
"E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e 
olha para trás, é apto para o Reino de Deus" 

Lucas 9:62
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Enquanto parece que o mundo todo está olhando para a Copa da Rússia quero 

reetir sobre I Coríntios 9:24: “Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na 
verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis”.

O Barão de Coubertain disse de uma maneira “politicamente correta” que o 

importante é competir, mas sua ideia contraria as palavras dO Senhor Jesus que 

declarou bem antes que o importante é vencer! Não somos chamados para correr 

sem foco ou meta, mas para ganhar o título, o prêmio. Todas as 7 cartas de Jesus 

registradas por João em Apocalipse capítulos 2 e 3 terminam com um prêmio que é 

dado apenas “ao que vencer”! 

Ao longo destes últimos dias tem sido impossível alguém não ouvir as palavras 

estádio, ou vitória, não é mesmo? A Copa do Mundo está acontecendo, e mesmo 

quem não gosta de futebol é inuenciado de alguma maneira, até mesmo a se 

expressar como quem não tem interesse... eu, particularmente, gosto de futebol.

Sim, todos os países estão correndo para alcançar o título, o prêmio, a taça! E Paulo 

nos lembra que todos correm nos estádios, mas "só um leva o prêmio", e que assim 

deve ser nossa corrida espiritual.

EDITORIAL

~

Sim, somos chamados a vencer, 

mas não aos outros, senão que ao 

pecado em nós. Vencer a nossa 

alma. Nossa vontade. A nós 

mesmos. Precisamos derrotar tudo 

o que há em nós que nos afasta do 

foco, do prêmio, do título! Da 

cerimônia de premiação que vai 

acontecer diante do Senhor nAquele 

Dia, quando os que estivermos 

diante dEle, naquele lugar, pelo 

sangue de Cristo, receberemos 

segundo nossas obras! 

Ouro, prata, pedras preciosas, 

madeira, feno ou palha...

Que possamos correr para os melhores prêmios, porque esse é o Seu convite 

para nós. 

Que este “bombardeio” de Copa do Mundo nos leve também a pensar em 

verdades eternas!

Deus abençoe...

Não somos 

chamados para correr sem foco ou meta, 

mas para ganhar o título, o prêmio.
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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)

MARANATA! (1 Co 16:22) 

ORA, VEM SENHOR JESUS! (Ap 22:20)

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!      

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)

VIVENDO COM0 CORPO DE CRISTO

Apesar de já ser convertida e 

batizada há muito tempo, não sentia 

desejo de me filiar a algum ministério. 

Ao conhecer o Ministério Cristão Alfa 

e Ômega, observando a seriedade, 

dedicação e temor a Deus pelos 

pastores e líderes, fui motivada a me 

tornar parte dele, me posicionando 

também no temor e desejo de 

crescer espiritualmente para honrar 

e glorificar Jesus, meu Senhor, e levar 

as boas novas do Evangelho a quem 

ainda não foi alcançado.

Ao buscar em Deus santidade, Ele me 

apresentou o Corpo de Cristo. Os 

pastores Haroldo e Fúlvia Maranhão me 

carregaram nas costas e eu descobri, na 

prática, que existem pessoas parecidas 

com Jesus. Eles suportaram o pior de 

mim com um amor que não é deste mundo. 

Muitos irmãos preciosos fizeram parte da 

minha caminhada no MCA&O. Aqui eu 

encontrei a mais maravilhosa das 

famílias.

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

WILLY ERLINDA

“A religião que Deus, o nosso 

Pai aceita como pura e 

imaculada é esta: cuidar dos 

órfãos e das viúvas em suas 

dificuldades e não se deixar 

corromper pelo mundo.”

Tiago 1:27 

vocês que são os seus santos,

“Temam o Senhor,

pois nada falta aos que o temem.”  

Salmos 34.9
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“Eu, eu, eu....eu quero é DEUS...”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Há um “corinho” (louvor) bastante conhecido e 

cantado em várias igrejas, que diz: ”... eu, eu, 

eu... eu quero é DEUS... não importa o que vão 

pensar de mim... eu quero é DEUS!!!”

E na verdade, essa 

”Conheçamos o SENHOR, esforcemo-nos por conhece-Lo!” – Oséias 6:3

Agora, será que entendemos realmente o que isso signica?

..."Siga-Me"... disse JESUS...

 Mas o homem respondeu: "Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai". 

O profeta Oséias escreveu:

Ainda outro disse: "Vou seguir-Te, SENHOR, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha 
família". 

JESUS lhe disse: "Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos; você, porém, vá e proclame 
o Reino de DEUS".  

No Evangelho de Lucas 9:59-62, JESUS descreve uma situação em que alguns homens 

armavam que queriam “segui-Lo” e Ele então expôs claramente o que é necessário para 

SEGUI-LO:

deve ser mesmo a nossa 

busca diária e incessante, 

mais de DEUS em nossas vidas.

Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no 
arado e olha para trás é apto para o Reino de 
DEUS". 

“DEIXA-ME PRIMEIRO VOLTAR...”, disse 

o outro

“DEIXA-ME PRIMEIRO IR...”, disse um 

dos homens
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UAU! Será que se o corinho – “eu, eu, eu... eu quero é DEUS” já tivesse sido escrito, 

esses homens continuariam cantando?

E JESUS foi enfático em Sua resposta dizendo que: "Ninguém que põe a mão no arado e olha 
para trás é apto para o Reino de DEUS".

E nós? Entendemos o que “cantamos, oramos, profetizamos, votamos ao SENHOR?”, ou 

temos sido “sem noção” ?

JESUS nunca contradiz a Sua Palavra; no chamado “Sermão do Monte” Ele nos ensina 

que devemos “Buscar o Reino de DEUS em PRIMEIRO LUGAR, e a Sua Justiça... e as demais 
coisas serão acrescentadas.” – Mateus 6:34

No amor de CRISTO, 

Meus queridos irmãos e amigos, não é de qualquer jeito que SEGUIMOS ao MESTRE... 

não é do meu, ou do seu jeito, é do JEITO DELE.

Mas, uma coisa posso armar com toda a convicção:

- não há VIDA em outra pessoa, 

- não há VITÓRIA em outro lugar!

Vamos declarar junto com o Ap. Paulo:

2 Timóteo 2:11-12 

“Esta Palavra é digna de confiança: Se morremos com Ele, com Ele também viveremos; se 
perseveramos, com ELE REINAREMOS!” – 



REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
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BCC Bíblia de Capa a Capa 
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Vigília (Calendário abaixo)

Notas
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Mediante agendamento 
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Reunião de Oração 
às 8:30h (semanal)
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Tietê - SP 
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Quarta-feira

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

Alphaville -SP

10:30h às 12:30h 

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
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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 JULHO 2018

Missões

Ele é responsável por 
missões no Camboja 
e Haiti. 

Dia 23 de julho estará 
conosco Leo Paulino 
da Nations Help

EBF

Vamos juntos conduzir nossas crianças no 
caminho de Cristo!

Fique ligado vai começar a EBF - Escola 
Bíblica de Férias!
Não deixe de trazer uma criança para ser 
ministrada de uma forma lúdica porém com 
profundidade na palavra do Senhor! 

Aproveite as férias e visite nossa biblioteca. 
Lá você encontra livros e DVDs que vão 
edicar a sua vida!

Vídeos e Livros
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MEDITANDO EM ...

"O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira". 
Provérbios 11:18

O perverso, que é o que subverte os sistemas espirituais em qualquer manifestação 

natural, aparentemente leva vantagem por algum tempo, mas seu ganho é ilusório. Aliás, 

o próprio rei Davi no Salmo 73 questiona por que os que fazem tudo contrário e afrontam 

a muitos aparentemente se dão bem na vida... Mas em sua conclusão, ele diz que 

entendeu tudo apenas ao entrar na presença do Senhor, quando viu o m deles.

Já a semeadura de justiça, pela Palavra, ao longo do tempo na vida, como alguém que 

semeia um grande pomar frutífero com todo o tipo de frutos, embora consuma tempo e 

esforço, com certeza terá seus frutos.

Assim, o princípio aqui é aquele contido em outros textos.... 

E sim, segundo a Bíblia, o dinheiro é muito mais espiritual do que pensamos.

Não que a ideia seja ter alegria quando quem faz errado se dá mal, mas sim, perceber 

que todos colherão segundo semeiam... e porque é assim, quem anda semeando justiça 

terá uma colheita melhor. Aquele que semeia segundo os princípios da Palavra pelo 

Espírito terá sua recompensa em Deus...

Sim, mas claro, para viver isso, é necessário exercer fé por que o tempo passa e 

aparentemente, para algumas situações da vida, ca a sensação que O Senhor esteja 

atrasado... Mas não, Ele nunca Se atrasa, pelo contrário, chega na hora perfeita e a 

recompensa aparentemente boa do que age contrário ä Palavra tem curta duração. 

E segundo Jesus, frutos que permanecem. A agricultura humana tem problemas 

diversos. A do Senhor não falha! "Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, 

voltará com júbilo, trazendo os seus feixes". Salmos 126:6

E ainda: "Porque Deus não é injusto para car esquecido do vosso trabalho e do amor que 

evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, 

porém, continue cada um de vós mostrando, até ao m, a mesma diligência para a plena 

certeza da esperança; para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles 

que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas". Hebreus 6:10-12

Sejamos daqueles frutíferos ao Senhor, pois este é o Seu convite a nós, os que cremos. 

Ele sabe o que faz. Conemos até o m!

Em muitos lugares da Palavra, a relação com dinheiro é apresentada, mais do que 

apenas associada ao fruto do trabalho, ao sistema de gestão espiritual das nanças.

Provérbios

~
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Ele voltando-se para mim apontou e disse: "Deus te abençoe 

menino"

Porém eu ainda não sabia que Deus estava interessado em 

minha vida, e tinha planos denidos para mim, era o ano de 

1958, eu passava pela Praça do Patriarca em São Paulo em 

direção à rua da Consolação, e ali estava um homem, debaixo de 

um sol escaldante, de terno e gravata e com uma Bíblia aberta, 

aos gritos, anunciava Jesus para quem estivesse passando por 

ali, eu achei aquilo tremendamente ridículo e enquanto 

caminhava gritei para ele: "VAI TRABALHAR VAGABUNDO !"

Nascido em um lar católico e de uma família de boas condições 

nanceiras, eu tive uma infância de muita fartura e privilégios, 

minha adolescência era igual a de muitos meninos de minha 

época, fumava escondido, frequentava os bailinhos, namorava 

nas matinês de cinema aos domingos à tarde, aprendia a beber 

tomando a famosa "Cuba libre", e assim começava minha jovem 

vida caminhando para o mundo que abria os braços para mim.

Quando eu pisei o Viaduto do Chá, eu não sabia o que estava 

acontecendo, mas o Espírito Santo moeu meu coração, me deu 

ali a convicção de meus pecados, me fez compreender meu 

estado de condenação diante de Deus, e ali caminhando sozinho 

e em prantos, em plena rua, eu recebi em minha vida o Salvador 

Jesus que aquele homem anunciava, ele nunca soube, nunca 

mais o vi e só quei sabendo de seu nome e nada mais.

Se o Senhor nos permitir no mês de agosto estarei completando 

74 anos de vida em minha existência humana e 60 anos de meu 

encontro com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.

TESTEMUNHO 

Louvo a Deus pela vida de todos os que pelo mundo pregam o evangelho de Jesus, e por 

grande misericórdia ter me feito um deles.

Essa experiência traz para mim a convicção que nosso Deus opera como quer, aonde 

quer, com quem quer, e na hora que quer porque Ele é Deus.

’’Pois, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa 
obrigação; e ai de mim, se não anunciar o evangelho!"

1 Coríntios 9: 16. 

. . .  e  a l i 

caminhando 

soz inho e 

em prantos, 

em  p l e n a 

r u a ,  e u 

recebi  em 

minha vida 

o Salvador 

Jesus... 
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PELO PODER DE DEUS!

Atos dos Apóstolos 1:8

’’Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas 
em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra".

 Sempre que falamos da nossa responsabilidade com missões e evangelismo, da 

nossa obrigação como cristão no que tange a pregação do evangelho, pode parecer algo 

extraordinário e, se analisarmos apenas com os nossos olhos naturais, seria até justo nos 

assustarmos com tamanha responsabilidade, ainda mais que, à luz da Palavra de Deus, 

não podemos simplesmente abandonar missões e evangelismo, faz parte da nossa 

missão, não existe uma brecha para decidirmos se devemos ou não evangelizar, trata-se 

de uma ordem divina.

missões

 Q u a n d o 

reetirmos sobre a nossa 

r e s p o n s a b i l i d a d e , 

devemos sempre lembrar 

da promessa do Espirito 

Santo, pois, essa tarefa 

não será executada na 

nossa força, mas será 

executada pelo Poder de 

Deus, pelo agir do Espírito 

 Assim, uma tarefa que parecia ser impossível, ou como citado anteriormente, 

assustadora, se torna possível!

     Podemos conar na Palavra de Deus, Ele não nos lançou ao mundo abandonados, Ele 

nos chama para pregar o Evangelho ao mundo, mas pelo Poder dEle!!!!

              Esse mês gostaria de deixar um desao para você que nunca compartilhou do 

Amor de DEUS com alguém, que nunca compartilhou da verdade do Evangelho e da obra 

salvadora de Jesus Cristo, tenha coragem e coloque o texto acima à prova, pois tenho 

certeza que você, além de experimentar do poder de DEUS, nunca mais vai parar de 

pregar o Evangelho!

Santo em nossas vidas.   

 Note, que o texto transcrito acima, traz uma grande promessa para todos nós, 

que é a certeza de termos em nós derramados o Poder de Deus!

~

NÃO FIQUE DESANIMADO, NEM TENHA MEDO,
PORQUE EU, O SENHOR, SEU DEUS, ESTAREI 
COM VOCÊ EM QUALQUER LUGAR PARA ONDE 
VOCÊ FOR!

JOSUÉ 1:9
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PENSE NISSO

memorizando a palavra

Disse JESUS:

Creiam em DEUS; creiam também em MIM.”
“Não se perturbe o coração de vocês. 

João 14:1

2 Timóteo 3:16-17

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, a fim de que o homem de Deus 
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda 
boa obra.

Se a Bíblia diz que TODA a Escritura é inspirada por 
Deus, significa que TODA Escritura é inspirada por 
Deus. Não acha?



ANIVERSARIANTES DO MÊS

02/07 - Maria Ap Obara 

02/07 - Ana Luiza S Perez 

03/07 - Maria Dulce Silva

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! 

DICA

Para ele, a questão não é se tocamos bateria em nossos cultos ou 

se levantamos as mãos em adoração ou louvor. 

Sem dúvida esta é uma das palavras mais desgastadas no 

vocabulário evangélico brasileiro. 

Mas quando Leonard Ravenhill escreve sobre avivamento ele não 

toma partido entre carismáticos e tradicionais e nem toma 

conhecimento das questões debatidas entre eles.

Ele nos chama a levantar um clamor a Deus para que Ele fenda os 

céus e desça com poder e autoridade a m de tornar o Seu Nome 

Livro: Por que tarda o Pleno AVIVAMENTO?

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

REFLITA

PARABÉNS! DEUS OS ABENÇOE!

22/07 - Willy Gregory

14/07 - Alice Cruz  

09/07 - Henrique Marão  

15/07 - Pr Eberson Moraes 

12/07 - Tainah Carvalho

Ravenhill responde com palavras incisivas 

e inconfundíveis visando despertar uma 

igreja confusa, mundana e enfraquecida, 

para um grande derramamento do Espírito 

Santo de Deus, que a capacitará a cumprir 

o seu papel de Família de Deus, Corpo, 

Noiva e Habitação de Cristo.

notório na presença de seus adversários, 

fazendo as nações tremer diante dEle.

Muitos perguntam: 

Por que tarda o pleno avivamento? 

C. H. Spurgeon
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