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"...mas uma coisa faço:
esquecendo-me das coisas que para trás
ﬁcam e avançando para as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de DEUS
em CRISTO JESUS."
Filipenses 3:13-14

EDITORIAL
E já encerramos janeiro, o primeiro mês deste ano de 2018.
Sim, muitos estiveram fora, descansando. Outros estiveram ajustando a vida para o novo
ano.
As células em sua maioria tiveram seus recessos...
Mas agora já estamos na hora de arregaçar as mangas para trabalharmos neste novo
tempo que Deus nos dá.
Ano em que nós, como Trabalhadores da Última Hora, precisamos
entender a urgência do tempo em que vivemos, e precisamos ser
úteis para alcançar os perdidos à nossa volta.
Na família, no trabalho, onde moramos, estudamos... enm,
ao redor.
Com toda sabedoria e unção, precisamos de graça para
testemunhar e fazer a diferença.
Assim que tivemos no primeiro sábado de fevereiro a nossa
primeira reunião com todas as pessoas que já servem em
algum dos ministérios aqui da igreja. Foco na visão!
Também teremos em breve uma reunião para todos os que
não fazem parte ainda, mas querem fazer... sentem o
chamado para fazer... E isso é muito importante!
Fazer parte da obra do Senhor para estes dias é privilégio dos
que creem, dos que foram salvos em Cristo, dos que
entendem que, se ao chegarem foram acolhidos e cuidados,
chega o momento em que podem (e devem!) acolher e cuidar.
Cada um segundo o seu chamado...
Sim, estamos na expectativa do que O Senhor tem para nós
neste ano, e queremos semear muitas sementes espirituais
para que possamos no devido tempo, colher vidas.
Em Nome de Jesus. Este é o nosso
chamado, com certeza.
E sim, para isso, precisamos orar,
discernir, compartilhar, ouvir, receber!
Arrepender, amar, adorar, agir e alcançar!
E neste ano, em especial, lembremos que
precisamos sempre nos arrepender e crer!
Deus abençoe!

.
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‘’Sabemos que
Deus age em
todas as coisas
para o bem
daqueles que o
amam, dos que
foram chamados
de acordo com o
seu propósito.’’
Romanos 8:28

TRABALHADORES

DA ÚLTIMA

HORA

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
ANDRE
Provérbios

LETICIA
18:1

–

“Busca

satisfazer

seu

próprio desejo aquele que se isola; ele se
insurge contra toda sabedoria.”
Vivemos em um tempo superﬁcial e vazio, onde
a tecnologia que deveria nos unir, nos afasta.
Sabemos o que todos estão fazendo pelas
redes sociais (ou pelo menos o que eles
querem mostrar que estão fazendo), temos
500

amigos

no

facebook,

porém

nunca

estivemos tão sozinhos. Tenho muita alegria
em saber que o nosso ministério vai contra os
padrões que o mundo estabeleceu. Tenho
alegria em pertencer, em saber que aqui
todas as partes se esforçam genuinamente
para sermos um corpo. Com todas as nossas
imperfeições, temos o mesmo propósito. E
nada é mais poderoso do que ter um propósito
claro

e

poder

contar

chegados do que irmãos.

com

amigos

mais

"Esforce-se para saber bem como suas
ovelhas estão, dê cuidadosa atenção
aos seus rebanhos ." Provérbios 27:23
Deus foi muito cuidadoso comigo,
porque desde minha conversão eu tive
contato com nossos pastores, que foram
essenciais na formação dos meus
alicerces, e quem vem me ensinando
um evangelho puro!
Guardo com muito amor tudo que
aprendi no curso de noivos, e desde
então procuramos os acompanhar
onde forem, por sabermos do caráter e
da seriedade como eles conduzem o
ministério. É uma alegria e uma paz,
saber que somos cuidados e zelados,
por pastores que cuidam e se
preocupam verdadeiramente com as
ovelhas.

3.

MEDITAÇÃO NA PALAVRA
Quem vive de passado é museu!
Há um velho ditado que diz: “Quem vive de passado é museu”
E há certa verdade nisso....vejo pessoas que nunca “saem do lugar”, e olha que nem é
um “bom lugar”; isso porque o passado as atormenta, paralisa, amedronta....não
conseguem se desprender de dores, rejeições, angústias, ofensas, pecados, perdas e
tudo mais que o “inimigo das nossas almas”, satanás, trouxe como ameaças para dizer:
“tá vendo??.....você é um(a) derrotado(a).”
Há também aquelas que foram um “sucesso absoluto” em quase tudo o que
zeram....foram elogiadas, colocadas em lugares de destaque, tinham fartura,
reconhecimento, mas as coisas tomaram um outro rumo....resultado?
Frustração....colocam literalmente a culpa “em DEUS e em todo mundo”.
A Palavra de DEUS tem muitos ensinamentos, muita exortação sobre isso: em 2 Cor 5:17
está escrito: “Portanto, SE alguém está em CRISTO, é NOVA CRIAÇÃO. As COISAS ANTIGAS já

PASSARAM; eis que surgiram COISAS NOVAS!”
Creio que a primeira coisa a ser feita para sair dessa posição de “vítima do passado” é
deixar que o ESPÍRITO SANTO traga um genuino arrependimento em nossos corações
por esse “apego emocional”, que é caracterizado pela criação de uma relação de
submissão e apego demasiado por aquele que o subjuga, no caso, “o passado”.
Depois precisamos obedecer integralmente o texto de Hebreus 12:1-2: “...LIVREMO-nos de
TUDO o que nos ATRAPALHA e do PECADO que nos ENVOLVE, e CORRAMOS com PERSEVERANÇA
a corrida que nos é proposta, tendo os OLHOS FITOS em JESUS, autor e consumador da nossa fé.”
O SENHOR tem prazer em nossa LIBERTAÇÃO, tanto espiritual, como emocional e
física....Ele conquistou essa liberdade para nós na Cruz do Calvário. Acontece que a
DECISÃO, mais uma vez, É NOSSA!
JESUS pagou um alto preço para nos trazer RESTAURAÇÃO....leia Isaias 61.
Meu querido irmão e irmã, que tal aprendermos com a vida do Ap. Paulo, que...de
perseguidor do Evangelho de CRISTO, se tornou em perseguido por Amor a esse
Evangelho? É ele que nos ensina dizendo:

“...mas, uma coisa faço:
ESQUECENDO-me das coisas que para trás ﬁcam e AVANÇANDO para as que estão diante de mim,
prossigo para o ALVO, a ﬁm de ganhar o PRÊMIO do CHAMADO CELESTIAL de DEUS em CRISTO
JESUS.” - Filipenses 3:13-14
No amor de CRISTO,
4.

missões
‘’Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora; aproveitai
as oportunidades.’’ Colossenses 4:5
Amados, mais um ano começou, no entanto, a nossa chamada para pregar o
evangelho à todas as nações não entra em recesso jamais. A cada dia temos que estar
atentos à todas as oportunidades que o Senhor nos oferece, pois uma porta pode se abrir
a qualquer momento e, caso isso aconteça, devemos estar prontos para agir.
Convido você a reetir comigo sobre essa questão de oportunidade, pois como
sabemos temos em nós, pelo agir do Espírito Santo, pela Palavra de Deus em nossos
corações, a possibilidade de sermos usados por Deus de innitas maneiras, seja pela
pregação pura e simples, que sempre estará presente, mas podemos também ser usados
através de uma oração por cura, pelo dom da palavra de conhecimento ou sabedoria e de
muitas outras formas.
Assim, devemos acordar todos os dias e, realmente nos posicionarmos para
sermos usados por Deus. Não adianta apenas, pensarmos em missões internacionais,
mas, enquanto pensamos em missões internacionais devemos estar atentos às
necessidades dos nossos vizinhos.
Essa questão é tão real em nossas vidas, pois quantas “coincidências” já não
vivemos, quantas vezes não estávamos no lugar certo na hora certa, isso não são
coincidências, mas sim, oportunidades preparadas por Deus.
Nunca me esqueço de um fato que alguns missionários compartilharam comigo
na China, pois, mesmo vivendo em um país fechado para o Evangelho, na época do natal
os chineses do local aonde eles moravam, “curiosos” com a cultura ocidental, ano após
ano, pediam para que eles falassem a respeito dessa festa, e claro, só existia um tema a
ser falado - JESUS!!!!
Eu realmente creio que Deus nos dá
oportunidades diariamente, mas devemos
estar atentos para não perdê-las.
Oro para que os nossos olhos
espirituais estejam abertos constantemente
e que realmente possamos aproveitar todas
as oportunidades.

’’Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e
fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda
a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2

~
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

Cris
Baumer

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

Cris
Baumer

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

Magali
Mazzaro

Notas

Aroldo e
Leila

Cris
Baumer

Reunião dos Jovens
17h às 18:30h (Quinzenal)

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

Aconselhamento
Individual e a Casais
Mediante agendamento

DATA DAS VIGILIAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN -

26/01
23/02
23/03
27/04
25/05
29/06

¹⁰ SEMESTRE 2018

Sábado

6.

Vigília (Calendário abaixo)
21h às 23h

Ana Claudia
e L. Eduardo

Pr. Paulo
Ivair
Erlinda e
Willy
Cris
Baumer
André e
Letícia

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

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

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

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

Sexta-feira

*BCC Bíblia de Capa a Capa
20:30h às 22h (Quinzenal)
Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
Conchas - SP

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

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

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

Reunião de Oração
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

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

Andréia
Moraes

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

Aroldo e
Leila

Culto de Adoração ao
Senhor Jesus e

Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
Tietê

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

BOLETIM GRÃO DE MOSTARDA

FEVEREIRO 2018
Finanças do Reino
Continua disponível a nossa
planilha de orçamento
profético. Retire a sua impressa
na mesa da diaconia durante
nossos cultos e reuniões ou
acesse o site do ministério e
faça o download.
Aprenda a lidar com suas
nanças de acordo com a visão
bíblica!

Reunião de Homens
REUNIÃO DE

Excepcionalmente em fevereiro, a reunião de homens será na
terceira segunda-feira do mês, dia 19 às 19:30h.

HOMENS

Sua presença é muito importante. Não perca!

Células
Depois de uma breve pausa,
todas as nossas células e
reuniões estão de volta nesse
mês de fevereiro.
Consulte nossa programação e
participe!

7.

MEDITANDO EM ...

Provérbios
’’O que escarnece do pobre insulta ao que o criou; o que se alegra da calamidade não ﬁcará
impune". Provérbios 17:5
A pobreza não foi criada por Deus, mas, sim, é uma das muitas consequências do
pecado. A pobreza foi gerada pelo pecado, em diversas manifestações, ao longo da
história da humanidade. Pecados tais como governantes injustos dos mais diversos
matizes ideológicos, por pessoas que enriqueceram a partir da exploração dos menores e
mais fracos, distribuição injusta de renda, manipulação da religião, escravidão,
exploração de pessoas e outras tantas atividades humanas que empobreceram e
prejudicaram pessoas geração após geração. Sim, o responsável pela pobreza não é
Deus, mas o próprio homem que rejeita a Deus, e o pecado de todos nós. Deus não criou
"o pobre" enquanto pobre, mas, sim, criou o "ser humano" que nasceu na pobreza, ou
também aquele que perdeu o que teve ao longo da vida por seus próprios erros ou
aventuras fracassadas.
Livro paralelo a Provérbios, lemos em Tiago 2:5 que O Senhor quer transformar a vida
destes pela fé! "Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são
pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam"?
Sim, Deus os convida a crer nEle, e assim, não apenas experimentarem Sua provisão
nesta vida, como, e principalmente, herdarem o Seu Reino! Não pela pobreza, que não
salva, mas sim, pela fé salvadora em Jesus, como A Palavra nos ensina
Além disso, segundo A Palavra é inadmissível ao que crê fazer qualquer forma de
acepção quanto aos que estão pobres! Lemos em Tiago 2:1-5 "Meus irmãos, não tenhais
a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se,
portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em
trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que
tem os trajos de luxo e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra; e disserdes
ao pobre: Tu, ca ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não
zestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos
pensamentos"? Uma igreja que faz diferença entre ricos e pobres está absolutamente
contrária ao que O Senhor pensa.
8.

O Senhor vai julgar os ricos que enriqueceram explorando os pobres nos últimos dias
(5:1-5) e sim, O Senhor fará justiça ao pobre, e ao rico. O Senhor vê e Se manifesta.
Lemos em Amós 5:18-20 "Ai de vós que desejais o Dia do SENHOR! Para que desejais
vós o Dia do SENHOR? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de
diante do leão, e se encontrasse com ele o urso; ou como se, entrando em casa,
encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o Dia do
SENHOR trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade"?
Sim, ca claro que ninguém deve se alegrar com o fato que O Senhor fará justiça em
algum dia vindouro. Nem mesmo devemos nos alegrar pelo fato que Ele também julgará
situações pontuais ao longo da história, as que passam de todos os limites segundo Seu
Juízo.
Já vimos muitas pessoas que enriqueceram mas iraram a Deus pela forma como o
zeram, serem julgadas...
Somos chamados a cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro segundo nossas
possibilidades, e a abominar toda e qualquer forma de acepção de pessoas nas igrejas.
Sabemos que sim, O Juízo vem, e precisamos estar preparados, depositando e pregando
a esperança de vida em Jesus. Que Deus nos abençoe a entender quem somos, onde
vivemos, de onde viemos e para onde vamos... Em Nome de Jesus.
~
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ANDRÉA VARGAS

A missionária Andréa Vargas do ministério
Avalanche - Missões
Urbanas,
25/02
- ÁS estará
10:30H
conosco este mês trazendo uma palavra
poderosa da parte de Deus! Não perca!
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ACONTECE

ANDRÉA VARGAS
9.

TESTEMUNHO

’’para medicina
não havia
cura...
Mas estou
curada
para honra e
glória do
Senhor Jesus’’

Desde muito jovem procurei meu Senhor em muitas religiões e até
me aprofundei em algumas.
Sempre O busquei com todo meu coração, pois tinha fome e sede
de algo que eu não sabia explicar.
Sou de uma família que servia aos espíritos, cresci numa
atmosfera de medo e tristeza... Éramos cativos no reino das
trevas, onde vivenciei muitas coisas pesadas, sofri abuso físico e
emocional.
Tempo passou, eu me casei, tivemos nossos lhos, netos e
genros... minha herança!
Mas foi num momento de dor, diante de uma falência eminente
que Ele nos resgatou!
Um amor tão profundo que nunca mais fui a mesma!
Tudo que eu havia vivido era apenas um borrão, diante daquele
instante que Ele se revelou a mim.
Me curou das marcas de infância e pela primeira vez senti o que é
ser lha, pois me mostrou a verdadeira paternidade.

A primeira promessa que o Senhor me fez é que resgataria toda minha família e Ele
cumpriu. Meus pais, irmãos e sobrinhos todos na presença do Pai.
Além disto, Ele salvou, restaurou e restituiu tudo que nos foi roubado.
Tantos milagres, tantos livramentos, tantas experiências... Vivi o sobrenatural em muitos
momentos que certamente daria um livro da linda e poderosa obra que Ele tem realizado
em minha vida.
A pouco mais de dois anos, fui acometida de uma doença crônica no intestino e na
tireoide. As duas juntas zeram um curto-circuito no meu corpo e para medicina não
havia cura e dada a gravidade não sabiam quanto tempo eu agüentaria. Foi
extremamente debilitante, mas lutei crendo e esperei com paciência e fé, pelo meu
milagre. O Ministério fez parte desse processo, clamando e investindo tempo e amor.
Mas quando Ele vem, há cura, há restauração e sua delidade e amor me constrangem a
cada dia. ESTOU CURADA!
O que Ele fez permitiu que fosse impossível viver sua ausência, me mostrou Seu innito
amor. Um amor que não volta atrás!
Esse ano completo 10 anos de caminhada com Jesus e minha alma se enche de gratidão
por tudo que já vivi com Ele.
Todo mérito, toda honra e toda glória ao meu Senhor e Salvador.

Porque um menino nos nasceu, um ﬁlho se nos deu; e o principado está sobre os seus ombros; e o seu
nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz - Isaías 9:6
10.

A PALAVRA QUE PRODUZ VIDA E PODER

PENSE NISSO
Jesus está voltando! Você está preparado?

As notícias sobre a tragédia da fome na Venezuela e da “quase” proibição da
pregação do evangelho na Bolívia demonstram que não será tão difícil nos dias do
juízo fatos assim acontecerem quando o anticristo se manifestar...

memorizando a palavra

"Porque o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males;
e alguns, nessa cobiça,
se desviaram da fé..."

1 Timóteo 6:10
11.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos que você possa conhecer cada
vez mais a vontade do Senhor para a sua
vida e que você seja um verdadeiro
embaixador de Cristo!
04/02
09/02
17/02
26/02
28/02

-

Fúlvia H. Maranhão
Lucas Marão
Aroldo Alves Sobrinho
Claudia Ap. César
Leila M.D. Rovero

A vida é um
presente de
Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira
que alcancemos corações sábios.
Salmos 90:12

DICA
"Recuperando a Esperança"

FILMES

EM
DVD

Cory era um jogador de beisebol respeitado, mas o alcoolismo
destruiu sua carreira. Quando é forçado a tentar uma cura de
reabilitação em sua cidade natal, Cory busca corrigir seus erros,
treinando uma equipe mirim, reencontrando um amor do passado
e se redimindo em reuniões de alcoólatras.

REFLITA
’’Se o barro não se
entregar totalmente, o
Oleiro nada pode fazer.’’
A. W. Tozer

MINISTÉRIO CRISTÃO ALFA E ÔMEGA
Phone: +55 (11) 4191-6808 - Funcionamento da Secretaria - Seg. 9:30 às 13:30h / Ter. a Sex. 13:00h às 17:00h

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/

