
MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 

"Que darei ao SENHOR por todos 
os Seus benefícios para comigo? 
Tomarei o cálice da Salvação e 
invocarei o Nome do SENHOR."
Salmo 116:12-13

GRÃO DE 

MOSTARDA 

Grateful

Mar 2018

0Ano 2 N  3
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Bem, se março já era um mês para celebrarmos aqui no Alfa e Ômega, agora ainda 

mais. Digo isso porque celebramos aqui, neste boletim número 12, o primeiro 

aniversário do Grão de Mostarda! Ele que traz em si toda uma carga profética ligada 

EDITORIAL

ao Ministério em seu início, porque 

em nossa primeira reunião, dia 23 de 

março de 2014, eu distribuí a todos 

os que vieram naquela reunião, um 

grão de mostarda assim: 

Era um pequeno “yer” profético, que representava minha expectativa em fé de que 

esta visão prosperasse, que Deus nos abençoasse e que sim, o Ministério pudesse 

ser bênção na vida daqueles que O Espírito Santo nos acrescentasse. E isso 

aconteceu. Assim, ao comemorarmos nosso quarto aniversário de Ministério, e 

primeiro aniversário do Grão de Mostarda, temos muito que agradecer a Deus!

Agradecer a Deus por todas as pessoas que se sentiram movidas a fazer parte 

conosco, servimos aqui juntos, participamos desta edicação... e agradecer por 

todos que já zeram parte conosco, contribuíram de alguma maneira com nossa 

história, mas agora congregam em outro lugar. 

Ebenézer, até aqui nos ajudou O Senhor.
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E acima de tudo agradecer a Deus porque já temos histórias para contar! Já vimos 

vidas transformadas, casamentos restaurados, e tivemos a oportunidade de tocar 

outras cidades e até mesmo outros países como uma expressão do Corpo em uma 

igreja local. Tocamos pessoas em diculdades nanceiras, viúvas e estrangeiros... 

Glória a Deus! E queremos prosseguir, estar cada dia mais fortalecidos na Palavra e 

no Poder de Deus, para podermos ir além, se Deus assim nos permitir.

Assim que hoje neste breve editorial quero agradecer ao Pai por tudo isso, e dar a Ele 

toda glória. 

Por este tempo. Pela oportunidade de vivermos esta experiência, antes da vinda de 

Jesus. Maranata! Ora vem Senhor Jesus...

Glória a Deus! Deus abençoe!

 para sempre!raudr oma ue S oe, mo bé rohneS O euqroP
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Agradecer a Deus por todos homens e 

mulheres de Deus que ministraram em nossas vidas 

aqui, trouxeram bênçãos espirituais da parte de Deus 

sobre nós, e assim também fazem parte, como a 

Missionária Andréa Vargas que esteve conosco no nal 

do mês passado...



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

Conheço a Pra Fúlvia e Pr Haroldo há 

algum tempo, desde sempre vi neles o 

amor, temor e seriedade com o 

Ministério. Na ocasião da mudança da 

igreja para o Alpha Conde, estive com 

eles na inauguração. Foi tremendo, 

impactante, senti a presença do Espírito 

Santo através da Palavra, um mover 

sobrenatural durante o louvor. Voltei 

outras vezes e hoje tenho o privilégio de 

fazer parte desse Ministério tão 

abençoado. De lá para cá, tenho vivido 

grandes transformações na minha vida, 

pelo que agradeço ao Pai, a liderança e 

aos i rmãos que me acolheram. 

Agradeço em nome de Jesus.

‘‘Alegrei-me quando me disseram: 

vamos a casa do Senhor.’’ Salmo 122:1

LUCINEIDE

escuridão viu uma forte luz; a luz brilhou sobre 

os que viviam nas trevas..." Isaías 9:2. 

Já na minha  infância, bem antes do Senhor 

me encontrar pela sua infinita misericórdia, eu 

já tinha em meu coração um amor que ardia e 

gritava por esse povo. O tempo passou e esse 

amor foi aumentando e Deus confirmou esse 

ministério. Foi quando então, encontrei os 

pastores Haroldo e Fúlvia e pude ver neles o 

amor de Cristo. Caminhando com eles e outros 

irmãos por um tempo, sendo sempre 

encorajada a continuar e me dedicar a esse 

povo, hoje,  após tantos anos,  sinto-me 

honrada em fazer parte do Ministério Cristão 

Alfa e Omega, onde a maior preocupação é 

com os perdidos, necessitados, órfãos, e 

viúvas. Uma Igreja onde vivemos o verdadeiro 

amor de Cristo, juntos com um só objetivo, o 

de cumprir o Ide e fazer a vontade Daquele 

que nos enviou, orando uns pelos outros. 

Amém!

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

ALICE
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"O povo que andava na 



“MEU TRIBUTO”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

“Como agradecer a JESUS o que fez por mim??

Bênçãos sem medida, pra provar o Seu Amor sem fim....

Nem anjos podem expressar, a minha eterna gratidão....

Tudo o que sou e o que vier a ser aqui....

Eu ofereço a TI!!! A DEUS seja a glória....”

5.

Se eu pudesse me “apropriar” de um louvor... dizer que é a “história da minha vida”, esse 

louvor seria o “Meu Tributo”...

Quanta verdade existe na letra dessa música!

Quanta gratidão expressa em uma letra simples e ao mesmo tempo profunda, envolta em 

uma melodia que toca a alma!

Esse mês o MCA&O completa 4 anos e não há como não passar um “lme” diante de 

nossos olhos... Haroldo e eu, com mais 7 irmãos, na sala de casa iniciando um 

Ministério que sabemos, nasceu no Coração do Pai.

Muita coisa aconteceu (e está acontecendo): mudanças de prédios, pessoas chegando, 

se convertendo a CRISTO, batismos, restauração de vidas, de casais, curas, libertações, 

lutas, vitórias, lágrimas, sorrisos, oração... oração... oração...

- Ganhar almas para CRISTO... não para nós;

- Fazer discípulos de CRISTO... não nossos;

- Cuidar das ovelhas de CRISTO... não são nossas;

- GLORIFICAR o Nome de CRISTO... não o nosso!

Que o SENHOR nos ajude neste caminho e que 

a PERSEVERANÇA nEle, e na Sua Palavra, 

prevaleçam!

Nosso alvo? 

“Como agradecer a JESUS o que fez por mim??

A DEUS... seja a glória... para sempre... AMÉM!!!”

No amor de Cristo,

Deixo aqui também a minha GRATIDÃO a TODOS que tem 

e amando ao SENHOR!

caminhado conosco como verdadeiros “trabalhadores 

da última hora”, com olhos voltados naquilo que é 

ETERNO, estabelecendo o Reino de DEUS 
Thanks!



REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
PROGRAMAÇÃO
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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
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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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Reunião de Oração 
às 8:30h (semanal)
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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.

BOLETIM GRÃO DE MOSTARDA MARÇO 2018

Estudo Bíblico

Na próxima terça-feira dia 06 às 20h, os 

pastores Haroldo e Fúlvia darão início a 

uma nova série de ministrações com o 

tema: 
"FAMÍLIAS À LUZ DA BÍBLIA" 

As ministrações também serão 

transmitidas ao vivo em nossa página do 

Facebook.

Você é nosso convidado!

Mídia

Em abril estará conosco mais uma vez 

compartilhando do grande amor e poder de 

Deus, o casal Roberto e Célia, pastores e 

missionários na África. 
Aguardem!

Em fevereiro fomos abençoados com a visita da 

querida missionária Andréa Vargas do Ministério 

Avalanche. Em breve esta ministração estará 

disponível em nosso canal do YouTube e também em 

nosso site.

Visita Especial

Não deixe de conferir todas as ministrações que já estão disponíveis em nossas mídias sociais. 

Você será muito abençoado!



missões
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"Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, 
para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós" 2 Coríntios 4:7

Em outros textos, bem como  em ministrações, já escutamos 

ou lemos que estamos prontos para sermos usados por Deus, 

e isso é verdade! Deus não nos criou sem propósito e ele quer 

nos usar.

Precisamos sempre lembrar que toda a 

glória, toda a honra é de Deus e que 

seremos ferramentas poderosas, quando 

somos usados por Ele, caso contrário 

seremos, apenas, um vaso de barro.

Muitas vezes, pude ver irmãos com medo ou 

receio de trabalhar com missões ou evangelismo, 

seja por vergonha ou qualquer outro motivo, no 

entanto, devemos lembrar que todo o poder e 
capacidade não são nossos, mas sim de 

Deus! Aliás é para ser assim, pois a honra 

sempre será de Deus.

Vasos de barro nas mãos do Deus Poderoso

Quando nos achamos fracos ou 

incapazes, não devemos retroceder, 

pelo contrário, devemos nos voltar a 

Deus para que Ele nos capacite, 

pois, apesar de humanamente não 

sermos capazes, pelo Espírito Santo 

somos fortes. Chega a ser paradoxal 

no mundo em que vivemos, mas 

quando formos, aí seremos fortes, 

pois Deus agirá em nós e por nós.

Que possamos sempre continuar e 

nunca retroceder, reconhecendo que 

somos vaso de barro nas mãos do 

Senhor!

!D açe ni ax ha l eD me eu s s e  t me e gm ao  imlda uar  Sa



MEDITANDO EM ...

“Atentai para a minha repreensão; eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu 
espírito e vos farei saber as minhas palavras.” Provérbios 1:23

Este texto de Provérbios não poderia reetir melhor o que cremos como igreja, e o que 

temos como fundamento desde que iniciamos este novo tempo em Deus.

Confesso que meu coração ansiava por buscar estas duas dimensões simultaneamente, 

em minha experiência cristã. Experimentar o poder do Espírito Santo em nossas 

reuniões, em nossa adoração, em nossas orações, mas também viver na Palavra de Deus 

como fundamento.

Crer na importância de mover na segurança da Palavra não é incompatível com viver 

experiências sobrenaturais em Deus, pois Quem nos leva a mover em poder hoje, e Quem 

inspirou a redação dA Palavra, foram a mesma Pessoa: O Espírito Santo de Deus!

E creio que Salomão profetizou isso, revelando a “Sabedoria”, que é claramente O 

Senhor Deus, que repreende a todos a que lhe deem ouvidos para que recebam o 

derramamento do Espírito e a revelação de Sua Palavra! 

Não é tremendo isso? E veja ainda as palavras da resposta de Jesus aos religiosos, na 

mesma direção: “Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus.” Mateus 

22:29

Precisamos de AMBOS! E este é o fundamento deste Ministério. Conhecer mais destas 

duas dimensões. Sua Palavra e Seu poder...

Esta é a nossa busca, nosso desejo, nossa oração. Esta é uma parte de nossa declaração 

de fé. Se é o que você também busca como cristão para estes últimos dias em que 

vivemos, ca o convite... Faça uma visita...

Neste mês de março, em que celebramos quatro anos de constituição do Ministério aqui 

em Alphaville, queremos perseverar nesta posição até aquele Dia. 

Para a Glória do Senhor. Em Nome de Jesus!.

Provérbios

9.



10. A PALAVRA QUE PRODUZ VIDA E PODER

É com enorme satisfação que recebi este convite para escrever o 

meu testemunho. Encaro como se fosse contar um pouco da minha 

recente história cristã a um amigo (e é assim que considero todos 

vocês).

Esta caminhada com Jesus, não começou quando desci às águas 

em Set/12. Descendente de uma família católica não praticante, 

cresci muito próximo aos meus avôs paternos, sendo minha avó 

benzedeira desde muito jovem, e meu avô que “recebia” entidades. 

TESTEMUNHO 

Mas o SENHOR já tinha um propósito em minha vida e não permitiu que eu tivesse esta 

“herança”.

Tudo muito confuso para uma criança, que desde muito cedo já cria que havia algo, 

alguém que nos abençoasse e nos protegesse, sem intermediários.

Já adolescente, eu e minha família começamos a frequentar centros espíritas 

kardecistas, e também eu não encontrava muito sentido em toda aquela história de 

reencarnação, passe, etc.

Foi quando conheci a Elida em Março de 2008. No nal de 2011 nos casamos e neste 

período minha esposa já apresentava sintomas de síndrome do pânico. Com isto, aceitou 

um convite de uma prima e começou a frequentar uma igreja evangélica, a qual fomos 

membros anteriormente.

Ela foi curada rapidamente, e a partir daí começou a insistir para que eu a 

acompanhasse. Começou aí a estratégia do SENHOR (...rs)! Eu muitas vezes deixava ela 

na porta da igreja e retornava apenas para buscá-la. Tudo me incomodava nos crentes: 

louvor, som alto, bate-papo, tudo mesmo....

Depois de um bom tempo, aceitei o primeiro convite para ir num culto de adoração. Só 

Jesus mesmo! Não entendia nada do que estava acontecendo, pessoas orando em 

línguas, tendo experiências com Espírito Santo, e eu lá, com o olho arregalado, querendo 

fugir dali..... Pensei: “Na próxima ela não me pega!”, como se fosse ela que tivesse por 

trás deste “plano”...rs. Mas depois de um tempo, fui convidado para participar de uma 

reunião de estudo bíblico conduzida pelo Pr. Haroldo e pela Pra. Fúlvia. Pensei: “Para 

Elida parar de car buzinando, vou nesta reunião e não volto mais...” Ledo engano. Fui, 

gostei e comecei a conhecer mais a Palavra do Senhor. O som alto já não era tão alto 

assim, comecei a escutar louvores no carro e ver ministrações no Youtube.

Confesso que alguns passos como: dizimar, servir ao Senhor e me batizar, dei por 

obediência à Palavra. Mas que obediência maravilhosa! O SENHOR foi aos poucos 

ministrando meu coração, me transformando e entendi o que é ter o SENHOR em nós.

Irmãos, sou grato em compartilhar pelo que o SENHOR fez em minha vida, e oro para 

que este testemunho toque vidas. Que o SENHOR esteja com todos vocês, irmãos! PAZ!                 



11.

PENSE NISSO

memorizando a palavra

"Lâmpada 

para os meus 

pés é a Tua 

Palavra e, 

‘’ 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

Salmo 119:105

luz para os meus caminhos."



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! 

05/03 - Thomás Valentim de Sousa 

06/03 - João Magro  

16/03 - Kaleo Barbosa Christoni

19/03 - Kleiste Guimarães Keil 

23/03 - Maria Erlinda Guimarães Keil 

26/03 - Laura Helena Mazzaro 

REFLITA

DICA

transformadas por DEUS e que, por isso, servem-nos como 

exemplos de vida. 

Um estímulo para também buscarmos ser reconhecidos como 

verdadeiros Heróis da Fé.

Um dos maiores clássicos da literatura evangélica. Homens 

extraordinários que incendiaram o mundo. 

A cada capítulo uma história diferente, uma nova biograa."

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

A sua maneira 

de curtir a vida 
está o aproximando 

mais de Deus e da eternidade 
ou da morte?

Heróis da Fé

"Conheça a vida de pessoas verdadeiramente 

LIVRO

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

https://www.facebook.com/Ministério-Cristão-Alfa-e-Omega http://ministeriocristaoalfaeomega.blogspot.com.br/

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

 www.ministeriocristaoalfaeomega.com Ministério Cristão Alfa e Ômega

Algumas imagens e vetores contidos no Boletim foram baixados no site Freepik.com
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