
“Sede, pois, imitadores de DEUS, 
como filhos amados.”
Efésios 5:1
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Neste mês de Maio muitos comemoram felizes, o Dia das Mães! Enquanto outros, 

seja pela morte de suas mães, ou brigas familiares insuperáveis, passam o dia em 

depressão…

Creio também que o Dia das Mães se tornou para muitos uma data para diminuir o 

peso nas consciências ou até mesmo uma data comercial.

Biblicamente, não existe data especíca para se honrar a mãe porque, na verdade, 

deve ser uma prática diária, um estilo de vida. TODOS OS DIAS! Lemos em 

Deuteronômio 5:16 “Honra a teu pai e a tua mãe, como o SENHOR, teu Deus, te ordenou, para 
que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá.” 
Há, na verdade, um sistema de relacionamentos para a nossas vidas criado por 

Deus. 

Enquanto lhos deveríamos ser recebidos ao nascer por nossa mãe e pai, para viver 

com eles em uma casa e para obedecer e honrá-los sempre enquanto eles nos 

ensinam a viver. 

Vamos desenvolver nossa visão de mundo e de vida, através de seus ensinamentos, 

princípios, e, principalmente, do seu próprio exemplo de vida. A vida real fala mais 

alto que palavras...

Provérbios 22:6 “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, 
não se desviará dele.” 
O sistema familiar em que vivermos se perpetuará de alguma forma em nossas vidas.

Como podemos perceber, o sistema ideal criado por Deus tem sido bombardeado e 

destruído ao longo dos anos por satanás, que tem se empenhado em destruir as 

famílias. E assim nem todos nós pudemos viver isso desde o início de nossa 

passagem por esta vida aqui.

Mas os que podem e tem as mães perto, devem honrá-las. 

Assim, aproveitando esta data conhecida de todos, pergunto: Como está seu 

relacionamento com sua mãe? E com seus demais familiares? 

Pergunto isso porque nós recebemos das mãos de Deus o Ministério da 

Reconciliação.

II Coríntios 5:18 “Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de 
Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 19 a saber, que Deus estava em Cristo 
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou 
a palavra da reconciliação.”
E se dizemos que somos de Cristo, somos chamados por Deus para viver 

relacionamentos saudáveis com pai e mãe ou, em nossos dias, com quem nos criou. 

Quem cuidou de nós...

E porque esta unção de reconciliação está sobre nós, nascidos de novo, pergunto: o 

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)

que vamos fazer com ela? Creio que você pode começar se reconciliando com sua mãe… 

seu pai… seus lhos… seu marido, ou sua esposa. É um ótimo começo e recomendo que 

faça isso hoje. Comece em sua casa!

Agora se está tudo bem por aí, graças a Deus, lembre-se de honrar sua mãe de maneira 

especial todos os dias, e não apenas hoje.

Que esta prática de comunhão aconteça não apenas em sua família, mas transborde 

para outros relacionamentos. Seja sua casa uma bênção! Faça isso, em Nome de Jesus!

Abraço, . ~

PS. Aproveito para homenagear minha mãe, 

Zeneida Maranhão, que já está com O Senhor.

AGRADEÇO A DEUS POR SUA VIDA, PELOS ENSINAMENTOS DA 
BÍBLIA, PELAS ORAÇÕES. PELO TEMPO INVESTIDO, PELA 
SABEDORIA EM ME AJUDAR A CRESCER. PORQUE ME LEMBRO 
DELA LIDERANDO REUNIÕES DE MULHERES NA SALA DE NOSSA 
CASA. PELAS AULAS NA EBD, QUANDO FOI MINHA PROFESSORA. 
GLÓRIA A DEUS! FUI MUITO ABENÇOADO PELA VIDA DE MINHA MÃE.

FICA A SAUDADE COM CERTEZA, MAS, E ACIMA DE TUDO, A CERTEZA 
DE ESTAREMOS JUNTOS UM DIA, EM UM NOVO DIA, PARA SEMPRE... 
AMÉM!

Mãe
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“A QUEM VOCÊ ESTÁ IMITANDO?”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Vivemos em um mundo aonde a tecnologia avança cada dia mais, temos fácil acesso a 

todo tipo de informação... ”falsas e verdadeiras (será?)”

- Jornais, revistas, televisão, rádio, internet e por aí vai...

Você já parou para se perguntar:

O quanto somos “inuenciados” pelos meios de comunicação? 

O quanto somos “manipulados” pela mídia?

O quanto você acredita que, o que acontece nas “Redes Sociais” é verdadeiro?

E a questão não é “somente” ser inuenciado, manipulado, mas, ABSORVER tanta 

futilidade e querer IMITAR o que esse SISTEMA (que jaz no maligno) tem exposto diante 

de nós... triste, muito triste, mas real... inclusive no meio do “povo de DEUS”.

A Bíblia nos exorta SIM, a sermos 

IMITADORES, mas, de DEUS:

IMITAR signica reproduzir o comportamento e a 

ação da outra pessoa, e para isso é fundamental 

conhecer a “outra pessoa”... seu caráter, seus 

princípios, seus valores, seus atributos!

Você tem buscado intensamente e profundamente 

conhecer “quem é o SENHOR”?

Você tem se aconselhado com o “Maravilhoso Conselheiro”?

Sabe como Ele pensa, o que espera de você, para que Ele te criou?

Consegue discernir, através da Palavra, o que Ele espera de você como: pai, mãe, lho, 

funcionário, patrão, amigo, CRISTÃO GENUÍNO, e, tem colocado em prática?

Façamos como o Salmista que, clamando, rogou ao SENHOR:

“Portanto, sejam IMITADORES 
de DEUS, como filhos 
amados...” 
Efésios 5:1

“Dirige-me pelo caminho dos Teus Mandamentos, pois nele 
encontro satisfação. 
Inclina o meu coração para os Teus Estatutos, e não para a 
ganância.
 Desvia os meus olhos das coisas inúteis; faze-me viver nos 
caminhos que traçaste.” - Salmo 119:35-37

      E assim, poderemos armar como o Ap. Paulo: 

No amor de CRISTO!

’’Sede meus imitadores,

como também, 

eu sou de 

Cristo’’

1 Cor 11:1



O MAIS IMPORTANTE

’’Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida 
por amor de mim e do evangelho, esse a salvará.

Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?

Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma?

Marcos 8:35-37

5.

O que é o mais importante em nossas vidas? O texto acima nos ensina que o mais 

importante é salvar a nossa alma, ou seja, nada que podemos ganhar no mundo irá 

superar essa verdade, porque no nal das contas, de alguma forma, acreditando ou não, 

o m da nossa vida chegará e um dia, todos estaremos diante de Deus e, com certeza 

naquele momento, vamos pensar em muitas coisas que poderíamos ter feito bem como 

em muitas coisas que não deveríamos ter feito.

Devemos sempre reetir sobre como estamos gerenciando o nosso tempo, talvez 

estejamos correndo atrás de tantas coisas vãs, que apenas vão satisfazer o nosso ego 

sem trazer qualquer proveito para a nossa vida espiritual. Que tenhamos em mente que 

sem Cristo em nossas vidas nada terá a real importância!

Salomão nos ensina muito sobre esse ponto, quando lemos o livro de Eclesiastes, 

percebemos que todas as coisas são vaidades exceto o temor do Senhor e a observância 

de seus mandamentos: “...De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, e guarda os seus 
mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem (Eclesiastes 12:13). 

Graças a Deus que pelo seu grande amor o preço da nossa salvação já foi pago e 

possuímos um caminho para a salvação da nossa alma, pois Jesus Cristo morreu por nós 

naquela cruz e pelo seu maravilhoso sacrifício, podemos nos achegar ao Pai e, mediante 

o arrependimento dos nossos pecados e reconhecimento de Jesus como nosso Senhor 

sermos salvos!!! 

missões

~

Além disso, reita também sobre o privilégio 

que temos,  pois  a lém de v iver  as 

abundâncias de Deus e termos a nossa alma 

salva, podemos ser usados por Deus, para 

conduzir outros nesse caminho maravilhoso, 

para que também possam viver essa 

realidade!

Fique atento as oportunidades divinas!



REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
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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)
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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 - 30/03 

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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às 20:00h (semanal)
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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)
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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 MAIO 2018

Missões

Recebemos em abril a visita do 
Pr. Roberto e missionária Célia.
Os vídeos da ministração 
estarão em uma nova aba do 

nosso site: Missões
Ali você vai encontrar todas as 
informações sobre quem 
apoiamos como Ministério.

HOMENS

REUNIÃO DE

Doações

Retiro para Casais

Se você tiver algum DVD cristão parado 
em sua casa, considere doar para nossa 
DVDteca. 
Pode ser uma bênção na vida de alguém 
que você nem imagina...

Vamos ter o primeiro retiro para casais no mês de setembro. 
Aguarde maiores informações nos cultos em breve!

YouTube

Não esqueça de compartilhar nosso canal do YouTube. O vídeo com a ministração da Missionária 
Andréa Vargas já ultrapassou 1.100 visualizações. Abençoe nosso ministério e as pessoas que você 
conhece indicando uma boa Palavra do Senhor...

’’Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo 
perfeito. Colossenses 3:14
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MEDITANDO EM ...

"O que oprime ao pobre para enriquecer a si ou o que dá ao rico certamente empobrecerá”. 
Provérbios 22:16

Ao meditarmos nesse texto, em vez de discutir sobre a questão "da luta de classes" que 

permeia a história da humanidade, e em especial o nosso Brasil nos últimos anos, vamos 

lembrar de onde viemos, e porque tudo cou assim.

O Senhor estabeleceu o homem no Éden lhe deu autoridade sobre toda a Sua criação, 

para exercê-la, em Seu Nome. Ali, o homem tinha apenas uma lei a obedecer: não comer 

da árvore do conhecimento do bem e do mal. 

Ao desobedecer, Adão entregou sua autoridade a satanás, que é agora o controlador do 

sistema em que vivemos. Agora “o mundo jaz no maligno” (I João 5:19).

Assim que quando vemos hoje manifesto na luta de classes sociais, tanto os opressores 

quanto os oprimidos, é a manifestação que estão imersos em uma questão espiritual 

maior, mais profunda. Consequência da desobediência de toda a humanidade ao 

Sistema do Senhor! 

É a manifestação da opressão de satanás sobre ricos e pobres, buscando leva-los cada 

dia mais longe de Deus. Satanás é o causador deste sistema, mas ele não é o único 

responsável pela perpetuação disso, mas nós somos. Essa questão não é ideológica, mas 

espiritual

O Senhor tem tratado disso ao longo da história segundo as Sua Lei, que é perfeita e 

mesmo que as leis humanas não alcancem o que sofre a injustiça para corrigir o mal, Ele 

mesmo fará justiça segundo Sua Palavra! 

Mas lembre-se que a justiça compensatória de Deus não trará uma reparação absoluta 

ao oprimido segundo sua própria ótica, por que ele também é pecador...

Precisamos ter por claro que aqui, nesta dimensão, a justiça perfeita de Deus para ricos e 

pobres foi denitivamente estabelecida e oferecida na cruz do Calvário, quando O Senhor 

purgou a Sua Ira sobre o pecado, para produzir Sua Justiça em Jesus Cristo, para que os 

que nEle creem, fossem justicados. 

Provérbios
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Sim, os opressores ainda existirão, e não é de agora... Anal, vemos que Salomão nos 

revela que isso já acontecia centenas de anos antes de Cristo… 

O Senhor não os julgou? Sim… ao longo da história, diversas vezes.

Apenas ainda não julgou este sistema denitivamente… Mas o fará!

Mas atenção! O Juízo de Deus não será apenas segundo opressores e oprimidos, mas 

sim, sobre o pecado da humanidade, que é o real problema!

Sim, para toda a humanidade, a única esperança está em Jesus, O Cristo! Em nenhum 

outro nome há esperança de justiça e salvação.

Mas para os oprimidos que parecem estar sós, Deus promete se levantar para ouvir o 

clamor do pobre que nEle cona!

Quanto a nós, como igreja local, precisamos avaliar a vida ao nosso redor, para nos 

compadecer dos que sofrem, para fazer a nossa parte. Este é um chamado segundo A 

Palavra de Deus. Que possamos fazer a diferença em nossa esfera de alcance. 

Que Deus nos abençoe! ~

VIVENDO COM0 CORPO DE CRISTO

Tenho muita gratidão pelo carinho que 

todos do ministério nos receberam, 

eu e meus filhos e principalmente pelo 

Pr. Haroldo e Pra. Fúlvia que desde o 

primeiro dia que os conheci até hoje 

c umprem s uas  m i s sões  com 

seriedade, amor e verdade, além de 

sempre nos tratarem com carinho e 

individualidade respeitando as 

necessidades e o momento de cada 

um!

Deus abençoe!

Tudo começou comigo escutando uma 

história, depois outra e mais outra e fui 

ficando encantada e querendo saber mais 

e mais! A questão é que não era uma 

simples história, mas sim a Palavra, a 

Palavra viva, do nosso Deus vivo!  Mas 

mesmo amando ouvir e ficando cada vez 

mais encantada, ainda tinha resistência e 

foram várias tentativas e convites até 

aceitar ir para igreja! Um dia na casa da 

Kleiste e Dona Erlinda (minha contadora 

de histórias) me convidaram para ir ao 

culto no dia seguinte e aceitei! E de lá 

para cá não deixei de ir mais, me apaixono 

cada dia mais por nosso Pai de 

misericórdia, nosso Amado Jesus, e me 

sinto muito feliz e privilegiada por fazer 

parte desse Ministério, do Corpo de 

Cristo! 

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

Patricia 
´

‘’Eu te louvarei, Senhor, 

de todo o meu 

coração; 

contarei todas as tuas 

maravilhas.’’

Salmo 9:1



10.

Há 13 anos atrás aproximadamente, eu morava no interior com 

meus pais, era noiva e já tínhamos uma casa, pretendíamos nos 

casar.

Neste período conheci uma pessoa que se tornou minha melhor 

amiga, trabalhávamos na mesma empresa. Ela era pregadora na 

igreja que eu era membro.

Em seu aniversário de casamento de 15 anos, resolveu convidar a 

todos do trabalho para o culto em sua igreja, pois era uma data 

TESTEMUNHO 

especial e teria uma pequena comemoração ao nal. A princípio hesitei, mas acabei 

participando. Durante o louvor fui tremendamente tocada, na verdade chorei o culto 

todo, pois senti algo diferente. No nal não participei de nenhum apelo. 

Então comecei a frequentar sem compromisso, rsrs. E este período durou muito pouco 

mesmo.

Entrei de férias e resolvi car em São Paulo com minha prima. De alguma maneira sabia 

que não ia voltar mais para o interior, viajei chorando muito. E foi o que aconteceu, ao 

término das férias voltei, pedi demissão do trabalho, desmanchei o noivado, arrumei 

minha mala e voltei para uma nova vida.

Foi muito difícil este processo, mas hoje entendo que este era o plano de Deus para mim.

Chegando em São Paulo tentei ir em algumas igrejas, mas não quei em nenhuma, eram 

muitas as distrações. 

Mesmo assim a semente havia sido plantada. Como o Senhor é rico em misericórdia e 

amor, mesmo eu tão distante, Ele começou a trabalhar meu caráter e autoestima e 

realizou sonhos que para mim eram impossíveis. Nesta época já havia conhecido o 

Marco e já estávamos namorando.

Pouco tempo antes do meu casamento comecei a sofrer de síndrome do pânico. Até 

identicar o que realmente era demorou um pouco. Isso foi em dezembro e então optei 

por iniciar o tratamento no começo do ano. 

No dia 24 deste mesmo mês fui visitar minha tia. Eu já estava casada, e compartilhei 

sobre o tratamento que ia iniciar, minha prima nesta época já convertida, ouvindo me 

convidou a ir na igreja que fazia parte e me alertou dizendo que o que eu tinha era na 

verdade terror noturno. Sugeriu que eu declarasse Efésios 6:11-17 a partir daquele dia. 

Fui ao culto dia 08/01/12, o Pastor Haroldo foi usado por Deus a nos dirigir em conssão 

da Palavra sobre várias áreas de nossas vidas. 

Nunca mais tive nenhum sintoma de síndrome do pânico, para a Glória do Senhor Jesus. 

Fui totalmente curada!

Entreguei minha vida ao Senhor Jesus e sou muita grata por Ele ter me aceito. 

Hoje não sou eu quem vive, mas Cristo Vive em mim.

Deus abençoe a todos.
´
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PENSE NISSO

memorizando a palavra

“Disse-lhe JESUS:
Eu Sou O Caminho, e A 
Verdade e A Vida; ninguém 
vem ao Pai, senão por MIM.”

João 14:6

‘’As coisas encobertas pertencem ao SENHOR, nosso Deus, 
porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para 

sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.’’
Deuteronômio 29:29 

Foquemos na Palavra! Ali está tudo o que Ele tem para nós, 
tudo o que precisamos...

A maior herança que poderíamos receber!

OHNIMAC

VERDADE

VIDA



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! 

02/05 - Yasmin Alves de Souza

04/05 - Maria Aparecida Marcos

08/05 - Mayara Toku

11/05 - Ana Clara Mazzaro

19/05 - João Pedro Valentim de Sousa

20/05 - Mateus Magro

26/05 - Magali Loise Postal Mazzaro

DICA
F i l m e :  E n t r e  a 

vingança e o perdão

SINOPSE: Um ato 

de maldade leva a 

vida da esposa e 

 l h o s  d e  u m 

homem.

Desesperado, ele se 

isola do mundo e se 

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. 

13/05

Dino & Cris
Aniversário de Casamento  

th

40

REFLITA

DEUS OS ABENÇOE!

vira contra Deus e os homens, até que 

duas crianças o descobrem e a amizade 

delas, começa a penetrar sua alma.

Poderá ele subir acima das cinzas e 

aprender a perdoar, ou ele vai querer se 

vingar?

21/05

Roberto & Rosângela
Aniversário de Casamento  

th

30

’’Não há grandes 
homens de Deus, 
só há pobres, 
fracos, pecadores 
que têm um 
Grande e 
Misericordioso 
Deus.’’
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