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GRÃO

DE

MOSTARDA
“Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês
querem que eles lhe façam...”
Mateus 7:12

EDITORIAL
No nal do último mês de maio vivemos cenários apocalípticos no Brasil. E no
momento em que escrevo este texto, vejo que ainda não estão resolvidos...
Subitamente, descobrimos que em poucos dias podemos ver o caos instalado em
nosso país continental e que, provavelmente, algo semelhante pode acontecer em
qualquer país...
Basta alguém se mover em meio às sombras e decidir que é hora de agir!
Não quero nem vou me envolver na discussão arriscada de tentar falar sobre o que
penso acerca da greve pois, na verdade, nenhum de nós sabe realmente o que
aconteceu. Anal, tudo o que sabemos, veio pela mídia que tem também seus
compromissos...
A verdade é que muitos cidadãos inocentes e indefesos tiveram áreas de suas vidas
afetadas dramaticamente. Cirurgias, transplantes, viagens, casamentos,
remuneração de trabalho, gasolina, alimentação, medicamentos, mortandade de
animais, produtos perecíveis perdidos... transtornos! Aspectos graves da vida diária
para alguns, transtornos menores que geraram contratempos para outros. Cada um
sofrendo os seus 100% de problemas, sem base de comparação com os problemas
dos outros. E assim vimos de tudo. Ou quase tudo...
Meu foco neste texto é chamar a sua atenção para a fragilidade da vida em nossa
sociedade contemporânea, pós-moderna, digital, quântica, líquida ou qualquer
outra que seja a terminologia que você queira adotar para denir o que somos hoje.
Ou no que nos tornamos... ou ainda no que estamos nos tornando! Dependentes de
pessoas, coisas e tecnologias de que desconhecemos o poder e inuência. Ou não...
A verdade é que entramos cada dia mais em um cenário da vida diária em que
percebemos o quanto as pessoas precisam de “algo” que lhes ofereça segurança em
outro “nível”. Creio que este é um dos motivos pelos quais há um aumento de busca
por “espiritualidade”.
Espiritualidade que é, na vida de muitos, a decisão de optar por rejeitar a busca de
Deus pela fé em Jesus Cristo, abraçando quaisquer outras alternativas...
Espiritualidade que, em nosso caso, só existe quando abraçamos a fé em Jesus
Cristo para alcançar a paz com Deus. Pelo Espírito Santo em nós!
Que possamos discernir os tempos em que vivemos, pois em breve, tudo o que
alguém cona será abalado, porque Deus disse que abalará a terra e os céus...
(Hebreus 12:26-18) Dias em que devemos decidir viver pela fé, aprofundando nossa
oração e revelação da vontade de Deus pela Sua Palavra, para que recebamos Seu
Reino que é inabalável!
Compartilhar essa verdade é nossa missão como Ministério. Apresentar as boas
novas do Evangelho de Cristo. Que sejamos frutíferos ao Senhor porque cremos que
~
“caiu a proteção”! Deus abençoe,
.
2.

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
paulo

tais

Nesse pouco tempo que virei membro do

Apesar de freqüentar a igreja desde

ministério já deu pra descobrir o quanto

os 10 anos e conhecer a Palavra, vivi

temos pessoas comprometidas e que nos

por muito tempo uma vida vazia, sem
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Deus. Estou muito feliz em fazer parte

verdadeiro, mas... nosso Pai de amor,

relacionamento
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e

dessa família de Jesus Cristo e hoje sei o
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quanto é importante congregar com os
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irmãos. O Haroldo e a Fúlvia me trataram

para o Seu Reino de luz! E foi através

como ﬁlho e com muito amor e Palavra de

das vidas do Haroldo, Fúlvia e todos

Deus me ajudaram a entender que só

do Ministério que oraram por nós que

Jesus poderia transformar as coisas em

estamos aqui hoje! Eu amo o Senhor

minha casa e realmente Ele transformou.

mais que tudo e quero a cada dia mais

Agora estudo da Palavra, oração e jejum

cumprir a carreira que Ele preparou

fazem parte da minha família.
“e conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará.”
João 8:32
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mim,

até

o

dia
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que
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encontraremos face a face!
“Cria em mim, ó Deus, um coração
puro e renova dentro de mim um
espírito inabalável.” Salmos 51:10
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MEDITAÇÃO NA PALAVRA
“DA BOCA PRÁ FORA...”
Sabemos (pelo menos na teoria), que uma pessoa que tem compaixão ao próximo é
aquela que consegue:
- compreender o estado emocional, físico e espiritual alheio;
- demonstrar piedade de sua condição, e
- aplicar-se para amenizar esse sofrimento.
Muitas vezes até nos “compadecemos das pessoas”, desde que essa “compaixão” não
nos faça “sair da rotina”, também, não envolva muito do nosso tempo e muito menos do
nosso dinheiro (lembrando que nada disso é nosso), o que eu chamaria de “compaixão
da boca prá fora”; e que é TOTALMENTE o oposto dos ensinamentos de CRISTO, que em
Seu chamado “Sermão do Monte” nos ensina:

“Assim, em TUDO, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam...” – Mateus 7:12
A Palavra de DEUS também nos diz em Efésios 2:8-9 – “Porque pela GRAÇA sois salvos,

mediante a FÉ; e isso não vem de vós, é dom de DEUS; não de obras, para que ninguém se glorie.”
E o texto continua...”Pois somos feitura dEle, criados em CRISTO JESUS, para as boas obras...” –

Efésios 2:10
Queridos irmãos e amigos, pensem seriamente nisto: se não fosse a compaixão de
CRISTO pelas nossas vidas, não teríamos a menor chance de salvação, nem nesta vida e
muito menos na eternidade.
O SENHOR se compadecia das pessoas, Ele se compadece de nós diariamente...”as

misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos... porque as Suas misericórdias
renovam-se a cada manhã.” – Lamentações 3:22-23

DIANTE DISSO:
Que tal exercermos mais a
Não à nossa maneira, não do jeito que
“achamos correto”, mas, do jeito bíblico,
como imitadores de CRISTO!

No amor de CRISTO!
4.

?

missões
UMA VIDA EXCELENTE!
’’Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão
somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me conﬁou, de
testemunhar do evangelho da graça de Deus.’’
Atos 20:24
A declaração do Apóstolo transcrita acima, é de vital importância para
entendermos a importância da nossa vida, claro que temos nossas obrigações
cotidianas, mas não podemos nos limitar apenas a isso, devemos sempre buscar, a cada
dia, cumprir o nosso chamado aqui na terra e completar a nossa carreira conforme o
propósito de Deus na nossa vida.
Note que o Apóstolo Paulo, nos ensina que
o mais importante é terminar a carreira e completar
o ministério que o Senhor nos conou, que
começou no momento da nossa conversão e, não
tenha dúvidas,

Deus tem um propósito
eterno para sua vida

A nossa vida, deve ir além do ordinário e
devemos viver de uma forma, que nos leve, em
todos os momentos, a testemunhar a Cristo tanto pelas nossas atitudes como pela
pregação do Evangelho. Devemos entender que a nossa vida não nos pertence mais, mas
pertence a Cristo Jesus nosso Senhor.
No texto citado, percebemos que a prioridade da vida de Paulo e seu desejo mais
profundo, era completar a sua carreira cristã pelo testemunho do Evangelho, ou seja, a
vida de Paulo estava completamente entregue a Deus, pois, apenas dessa forma que ele
iria cumprir a sua carreira na plenitude. Assim, do mesmo modo, a nossa vida tem que
pertencer a Cristo, para que Ele nos conduza para onde Ele quiser e, para que de fato,
tenhamos uma vida plena em todas as áreas!
Nunca vou cansar de repetir que a nossa vida é importante demais! Pessoas
aguardam a nossa manifestação! Que tenhamos em mente que Deus vive em nós, assim,
consequentemente, devemos viver uma vida excelente, que atraia outras pessoas a
Cristo.
Por m, oro para que o texto de Gálatas 2:19-20 seja uma verdade em nossas
vidas: Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, Já estou
crucicado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora
vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo
~
por mim.
5.

PROGRAMAÇÃO

REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O

Segunda-feira

Terça-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

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

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

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
30/03
27/04
25/05
29/06

¹⁰ SEMESTRE 2018

Cris
Baumer
Aroldo e
Leila

Célula de Estudo Bíblico
das 15:30 às 17h
(quinzenal)
Centro - SBC

Cris
Baumer

André e
Letícia

Notas

Reunião dos Jovens
17h às 18:30h (Quinzenal)
Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio
Conchas - SP

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

Magali
Mazzaro

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

Cris
Baumer

Cris
Baumer

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

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

Ana Claudia
e L. Eduardo

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

Vigília (Calendário abaixo)
21h às 23h

Pr. Paulo

Pr. Paulo
Ivair
Erlinda e
Willy

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

Sábado
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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 20:00h (semanal)
Alphaville

Sexta-feira

Quinta-feira

Reunião de Mulheres
15h (Toda 1a e 3a Quartafeira do Mês)

Pr. Paulo

Reunião de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
Tietê

Quarta-feira

Célula de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
Tietê

Reunião de Oração
às 8:30h (semanal)
Alphaville

Lucineide
Brum

Culto de Adoração ao
Senhor Jesus
19h
Tietê - SP

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

Aroldo e
Leila

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
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Missões Urbanas
No domingo dia 27 de maio consagramos Alice Cruz
como nossa missionária, por imposição de mãos pela
liderança do Ministério, reconhecendo o chamado que
ela já tem desempenhado e fruticado. Importante
todos nós estarmos envolvidos em oração com ela.
Conto com todos vocês.

Diaconia
No mesmo domingo reconhecemos publicamente e por
imposição de mãos da Liderança as irmãs Ildi Silveira, Mirna
Hosogi e Lucia Fontes como diaconisas deste Ministério.
Demos início também a um período de avaliação segundo
I Timóteo 3:15 das irmãs Lucineide Brum e a Erlinda Keil. Vamos
nos alegrar com elas e oferecer todo apoio para que sejam
bênção em nosso meio.

YouTube
Não esqueça de compartilhar nosso
canal do YouTube.
Abençoe nosso ministério e as pessoas
que você conhece indicando uma boa
Palavra do Senhor...
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MEDITANDO EM ...

Provérbios
"Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal, para a sua morte o faz".
Provérbios 11:19
Sempre que vamos meditar em algum texto bíblico, devemos investir tempo, para
adquirir uma compreensão maior acerca de conceitos do que a Bíblia nos ensina. Assim
minha pergunta é: O que é justiça para você?
Vemos hoje no Brasil pessoas com as mais antagônicas opiniões sobre o que fazer para
estabelecer “justiça”, e consideram que o certo é impor a sua maneira de pensar e
acreditar, os seus valores e ideologia, porque todas as outras são injustas.
Se todos pensam assim hoje, qual é a justiça verdadeira?
Ou ainda, no campo da espiritualidade, qual é a justiça “religiosa” que agrada a Deus?
Será que realmente adianta alguém ajudar idosos a atravessar as ruas, sustentar obras
sociais, fazer o bem sempre que puder, e, eventualmente, e não ser "tão pecador" quanto
outras pessoas que conhece? Anal, já ouvi muitas vezes alguém dizer que "existem
pessoas que fazem mais mal, e são mais pecadoras do que eu"...
Pergunto: Qual é a regra ou qual é a régua que me permita “medir” qual visão de justiça é
a correta para o país? Qual prática de justiça é aceita diante de Deus?
Bem, neste espaço quero compartilhar o absoluto no qual eu creio, e que é
fundamentado no que a Bíblia diz literalmente.
A justiça segundo Deus é algo que o ser humano não consegue produzir de si mesmo.
Não há justiça humana que agrade ao Senhor.
A Única Justiça, segundo Deus, segundo Sua Palavra, está em Jesus, O Cristo, Seu Filho!
Apenas "nEle alguém pode ser feito justiça de Deus". Em nenhum outro há justiça, nem
vida eterna, senão em Jesus. Não há outro!
Assim que, seguir o mal segundo a Palavra, não é uma escolha que alguém faz um dia na
vida, muito pelo contrário... Deus nos revela na Sua Palavra que, quando alguém não
escolhe seguir a Jesus e ser transformado em Sua justiça, permanece seguindo no “curso
deste mundo”, no caminho do mal, imerso no qual todos nascemos, mesmo que em
relação a outros “piores”, alguém até pareça ser bom! “Ser do bem”...
8.

Não há como se ter acesso à Justiça de Deus em Jesus, sem começar por um
arrependimento genuíno e sincero do que se fazia antes, seguido por uma decisão real de
mudança, inspirada e conduzida pelo Espírito Santo.
Sim, quem não está debaixo da Justiça de Deus, permanece seguindo o mal, e caminha
para a morte eterna. Se não zer nada para mudar, este é o destino de toda a
humanidade E este é o ensino bíblico mais importante! Não é o ensino de como car "rico
e famoso segundo Deus"...
E o que mais me preocupa nos últimos tempos é perceber que muitas pessoas estão
dentro de igrejas evangélicas lotadas, e NUNCA ouviram isso.
Estão lá buscando "sucesso para esta vida", mas não sabem e nem ouviram que
precisam de arrependimento, de um novo nascimento, uma transformação que não é
produzida pela igreja, mas apenas em Jesus Cristo, pela Palavra, por intervenção do
Espírito Santo de Deus. Pela graça. Pela fé!
Faço uma pergunta sincera para você pensar em uma resposta sincera: você é
"evangélico", ou é de Jesus? Você "aceitou Jesus" em um culto emocionado, ou algum dia
se arrependeu verdadeiramente do que vivia antes, e FOI ACEITO por Ele?
Você é "convencido" ou "convertido"? Nada é mais importante para você hoje que não
seja responder estas perguntas com sinceridade, e obter paz no coração...
Pense nisso... por favor!
~
Deus abençoe...

TESTEMUNHO
Nasci numa família católica não praticante e por querer preencher
um vazio que sentia, na adolescência pedi para ser crismada.
Para minha tristeza o resultado foi um distanciamento do Pai, pois
me ensinaram sobre um Deus inatingível. Como eu poderia pedir
ou incomodar Deus com meus anseios se existem pessoas com
problemas muitos maiores que os de uma adolescente em busca
de aceitação?
Meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos. Dos 14 até os
16 morei com minha mãe e ao entrar na faculdade aos 17 anos, fui morar com meu pai.
Foi nesta época, que minha mãe, muito triste com sua vida conheceu uma pessoa que
lhe falou de Jesus de uma forma especial. Ela começou a ir em uma igreja evangélica e
me levou para conhecer.
Lá conheci um Deus que cuida de cada um nos detalhes, um Deus bem diferente do que
conhecia até então. Mas meu processo de conversão foi bem gradativo. Dizia aos meus
colegas da faculdade que ir à igreja era bom, mas que eu absorvia apenas o que me fazia
bem.
9.

Hoje eu sei que vivia em cima do muro, queria as coisas de Deus, mas não queria abrir
mão do mundo. Eu não tinha entendido o signicado da verdadeira conversão. Então tive
experiências que momentaneamente pareciam boas no mundo, mas que logo vinha o
vazio e corria novamente para Deus. Foi assim por muitos anos.
Em setembro de 2014 fui morar com meu atual esposo, o Ronaldo. O meu pai na época
cou triste com a minha saída de casa, pois éramos muito amigos e nestes 15 anos em
que morei com ele nunca brigamos. E em janeiro de 2015 ele veio a falecer e óbvio que
me senti culpada.
Esta foi e ainda é a maior tristeza da minha vida, ter perdido meu pai e melhor amigo.
Foi quando quei com depressão e o Ro teve que ter muito amor e paciência.
Somado a minha perda, eu era sócia em uma loja de móveis planejados que só me trazia
preocupações e angustias.
Hoje entendo que as tribulações muitas vezes são o único caminho de nos achegarmos a
Deus!
Eu estava sem saúde e sem esperança, quando em outubro de 2015 quei sabendo da
célula da Cris e pedi para participar. Eu estava desesperada por mais de Deus.
E foi lá, com a forma maravilhosa que Deus usa a Cris para ministrar a Palavra, que
conheci o verdadeiro amor de Cristo e as escamas da minha visão caíram.
Em fevereiro de 2016 saí da loja e no meio do auge da crise no Brasil e sem trabalho o
ano inteiro que se seguiu, Deus me deu paz.
Passei a frequentar o Ministério em abril deste mesmo ano e ganhei literalmente uma
família! O Haroldo e a Fúlvia são como pais para mim.
Entendi o signicado do batismo e de ser obediente ao Senhor, então no dia 28/01/2017
eu me casei ocialmente com o Ro e no mesmo dia também fui batizada nas águas. O dia
mais feliz da minha vida!
Em fevereiro, ou seja, após 1 ano praticamente sem serviço, eu disse à querida Pastora
que queria ajudar no Ministério. E para minha alegria, e sei que orientada pelo Espírito
Santo, ela me pediu para ajudar a Lúcia (uma irmã querida em Cristo) a fazer o Boletim
da igreja.
Deus é tão bom, que me pediram para fazer um trabalho que é instrumento de
evangelização do Reino do Senhor aqui na terra e que além disto, eu amo fazer.
E para vocês verem como Deus nos honra, no mesmo mês que me propus a trabalhar
para Cristo, começaram a aparecer clientes e não parou mais. Minha vida prossional só
cresce! E minha vida conjugal e familiar também tem sido muito abençoada.
Então, quando colocamos Deus em 10 lugar e honramos sua Palavra, Ele também é el e
justo em nos honrar e abençoar muito além do que imaginamos.
Deixo aqui meu testemunho e os convido a experimentar mais das maravilhas do Senhor,
colocando-O em primeiríssimo lugar.
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“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
~
acrescentadas.’’Mateus 6:33. Deus abençoe.

PENSE NISSO

Hebreus 11:6
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que
ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
Se é impossível agradar a Deus sem fé, porque será que
tantos querem fazer coisas para Ele, mas não creem?

memorizando a palavra

“Porque DEUS não nos deu o espírito de covardia,
mas de poder,
de amor e
de moderação.”

2 Timóteo 1:7
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!

PARABÉNS!
DEUS OS ABENÇOE!

02/06
04/06
09/06
11/06
22/06
23/06
29/06

-

Ana Luisa Cesar Ortega
Rosângela Passos de Lima
Ildi Silveira
Tais Marone Bontorim Lima
Pr. Renato Marão
Thiago Ferreira L. Gonçalves
Thiago Cesar Ortega

DICA
Filme: Joni - A reconstrução de uma vida.
A história verídica sobre Joni Eareckson Tada.
Joni era uma jovem cheia de vida, quando algo terrível aconteceu.
Aos 17 anos, num acidente ao mergulhar, Joni Eareckson quebrou
o pescoço, cando tetraplégica. Sua frágil fé foi testada ao limite do
desespero e da decepção. Mas para Deus este não era o m de
Joni. Era apenas seu recomeço.

REFLITA
obs: Haroldo conheceu a Joni
pessoalmente... é uma das mulheres de fé
mais vigorosa
que ele já
viu....exemplo
e inspiração!

2005. Orlando
FL. NBR

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/
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