
Colossenses 3:13

“Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem 
uns contra os outros. Perdoem como o SENHOR lhes perdoou.”

Agosto 

2018

0Ano 2 N  8

GRÃO DE 

MOSTARDA 

!
atrebiL oãdO per

MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 



2.

Bem irmãos, acabou a Copa e chegaram as eleições.

Portanto, não tenha ilusão sejamos nós, os cristãos eleitores, os guardiões da segurança 

da Igreja ou da preservação do evangelho de alguma perseguição política ou ideológica. 

Ou ainda os responsáveis pela manutenção de justiça social, das boas práticas de gestão 

pública e outras tão importantes além das menos importantes como nosso próprio 

braço.

Muitos cristãos hoje, lentamente, substituíram suas expectativas em Deus, por 

esperança em homens nas eleições. Em programas de governo. Em ideologias. E não 

mais em Deus.

Durante os dias de Samuel, o próprio povo de Deus decidiu que “queria ser como os 

outros povos, e também ter o seu rei HUMANO”, e Deus disse a Samuel que não estavam 

rejeitando a ele, Samuel, mas sim, aO Senhor. E parece que tudo continua assim até 

hoje. 

Veja o que Jesus nos ensinou sobre a autoridade de Pilatos: João 19:10 Disse-lhe, então, 

Pilatos: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar, e autoridade 

para te crucicar? 11 Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se 

de cima não te fora dado; por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem.

E quando chegam as eleições costumo registrar que tudo o que as pessoas esperam dos 

candidatos a governantes, como segurança, justiça, saúde, educação e alimentos 

emanam de Deus, Fonte original. E tudo isso falta para nós porque a humanidade está 

longe de Deus. E assim, não recebe o que precisa dEle. E busca em homens.... Percebe?

Se fosse hoje, muitos cristãos não reconheceriam autoridade em Pilatos, diriam que ele 

não fazia a vontade de Deus, e deveria ser deposto. 

Outros diriam a voz do povo que é a voz de Deus! Será? Anal, a multidão que gritou 

“crucica-O” fazia a sua vontade ou a de Deus?

Assim, com certeza muitos vão discutir as pesquisas e os resultados das urnas...

Bem, eu creio que qualquer que seja o próximo governante, mesmo que depois de eleito 

faça algo hoje tão absurdo como foi crucicar a Jesus, virá de Deus!

EDITORIAL

Sim, somos nós, 

fazemos parte 

da solução, mas 

não pelo voto, 

mas pela nossa 

oração!
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VISÃO 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)

- MEDITANDO na PALAVRA. (Sl 1:1-2)

- CONFESSANDO a PALAVRA. (Js 1:8)

Fundamentos do Ministério

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)

Nossa Visão Queremos nos mover em 5 verbos...

- ADORANDO (1 Tm 4:10/ Sl 115)

Todos os verbos estão no gerúndio, pois 
são ações que devemos manter dia a dia, 
até o Último Dia!

- AGINDO (1 Tm 4:13-14)

- ALCANÇANDO (1 Tm 4:15-17)

- AMANDO (Mt 12:37-40)

Por que ALFA e ÔMEGA?

- ARREPENDENDO (1Tm 4:9 e 12)

Porque cremos que somos a última 
geração, a que vai encontrar com o Senhor 
Jesus sem passar pela morte, pelo 
arrebatamento da Noiva!      

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

MARANATA! (1 Co 16:22) 

~

Nossa proteção está em Deus, que agirá através de quem quer que seja, para cumprir o 

Seu propósito eterno. E agirá para cuidar dos Seus independentemente de qual sistema 

de governo, ou de ideologia, ou de quem quer que seja eleito no Brasil.

O Sistema do Reino de Deus é superior aos governos humanos. E nos ensina a obedecer 

às autoridades constituídas, a orar por elas, e exercer boas práticas de cidadania. E a Sua 

Vontade vai se cumprir. Nossa responsabilidade é 

De fato, não sabemos se haverá alguém 

assim!

Mas sim, faça sua parte como cidadão e vote. 

Avalie as biograas. Veja quem tem as 

melhores propostas, segundo sua visão e 

procure votar nos que estão mais em sintonia 

com a Palavra de Deus, com os valores do 

Reino. 

Mas somos responsáveis por participar e 

exercer plenamente nossa cidadania.

E não nos esqueçamos que nós, que somos de Jesus, não dependemos deles, mas de 

Deus.

orar
E muito!

Deus abençoe o Brasil!

‘’Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para sua 
herança.’’ - Salmos 33:12.
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“70 X 7”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Você já ouviu essa frase...

 "a falta de perdão é como engolir veneno e esperar que a outra pessoa morra"?

PERDOAR NÃO é um SENTIMENTO...

PERDOAR é LIBERTADOR!

PERDOAR é um MANDAMENTO DIVINO! 

Não ignoro o fato de ser difícil perdoar, as vezes “pode parecer impossível”, já passei por 

isso muitas e muitas vezes, creia... mas, também já precisei e ainda preciso muito de 

perdão... de DEUS, do meu próximo e quero encontrar misericórdia.

É uma frase popular, mas que faz todo o sentido... as vezes eu me pergunto: “o que será 

que uma pessoa que não perdoa pensa que vai acontecer ao seu ofensor se ela não o 

perdoar”?

PERDOAR é uma DECISÃO!

Quero encerrar esse texto citando um 

deles para você meditar, e oro para que o 

SANTO ESPÍRITO mude sua mente, 

coração e te desperte para a “benção de 

perdoar”...sempre!!! 

Na tão conhecida “Oração 

É uma condição sine qua non... uma ação que é indispensável, que é imprescindível, que 

é essencial.

Poderia escrever muito a respeito do perdão, são textos e textos da Palavra de DEUS que 

nos ensinam sobre isso com vigor; seria interessante se você mesmo meditasse em cada 

um desses santos ensinamentos.

do Pai Nosso” encontramos 

uma séria declaração de 

CRISTO a respeito do perdão:

 ”... e perdoa as nossas dívidas, ASSIM COMO nós perdoamos aos nossos devedores...”

70x7 = perdoar

 “Suportem-se uns aos outros e 
PERDOEM as queixas que tiverem uns 
contra os outros. PERDOEM como o 
SENHOR lhes PERDOOU.” 

Colossenses 3:13
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Conheci Jesus aos 39 anos de idade, em um momento 

dicílimo. Conhecia São Judas Tadeu, Deus e Jesus, acho que 

nessa ordem. Em um determinado dia, disse para Deus: "Pena 

que não acredito em reencarnação, gostaria de nascer de novo.

Pouco tempo depois, me vi em uma reunião de mulheres, como 

a que temos no nosso ministério às quartas-feiras à tarde, e lá 

tinha uma pastora ministrando. Ao nal ela disse com essas 

palavras: "Você que quer nascer de novo, e se converter dos 

maus caminhos, venha à frente."  Impactada fui à frente. 

TESTEMUNHO 

1 João 3:1-16
1’’  Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôssemos chamados filhos de Deus, o 

2que de fato somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.  Amados, agora 
somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, 

3quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.  Todo aquele 
4que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.  Todo aquele que 

5 pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei. Vocês sabem que ele 
6 se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele 

7 permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 
Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como 

8 ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o 
9 princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo. Todo aquele 

que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele; ele não 
10 pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de 

Deus e quem são os filhos do diabo: quem não pratica a justiça não procede de Deus; e também 
11 quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos 

12 amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao Maligno e matou seu irmão. 
 13 E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, 

14 não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque 
15 amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é 

16 assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto 
conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por 
nossos irmãos.’’  

Caminhei com Jesus em alguns ministérios por 21 anos, onde vi e vivi milagres, 

sobrenatural, livramentos, mas ... fui entender João 3:3 onde diz que quem não nascer 

de novo não pode ver o reino de Deus agora, no Ministério Cristão Alfa e Ômega do qual 

faço parte no momento. Amados, vamos car atentos, não esperem 20 anos para 

entender que freqüentar a igreja, trabalhar na obra, viver milagres, não signica que 

nascemos de novo.
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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 AGOSTO 2018

Encontro

Presença conrmada da 
Missionária Andrea Vargas 
no Chá de Mulheres.

Dia 27 de outubro.

EBF

Chá de 

Mulheres

HOMENS

REUNIÃO DE
Reunião de Homens

Não percam!

Sempre na primeira e terceira segundas feiras de cada mês.
Reuniões dos homens passa a ser quinzenal.

Tema: Finanças do Reino

Foi uma bênção nossa Escola Bíblica de Férias!
Nossas crianças foram ministradas e muito abençoadas 
pela Palavra do Senhor!

‘’Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e 
grande será a paz de suas crianças.’’ - Isaías 54:13



8.

MEDITANDO EM ...

Inversão total, confusão total. Perversão total. Subversão total.

"Como jóia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que 
não tem discrição".  Provérbios 11:22

Este texto de Salomão é tão absolutamente atual, que parece mesmo que ele "viajou 

no tempo". Hoje em dia, as mulheres que são empurradas goela abaixo dos homens 

atrapalhados, são as siliconadas, seminuas, ex-qualquer coisa, ou melhor, ex-nada, 

muitas são "manequim, modelo e atriz", "celebridades e subcelebridades" cujos 

únicos atributos são os físicos, expostos à exaustão.

Cuidados com todas as forças e tempo, e cosméticos, para serem exibidos em todos 

os lugares, inclusive nas igrejas.

Pior, muitas meninas de Jesus também não sabem mais quem são, e acham que o 

corpo exibido com indiscrição é seu passaporte para um casamento.

E que as virgens e discretas são "idiotas"... Misericórdia!

Sim, Deus aprecia a beleza da mulher. Discreta!

 Indiscrição no vestir, quanto mais exposição, melhor. Como joias no focinho de 

porcas! E os homens separam as mulheres "para casar" das que são apenas "para 

diversão".

Loiras, morenas, mais gordinhas, esqueléticas, altas, baixas, retas, siliconadas, 

cabelos longos, curtos, tingidos, enrolados, alisados, o que é beleza anal?

Mas aí pergunto... o que é beleza? O que a mídia porta voz do “sistema” diz que é o 

padrão de beleza hoje, não será mais amanhã.

Quem tem que dizer para você e para mim o que é belo? E em nossos dias, até parece 

que a beleza se tornou "periguete"? Sim nestes dias, parece que beleza é a que se 

expõe.

E aliás, quem dene o que é beleza? Porque temos que seguir este padrão ditado por 

pessoas sem rosto? Da indústria da moda? Do cinema? Da TV?

Provérbios
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VIVENDO COM0 CORPO DE CRISTO

Uma verdadeira família que acolheu 

eu e minha casa. 

Tenho aprendido a me relacionar com 

Jesus, a orar e a buscá-Lo de todo 

meu coração.

Saber que não estou só na minha 

caminhada , e que tenho irmãos que 

realmente se importam.

É um grande presente do Pai fazer 

parte do Ministério Cristão Alfa e 

Ômega.

Aprendi o verdadeiro significado de 

unidade com meus irmãos e pastores 

Fúlvia e Haroldo. 

É maravilhoso sentir esse amor dos 

irmãos do Ministério, o cuidado e zelo que 

me enchem de ânimo para continuar 

caminhando em fé.

Na unidade recebemos suporte, orações 

e aconse l hamento ,  sou nutr ida 

esp i r i t ua lmente ,  encora jada  a 

desenvolver dons e talentos e servir.

Essa comunhão me proporcionou 

amadurecimento e transformação. 

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

MARIA  OBARA HELIO  OBARA

‘’Porque, assim como o corpo é 

um e tem muitos membros, e 

todos os membros, sendo 

muitos , são um só corpo, assim 

é Cristo também’’

1 Coríntios 12:12 

“Do qual todo corpo, bem ajustado e 

ligado pelo auxílio de todas as juntas, 

segundo a justa operação de cada 

parte, faz o aumento do corpo, para 

sua edificação em amor’’ Efésios 4:16

Mas segundo a Bíblia, Sara esposa de Abraão e Rebeca, esposa de Isaque, são 

descritas como "formosas"! As lhas de Jó quando de sua restauração, no nal do 

capitulo 42 são destacadas como formosas, ou as mais formosas de toda a região.

Sim, a beleza é bênção de Deus. Dom de Deus. Segundo o Seu Padrão! Ele mesmo 

diz que a graça e a formosura são vãs e passageiras.

Mulheres de Deus! Creiam na Palavra do Senhor. Foquem no que Ele considera 

abençoado, e recebam dEle o que ninguém pode lhes dar.

Mas a mulher que teme ao Senhor esta será louvada, como já comentei por aqui. Ele 

honra as discretas, cuja ênfase não está no que é passageiro, mas eterno. O corpo se 

vai com o tempo, mas o que se constrói no relacionamento a dois, permanece.
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CONSELHO PASTORAL

 Creio ser essa a Palavra para nós, nação brasileira: nos converter a Deus!

" Converte-te a teu Deus; guarda o amor e a justiça e em teu 
Deus espera sempre." Oséias 12:6

Voltando para o texto de Oséias, vemos uma solução bendita para a igreja 

e, consequente, para a nação brasileira:

2) "guardar o amor e a justiça". Aqui quero apenas fazer uma pergunta: 

Qual tipo de amor e qual tipo de justiça temos guardado?

3) "e em teu Deus espera sempre." 

Temos vivido dias "estranhos". 

Igreja do Brasil, VAMOS ESPERAR SEMPRE EM NOSSO DEUS! Dele vem 

as Palavras de vida, de paz e de esperança. Dele vem a nossa força. Dele 

vem a nossa alegria!

É tempo de nos converter para vermos Deus agindo com Amor e Justiça.

Parece que a nação está sem esperança, parece que não sabemos o que 

esperar e nem em quem esperar. 

Mas, por mais que pareça, não estou me referindo ao país mas sim a igreja 

brasileira. Uma igreja que está adormecida, deitada no conforto do seu 

esplêndido status social. Com seus templos cheios e holofotes mirando 

seus líderes e ministros. Cada um buscando seu próprio interesse. Brigas 

pelo poder e pela glória.

O profeta diz ainda: "o mercador tem balança enganadora em sua mão; ele 

ama a opressão." Oséias 12:7

Muitos esperam uma solução política ou uma reviravolta na economia. 

Outros esperam até uma solução judicial e aqui a confusão se demonstra 

maior ainda. Uns prendem, outros mandam soltar...

Vamos acordar de nosso sono, descer do nosso orgulho eclesiástico e 

buscar a intervenção de Deus em nossa nação.

E por aí vamos seguindo, vendo um gigante poderoso, "deitado 

eternamente em berço esplêndido...". 

1) "converte-te a teu Deus..."  Esse clamor dos céus temos ouvido nos 

últimos anos através da boca de profetas dos dias atuais em relação a 

igreja e a nação brasileira. Não é mais tempo de car brigando pelo poder 

ou pelo reconhecimento de ser a maior, melhor, mais conhecida, o 

ministério que mais vende, que tem a música mais tocada, etc. Do que 

adianta ter tudo isso aqui na terra e ser desconhecido lá no céu?

Em Cristo e crendo Nele,

Igreja e nação brasileira é tempo de se converter a Deus!

V
a

m
o

s 
a

c
o

r
d

a
r
!
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PENSE NISSO

memorizando a palavra

“O temor do SENHOR é fonte de vida, e 
afasta das armadilhas da morte.”

Provérbios 14:27

REFLITA

MUITOS HOMENS 

FICAM DE MÃOS 

VAZIAS PORQUE 

NÃO 

CONHECEM A 

ARTE DE 

REPARTIR.

C. H. Spurgeon

A mente carnal não 
vê Deus em lugar 

algum, nem sequer 
nas coisas 
espirituais. 

R. Leighton

A mente espiritual 
vê Deus em tudo, 

mesmo nas coisas 
naturais.



ANIVERSARIANTES DO MÊS

02/08 - Cris Marão  

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! 

27/07 - Sérgio Bernardi 

DICA

Os motivos de oração mais comentados deste livro servem como 

excelente ponto de partida para você pedir a Deus sabedoria e 

bênçãos para seu casamento.

Livro: O Poder da Esposa que Ora

São 16 motivos de oração que compõem vários aspectos da vida 

do seu marido, tais como as tentações, sua saúde, seus temores, 

suas nanças, suas prioridades e seu trabalho. Cada oração 

apresenta um trecho da Palavra de Deus para motivá-la e encorajá-

la, bem como há espaço para você escrever suas próprias reexões, 

Quando uma mulher ora por seu marido, ambos são abençoados.

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

PARABÉNS! 

DEUS 
OS 
ABENÇOE!

18/08 - Pr Paulo Sper 

02/08 - Neide Bozelli  

28/08 - Lúcia Fontes 

02/08 - Hugo Camilo  

31/08 - Nani Santos  

21/08 - Katia Bernardi 

Entretanto, sempre vale a pena.

Deus pode mudar uma situação, aparentemente irremediável, mediante a oração 

constante da esposa. Este livro foi escrito para ajudá-la a fazer da oração algo essencial 

no seu relacionamento com Deus e com seu esposo.

- Eu e meu marido somos felizes, mas há momentos em que de fato não sei agir...

pedidos e respostas de orações.

- Não adianta insistir... Não nos entendemos mais.

Lares são destruídos porque cônjuges acreditam que tudo já foi tentado e que não vale 

mais a pena investir no casamento.

Haroldo Fúlvia&

 DE IO CAR SÁ AS MRE EV NI TN OA11/08

Hélio Lisabelle&
21/08
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