câmera,
converse sem celular,

ajude sem plateia,
ame sem condições’’
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