
"Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão?"
1 Coríntios 15:55
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A tumba vazia está, pois Jesus Cristo ressuscitou!

MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 
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E já começamos este mês de Abril, que teve em seu início a celebração da Páscoa em 

muitos países...

Esta é a data mais importante da Igreja de Jesus, porque é quando lembramos a 

morte e ressurreição de Jesus. Aliás, este é o memorial que cumprimos aqui no 

primeiro domingo de cada mês, quando celebramos a Ceia do Senhor. Ceia que 

fomos exortados a cumprir como memorial até que Jesus Cristo venha!

Mas neste primeiro domingo de Abril, também demos início a uma busca por um 

entendimento melhor, como igreja, de qual é o nosso papel diante das Festas do 

Senhor. Destaco que não cremos que são festas de Israel, mas sim, do Senhor, que 

sim, os judeus tem celebrado há milênios..

Temos reetido sobre isso na liderança do Ministério, e este tema fará parte de 

maneira mais estruturada do conteúdo que temos como base de fé aqui na igreja.

Entendemos que as Festas apontam para o “calendário” do Senhor, marcando datas 

que são muito importantes aos Seus olhos. As quatro primeiras Festas Jesus já 

cumpriu quando de Sua primeira vinda... Assim sendo, podemos crer que as demais 

Ele vai cumprir nas datas apontadas... ou não?

Bem, cremos que sim... 

Mas para sermos precisos olhando para o futuro, teríamos que ter certeza que o 

calendário dos especialistas de Israel está correto nas informações guardadas por 

milênios, e mais, estão corretos com as datas do calendário do Senhor.

Independente disso, a ideia não é marcar datas, mas sim, entender que as Festas 

apontam sempre para Jesus O Cristo, e que, sim, O Senhor nos chama à revelação do 

conteúdo das Festas e também à celebração profética delas... 

E é isso o que queremos... aprofundar nosso entendimento, e... cumprir!

Assim que estamos dando início neste mês a estes estudos, e vamos compartilhar 

este calendário ao longo do ano, para aprendermos sobre as demais festas... 

Fiquem atentos e acompanhem conosco!

Deus abençoe!

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

Podemos dizer, sem dúvidas, que 

estamos no lugar onde Deus quer que 

estejamos e, além disso, temos 

exper imentado um Evange lho 

verdadeiro, sem qualquer negociação 

com a Palavra de Deus, bem como 

temos a honra de conhecer, 

constantemente, irmãos e irmãs que 

realmente exalam o bom perfume de 

Cristo.

Que possamos continuar, andando 

nessa comunhão abençoada, olhando 

sempre para Jesus, servindo juntos e 

suportando uns aos outros!!!

“E consideremo-nos uns aos outros, para 

nos estimularmos ao amor e às boas 

o b r a s ,  Nã o  d e i x a n d o  a  n o s s a 

congregação, como é costume de alguns, 

antes admoestando-nos uns aos outros; 

e tanto mais, quanto vedes que se vai 

aproximando aquele dia. Hebreus 

10:24,25.”  

Nunca devemos esquecer que a vida em 

comunhão é essencial para qualquer filho 

de Deus e, agradecemos a Deus, 

diariamente, pelo que temos vivido nesses 

últimos tempos, pois, depois de um 

momento de muita turbulência e lutas em 

nossas vidas, o Senhor foi muito bom 

conosco e, nos trouxe para congregar 

nesse corpo local, onde fomos recebidos 

de braços abertos, com muito amor e 

cuidado.

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

Pr. renato  e  pra. crisTINA

DEUS 

é bom o 

tempo todo, 

o tempo todo 

Deus é bom!
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“RUÍDOS QUE PREJUDICAM”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

"Se hoje vocês ouvirem a Sua Voz, não endureçam o coração". - Hebreus 4:7

Confesso que me sinto desconfortável quando estou em um ambiente com o som muito 

alto, ou onde há muito ruído, barulho (creio que algumas pessoas também se sentem 

assim); pois, além de “irritar um pouco” (como diria uma prima minha), ca difícil a 

comunicação.

Os especialistas dizem que o efeito, o prejuízo do ruído no corpo humano mais notável, é 

a perda auditiva. Este é um processo gradual e as pessoas costumam tomar consciência 

do dano, uma vez que se começa a dar pela diferença. Os primeiros sinais de perda de 

audição começam a aparecer quando a pessoa é incapaz de ouvir algumas palavras 

durante uma conversa ou reconhecer alguns sons.

A Palavra de DEUS nos exorta a OUVIR a VOZ de DEUS:

“Aquele que tem ouvidos OUÇA o que o Espírito diz às igrejas”.

“As Minhas ovelhas ouvem a Minha Voz...”

Porém, neste sistema em que vivemos há diversos “ruídos e barulhos” que tentam abafar 

a Voz do SENHOR, que tentam ensurdecer inclusive os lhos de DEUS para que não 

ouçam a instrução, a direção do Pai para suas vidas. 

Há inclusive a nossa própria voz....a voz da nossa alma, que tenta “falar mais alto” que o 

nosso espírito.

Queridos irmãos e amigos, precisamos buscar 

“momentos de silêncio” em nosso dia-a-dia, 

momentos em que nos aquietamos para ouvir a 

VOZ mais querida e desejada....a VOZ do SANTO 

ESPÍRITO....é essa VOZ e só ela que é capaz de 

quebrantar os nossos corações e nos guiar para 

mais perto dEle.

"Preste atenção, Jó, e escute-Me; fique em silêncio, e EU falarei.”

“O SENHOR, porém, está em Seu Santo Templo; diante dEle fique em silêncio toda a terra".

Que o SENHOR nos ajude a tomar essa importante decisão!

No amor de CRISTO,



SALVAÇÃO SÓ EM JESUS

"... Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele.

Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também retirar-vos?

Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida 
eterna.” João 6:66-68

5.

 Após uma pregação poderosa de Jesus, Pedro dá uma resposta espetacular e, 

para qual, não existe qualquer argumento contrário que se possa lançar. Mais uma vez, 

Jesus é apresentado como o Único Caminho e, que não existe nada, absolutamente nada 

fora da presença Dele.

 A resposta de Pedro foi poderosa na época em que foi dada e continua sendo 

poderosa em nossas vidas, pois também devemos ter como verdade absoluta em nossas 

vidas, que longe da presença de Jesus não existe solução alguma.

 Independente dos problemas, das lutas ou qualquer barreira que possamos 

enfrentar, não existe a opção de largarmos Jesus, pois a Palavra da vida eterna está nEle e 

somente nEle!!!

 Além disso, se é verdade para nós, é verdade para todas as pessoas e, dessa 

forma, repousa sobre nós, como já falado em outros textos deste boletim, o chamado e a 

honra de expandirmos o evangelho às nações, para que todos possam ouvir as boas 

novas de Jesus e experimentarem as palavras da vida eterna.

 Quando reetirmos sobre essa passagem, além de nos trazer uma segurança 

absoluta sobre a nossa posição, deverá também nos passar um senso de 

responsabilidade e urgência, pois ainda existem muitas pessoas que sequer conhecem 

essa verdade e, estão apenas nos aguardando, para que também possam proferir e viver 

essa verdade!

missões

~

Nunca vamos cessar de anunciar que 

salvação só existe em Jesus, o sacrifício 

dEle na Cruz, pavimentou o caminho de 

reconciliação com o Pai e, nós somos os 

embaixadores desta verdade.

 Que essa certeza declarada por Pedro, possa ser uma verdade em nossos 

corações e que tenhamos a ousadia de passá-la para frente, pois, longe de Jesus, não 

existe salvação!!



REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
PROGRAMAÇÃO

Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio 
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
City Lapa - SP 
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Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
Conchas - SP 
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às 10:00h (semanal)
CTCTJ - Bofete 
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Célula de Mulheres 
às 15:00h (mensal)
Centro - SBC M
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Segunda-feiraDomingo Terça-feira

Quinta-feira Sexta-feira

Sábado

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

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 - 30/03 

ABR - 27/04

MAI - 25/05

JUN - 29/06 ¹⁰
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DATA	DAS	VIGI�LIAS

Célula de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
Tietê Pr
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
Jardins - SP An
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Reunião de Oração 
às 8:30h (semanal)
Alphaville Lu

ci
ne

id
e 

Br
um

Estudo Bíblico
às 20:00h (semanal)
Tietê - SP Pr

. P
au

lo

Quarta-feira

Culto de Adoração ao 
Senhor Jesus e EBD - Escola 
Bíblica Dominical para 
crianças de 0 a 12 anos 

10:30h às 12:30h 

Alphaville -SP

Culto de Adoração ao 
Senhor Jesus  

19h

Tietê - SP 

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

feira do Mês) 

Reunião de Estudo Bíblico 
às 20h (semanal)
Tietê Pr

. P
au

lo



Mídias

A ministração da Missionária Andréa 
Vargas aqui no Ministério já está em 
nosso canal no  YouTube. 
Compartilhe...

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 ABRIL 2018

Estudo Bíblico Investindo no Reino

Estamos começando um novo trabalho 
do Ministério na cidade de Tietê, com a 
liderança do Pr. Paulo e sua esposa, 
Dulce. 
Além das atividades citadas na 
Programação, eles farão um trabalho de 
Evangelismo porta à porta pela cidade.
Oremos para que Deus os abençoe a 
tocar as vidas que Ele tem para nós a 
partir daquele endereço.

Famílias à Luz da 
Bíblia

Todas as terças-feiras as 20:00h estamos transmitindo 
as reuniões "Famílias à Luz da Bíblia" através de nossa 
página no Facebook. Compartilhe com seus amigos!



8.

MEDITANDO EM ...

“A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome”. Provérbios 19:15

Com certeza, não temos a menor ideia de como seria o trabalho na proposta original do 

Senhor Criador para a humanidade. 

Como seria nosso mundo hoje se ainda pudéssemos trabalhar sem cansar e com uma 

produtividade que não podemos nem mesmo imaginar? 

Como seria nossa vida prossional sem as consequências do pecado?

O que vivemos hoje é a realidade de um esforço exagerado para produzir 

proporcionalmente pouco, em meio a um trabalho amaldiçoado por Deus como 

consequência do pecado do homem. 

Mas não, não conseguimos imaginar o que poderíamos produzir se o sistema em que 

vivemos não fosse o que se tornou, e nem de longe imaginamos o prazer que dá o 

trabalho segundo Deus.

Lembre-se que Deus trabalhou e Ele mesmo plantou o Jardim do Éden.

Sim, Ele plantou, e o deu ao homem para cultivar e guardar, e também para expandir o 

jardim por toda a terra, em um sistema em que o trabalho seria uma bênção. (Gênesis 2:2-
9,15)

Adão deveria cultivar toda a terra a partir das espécies que encontrou no Jardim. Fácil, 

embora trabalhoso, pois sim, o trabalho de Adão deveria ser abençoado e abençoador, 

pois trabalho segundo Deus é uma bênção!

Sim, até mesmo O Senhor ainda trabalha! 

"Mas ele (Jesus) lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também”. João 5:17
Embora sendo Deus, Ele trabalha por que decidiu que assim seria, e, com certeza, 

trabalhar é uma bênção. Sim, sei que para muitos, talvez, hoje não seja, mas virá a ser no 

futuro para nós que cremos nEle. 

Mas aqui e agora, pouco importando a forma, o não trabalhar é um grande problema. O 

princípio apresentado no texto de hoje nos ensina que o ocioso vem a padecer fome, e 

este conceito foi ampliado pelo Apóstolo Paulo, que disse que “se alguém não trabalha, que 
não coma!”
”Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não 

Provérbios
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coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam 
desordenadamente, não trabalhando; antes, se intrometem na vida alheia”. II Tessalonicenses 
3:10-11
Sim, quem não trabalha, não coma! Simples assim...

Portanto, devemos ver bem quem ajudamos e de quem nos compadecemos, pois até 

mesmo nas igrejas, desde aquela época, sempre encontraremos pessoas que querem “se 

encostar”. Não, nosso tempo de descanso não é hoje.

Concluindo...

Sim, Deus descansou de Seu trabalho no sétimo dia da Criação, mas trabalha até hoje, e 

nos convida a trabalhar para comer e para viver nossa vida diária. Mas Ele também nos 

desaa principalmente a trabalhar para estabelecer o Reino, e a sermos plenos de boas 

obras em nossa vida espiritual.

Quando estivermos na eternidade com Ele, entenderemos como deveria ter sido o nosso 

trabalho aqui, e, principalmente, como será, porque, sim, na eternidade haverá muito o 

que fazer...

Enquanto isso, arregacemos as mãos e... trabalhemos! 

Conando na promessa de que O Senhor nos prosperará, e que “no Senhor o nosso 

trabalho não é vão”!

Sim, você que faz parte conosco, neste ano de 2018 há muito o que fazer...

Células, trabalhos sociais, ministérios, pregar em todos os lugares onde estamos 

estabelecidos em Deus. Vamos em frente...

Há muito o que fazer... e ainda há tempo. Até quando?

Deus nos abençoe! ~

ACONTECE
Receberemos a visita especial do            

Pr. Roberto e da irmã Célia. Eles são 

missionários na África há muitos anos, 

estiveram conosco há um ano 

compartilhando a obra que tem 

realizado, e temos feito parte do grupo 

de apoiadores que Deus levantou para 

aquela obra. Não perca!

H03:01 s
À - 40/51 
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ROBERTO e CÉLIA



10. A PALAVRA QUE PRODUZ VIDA E PODER

Fui criada no catolicismo, sem ter a menor noção de quem era 

Deus de verdade e sem entender absolutamente nada a respeito 

do sacrifício de Jesus, o porquê de sua vinda, morte e 

ressurreição. Apesar da curiosidade, nunca busquei realmente 

saber o que tudo isso signicava. Nunca tinha lido a Bíblia, 

achava que era um livro extremamente difícil para uma pessoa 

como eu entender, eu nem sequer tinha uma.

Tive muitas diculdades na adolescência, sofria com rejeição, 

baixa autoestima, um vazio que não conseguia explicar, o que 

me fazia pensar que eu não me encaixava neste mundo, me 

sentia “estranha” porque meus amigos se sentiam bem sendo 

quem eram, e eu não. Minha vida a partir daí foi tentar me 

'encaixar', tentar de tudo para fazer parte desse mundo que 

parecia não querer nada comigo. 

Fui vivendo do jeito que eu achava que era certo, me 

envolvendo com pessoas que me destruíam emocionalmente, 

fazendo coisas erradas, tentando satisfazer o meu desejo de ser 

TESTEMUNHO 

como os outros, até que um dia achei ter encontrado a resposta em alguém. Mas a 

verdade é que ninguém, além de JESUS, é a resposta para aquilo que precisamos. 

Infelizmente, só descobri isso bem depois e o sofrimento com o rompimento de um 

noivado foi terrível. Foi nessa época, em meio ao desespero, que z a oração mais 

importante da minha vida: “SE EXISTE UM DEUS, EU QUERO SABER QUEM VOCÊ É!” 

Eu não fazia ideia com quem estava falando e muito menos que seria ouvida!

O tempo passou, a vida seguiu, me mudei para o interior com meus pais sem imaginar 

que Deus já tinha tudo preparado para me encontrar. Em 2006, alguns anos depois que 

z essa oração e que já não me lembrava mais dela, Deus enviou alguém na escola onde 

eu dava aulas, para falar do Seu amor por mim.  Era a resposta que eu procurava a vida 

toda e não sabia! Eu nunca mais fui a mesma... Jesus deu sentido a minha vida!  Tudo 

mudou completamente porque Deus me “encaixou” no Reino do Seu Filho Amado! Eu 

tinha esquecido da oração, mas Deus não esquece! Ele não ignora a oração daqueles que 

O buscam mesmo sem O conhecer.

Sou muito grata a Deus pelas pessoas que me evangelizaram, elas não só me mostraram 

o Caminho, mas me ensinaram a amá-Lo e isso fez e faz toda a diferença na minha vida. 

E também por esse Ministério que tanto amo e que me recebeu de braços abertos 

(literalmente!). 

Deus abençoe!       

’’se existe 

um Deus, 

eu quero 

saber quem 

você é!’’

´



SERÁ QUE É 
RAZOÁVEL?

11.

PENSE NISSO

memorizando a palavra

"Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos à Casa do SENHOR."

Salmo 122:1

O evangelho tenha seu fundamento no perdão de nossos 
pecados pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, que 
cumpriu assim a real expressão da Páscoa original, como 
memorial. 

Incompreensivelmente, muitos ditos cristãos têm mais 
interesse no falso coelho e nos falsos ovos de chocolate, 
da falsa páscoa que existe hoje... 

CASA DO
SENHOR

Salmo 122:1



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! 

02/04 - Gloria Dantas A. de Carvalho 

09/04 - Sophia Martin  

10/04 - Rosana Passos Alves  

24/04 - Renata da Silva Souza

28/04 - Rafaela C. Bernardi  

29/04 - Letícia Baumer Azevedo

DICA
Filme: As Histórias de Jonathan Sperry 

SINOPSE: O que é e como é servir a JESUS? Neste lme inspirador, 

você aprenderá que a grandeza no Reino de DEUS não é medida 

por quantas pessoas estão a seu serviço, mas pelo número de 

pessoas a quem você está servindo. Dustin e seus dois melhores 

amigos aprendem isso durante as férias de verão quando Dustin 

acaba arrumando um serviço periódico como cortador de grama na 

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

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. 

        30/04

Sérgio & Katia
Aniversário de Casamento  

nd

2

REFLITA
casa de Jonathan 

Sperry e começa 

uma nova amizade. Entre as histórias 

contadas por Jonathan, ele mostra que um 

crente feliz é aquele que não apenas 

conhece a Verdade, mas também pratica o 

que conhece. O que acontece no resto do 

verão é algo que Dustin e seus amigos 

nunca vão esquecer e que muda 

completamente a vida deles. Um lme 

inspirador para todas as idades!

DEUS OS ABENÇOE!
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