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Bem meus queridos, o tempo parece que vai acelerando e já estamos entrando em 

setembro de 2018!

Além dos conteúdos compartilhados pelos pastores e equipe de liderança, pelos líderes 

de células e ministros de louvor, procuramos também convidar para estar conosco 

pessoas que Deus tem usado para a edicação do Corpo em âmbito nacional, e que 

fazem parte de outros ministérios.

E enquanto o tempo passa, e precisamos aproveitar bem cada dia que O Senhor nos dá, 

tanto para crescermos em fé, quanto para viver nossa vida diária “debaixo do sol”. 

Precisamos manter sempre a perspectiva de que precisamos ser frutíferos para a 

eternidade!

Nós temos procurado sempre oferecer para todos que fazem parte conosco aqui na 

igreja, e mesmo para aqueles que nos acompanham mesmo sem ser daqui, um alimento 

espiritual da melhor qualidade, em diversos conteúdos e formatos, decididos a cuidar de 

cada um segundo sua etapa na caminhada da vida cristã.

Temos feito isso diversas vezes, ao longo de nossa história como igreja, e entendemos 

que isso é saúde espiritual para todos nós, inclusive para os que ministramos, porque é 

muito importante também poder sentar e receber.

Assim que neste segundo semestre teremos a oportunidade de receber de Deus através 

da vida de pessoas queridas e relevantes, que já estiveram conosco antes, e voltam para 

estreitarmos ainda mais nossos laços de amor e de aliança de vida espiritual.

EDITORIAL

Neste mês de setembro, no nal de 

semana dos dias 22 e 23, o irmão 

André Santana, do Ministério Filhos 

Benditos estará conosco no sábado e 

domingo pela manhã.

E no mês de outubro, no nal de semana dos dias 27 e 28, a irmã Andréa Vargas 

também estará conosco novamente. No sábado, exclusivamente para as mulheres 

em mais um Chá Evangelístico, sobre o qual daremos mais informações em breve. E 

no domingo, pregará no culto pela manhã.

Deus abençoe!

Ore desde agora por essas oportunidades, pela vida 

deles, e pela nossa igreja.

Tenho certeza que Deus tem coisas especiais para nosso 

~

crescimento e spiritual.
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VIVENDO COM0 CORPO DE CRISTO

Em meio a uma busca de sentido 

encontrei a Cristo por meio de irmãos 

do Ministério Cristão Alfa e Ômega.

Por um tempo caminhei longe, mas por 

minha busca por uma vida cristã mais 

completa, Deus me levou a retornar 

ao berço, a uma Igreja que é fiel a 

Cristo.

Louvo a Deus pela vida da Cris, que me 

levou ao Ministério, pois foi lá que 

encontrei o meu verdadeiro tesouro, que 

é Jesus Cristo.

 

Graças ao amor e comprometimento dos 

Pastores Haroldo e Fúlvia, a minha mente 

se abriu e pude entender o que é ser um 

só Corpo, onde o Cabeça é Jesus.

E que todo Corpo ajustado numa mesma 

sintonia flui num resultado onde se tem  

paz, alegria e bonança em todas as áreas 

das nossas vidas.

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

IVONE RAPHAEL

‘’Estai em mim, e eu em vós; 

como a vara de si mesma não 

pode dar fruto, se não estiver 

na videira, assim também vós, 

se não estiverdes em mim.’’

João 15:4

1 Coríntios 12:27

“Ora, vocês são o corpo de 

Cristo, e cada um de vocês, 

individualmente, é membro 

desse corpo.’’ 

VISÃO do ministério

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

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)

MARANATA! (1 Co 16:22) 

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

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...

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

- AMANDO (Mt 12:37-40)

- AGINDO (1 Tm 4:13-14)

- ARREPENDENDO (1Tm 4:9 e 12)

- 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?
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“Curados para curar...”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

A própria Salvação em CRISTO não é “de graça” e sim “PELA GRAÇA” – Efésios 2:8 está 
escrito “porque PELA GRAÇA sois salvos, por meio da FÉ, e isto não vem de vós, é dom de DEUS”.
Nosso amado JESUS pagou um alto preço... preço de sangue para que DEUS nos 

“resgatasse do império das trevas e transportasse para o Reino do Filho do Seu Amor” – Colossenses 
1:13

Essa tem sido uma frase muito recorrente ultimamente... tenho ouvido e falado também 

sobre a importância de sermos “curados para poder curar”, mas, será que realmente 

entendemos o que é isso? O peso e a importância que tem e o “preço” que deve ser pago 

para que isso seja possível?

“Nada é de GRAÇA”! Você já ouviu essa frase? Ela é real, pois, pode até “parecer que algo 

é de graça”, mas, alguém teve que pagar.

É muito graticante celebrar a “cura”, seja ela: física, emocional ou espiritual...

 Compaixão?

 Muita oração envolvida?

 Revelação de unidade entre os irmãos?

A questão é: estamos cientes da parte que nos cabe? 

Estamos cientes que, para que haja qualquer tipo de RESTAURAÇÃO, deve haver da 

nossa parte:

É muito graticante celebrar a salvação, libertação, reconciliação de alguém...

 Desprendimento?

 Renúncia?

 Generosidade?

Ah... que lição poderosa nos ensina a Igreja 

Primitiva - Atos 2:42-44 
“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, 
ao partir do pão e às orações. 
TODOS estavam cheios de temor, e MUITAS maravilhas e 
sinais eram feitos pelos apóstolos. 

A consequência?  v 47 – “...tinham a simpatia de todo o povo. 

No amor de CRISTO,

E o SENHOR lhes acrescentava diariamente os que iam SENDO SALVOS!”

TODOS os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.”



MEDITANDO EM ...

Assim que em I Coríntios 1:24 lemos: “... mas para os que foram chamados, tanto 
judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus”.

Nada há nesta vida mais importante que compreender a vida em Jesus Cristo e Seu 
Reino em nós, mas, para isso, precisamos morrer para nós mesmos, ou seja, dar tudo 
que possuímos, considerar como perda ou como algo completamente sem valor, para 
ganhar a Cristo...

Sei que buscar essa revelação não é o que tem sido pregado em nossos dias, mas, isso 
não muda o fato que é a mais pura verdade bíblica acerca da vida eterna, e que está 
disponível para o que buscar de coração sincero. 

Que Deus nos abençoe com esta revelação de morticarmos a carne para vivermos pelo 
Espírito. Em Nome de Jesus. Ele é a essência do Evangelho. A Sabedoria de Deus. 

Fora dEle NADA mais importa... Deus abençoe!

“Não desampares a sabedoria, e ela te guardará; ama-a, e ela te protegerá. O princípio 
da sabedoria é: Adquire a sabedoria; sim, com tudo que possuis, adquire o 

entendimento”. Provérbios 4:6-7
Já compartilhei antes que creio que a A Sabedoria de Deus é o próprio Jesus Cristo, e Seu 
Evangelho... mas, claro, preciso comprovar isso pela própria Bíblia...

Filipenses 3:8 “Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi todas as coisas e as 
considero como refugo, para ganhar a Cristo”. Sim, o evangelho é de graça para nós, mas 
custou um alto preço para Jesus na cruz. Sim, recebemos pela graça e pela fé, mas 
pressupõe que precisamos morrer como preço. Morrer aqui signica arrependimento por 
gura... desistir do que se pensava antes, abrir o coração, mudar!

E sim, porque o Evangelho do Reino é esta sabedoria, é ela que devemos adquirir com 
tudo o que possuímos!

Mateus 13:45-46 “O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura 
boas pérolas; e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a 
compra”.

E veja que Salomão teve esta revelação há quase 2.500 anos! A revelação de Jesus 
Cristo sempre esteve disponível! Desde a Lei, lá estava O Cordeiro... Ou antes, desde o 
Éden, lá estava O Descendente da mulher!

Provérbios

~
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Sábado

a 20:30h às 22h (Toda 2 e 
a4  Quinta-feira do Mês)

BCC Bíblia de Capa a Capa Vigília (Calendário abaixo)

21h às 23h 

Notas

a a15h (Toda 1  e 3  Quarta-
feira do Mês)

Reunião de Mulheres

Reunião dos Jovens 

17h às 18:30h (Quinzenal)
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grupo de cristãos que se 

reúne para  estudar a 

Bíblia, orar e/ou louvar.

Aconselhamento 
Individual e a Casais
Mediante agendamento 

DEZ - 28/12

OUT - 26/10

JUL - 27/07

NOV - 30/11

AGO - 31/08

SET - 28/09 
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Reunião de Oração 
às 8:30h (semanal)
Alphaville Lu
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Quarta-feira

Alphaville -SP

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

10:30h às 12:30h 

Culto de Adoração ao 
Senhor Jesus  

19h

Tietê - SP 

Reunião de Homens  
a a19:30h (Toda 1 e 3  

Segunda-feira do Mês) 

às 20h (semanal)
Tietê - SP

Reunião de Estudo Bíblico 
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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 SETEMBRO 2018

Filhos Benditos

Nesse mês teremos uma programação 
especial. A presença conosco mais uma 
vez dos irmãos André e Danielle 
Santana, do Ministério Filhos Benditos, 
no nal de semana 22 e 23 de 
Setembro. 
Marque em sua agenda para estar 
conosco, porque vai ser um tempo 
muito abençoado. 

Celebrando a Recuperação

Não sei se você sabe, mas a igreja tem alguns conteúdos que 
podem ser bastante úteis para compartilhar com pessoas que 
esteja evangelizando, ou a quem deseje apresentar nossa igreja. 

Iniciamos em agosto aqui, no Ministério, o conhecido e 
abençoado programa "Celebrando a Recuperação", em que 
pessoas que lutam contra algum tipo de compulsão vão 
encontrar apoio, oração, em reuniões frequentes. Temos 
certeza que os que participarem vão, em breve, celebrar 
vitórias! Faça parte, ou indique a alguém de seu 
conhecimento que precise dessa oportunidade.

Nossas páginas no Facebook e Instagram, nosso Blog, nosso Canal no YouTube com as pregações 
dos domingos, além de nosso site... todos contém recursos importantes, que cremos, podem ser 
úteis, para abençoar amigos de suas redes sociais. Conra! 

Mídias abençoadoras
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“Fui levado aos líderes religiosos mais importantes debaixo de ameaças. Bom, acho que 

você não me conhece, mas eu nasci cego. O problema que eles estavam tentando 

resolver, pelo que entendi, é que eu não podia ser curado no sábado. 

TESTEMUNHO 
O testemunho de hoje vem de 2000 anos atrás...

Aí me perguntaram como eu passei a ver. 

Achei boa a pergunta, e respondi que o 

Homem passou uma "laminha" nos meus 

olhos, e me mandou me lavar; eu z isso e 

passei a ver! Simples assim! Mas aí alguns 

dos líderes religiosos disseram que Aquele 

que me curou não era de Deus, porque Ele 

não guardava o sábado. Mas outros que 

pareciam mais espertos, falaram que era 

impossível um homem pecador fazer uma 

coisa assim, um sinal tão poderoso! E deu a maior confusão. Aí me perguntaram o que eu 

achava dEle, porque anal, Ele me curou da cegueira... Bom, eu disse que achava que 

ele era no mínimo um profeta. Mas eles não acreditaram em mim e chamaram meus 

pais. 

Quando eles chegaram, perguntaram para eles se eu era lho deles, e se era verdade que 

eu era cego de nascença, e como era possível que agora eu estivesse enxergando. Eles 

responderam que eu era lho deles, claro, e que todo mundo que nos conhece sabia que 

eu nasci cego, mas disseram que não sabiam como era possível que eu estivesse vendo 



9.

agora, e que quem tinha que explicar isso era eu. Acredita que eles falaram isso porque 

caram com medo dos religiosos, que disseram que se alguém dissesse que quem me 

curou foi Jesus, O Cristo, seria expulso da igreja? Então, eles acharam melhor mandar eu 

mesmo falar sobre isso. 

Acredita que eles perguntaram de novo como eu tinha sido curado? Eu respondi que já 

tinha explicado tudo, mas que se eles não queriam acreditar que diferença faria eu 

repetir? Até brinquei que parecia que eles também queriam se tornar discípulos dEle, 

mas eles não gostaram muito, até me xingaram e disseram o discípulo dEle era eu... 

aliás, foi a melhor idéia que eles me deram. 

Acredita que eles disseram que fui eu que nasci em pecado e que eu não podia ensinar 

nada para eles? E pior... me expulsaram dali de maneira bem mau educada e agressiva 

até. 

Aí, os líderes me falaram para eu dar glória a Deus; porque quem me curou era pecador. 

Aí eu falei que se Ele era pecador, eu não podia saber, mas eu sabia uma coisa com 

certeza, e ninguém podia mudar isso: eu era cego desde que nasci, e agora estava vendo! 

Eles falaram que eles eram discípulos do Moisés, que nem sabiam de onde tinha vindo 

esse homem que me curou. Bom, aí eu tinha que falar algo, né? Eu disse que achava 

estranho que eles nem soubessem de onde ele era, porque Ele já estava cando bem 

famoso e todo mundo já sabia. Aí eu disse que se foi Ele Quem me curou, e Deus não 

atende a pecadores, como eles sabiam muito bem, podia ser qualquer coisa menos um 

pecador. Anal, desde que há mundo, nunca se ouviu que alguém tenha aberto os olhos 

a um cego de nascença. Se Ele não fosse de Deus, nada poderia ter feito por mim, não 

acham? 

Mas quando eu saí de lá, eu 

encontrei com Jesus... e aquele 

encontro mudou minha vida. O 

que Ele falou foi poderoso demais 

e eu não sou mais quem eu era... 

nunca mais! Se eu pudesse, queria 

contar para todo mundo... queria 

que por centenas de anos as 

pessoas ouvissem sobre a minha 

história...”

João 9:13-41

Lendo esse testemunho desse irmão de 2000 anos atrás, o que podemos saber é que 

Jesus tem poder para salvar e curar. E que os religiosos até hoje cam muito confundidos 

quando isso acontece. Para mim, os religiosos não importam. O que sei é que queremos 

mesmo é seguir a Jesus, porque sabemos muito bem o que Ele fez em nossas vidas...

E você, vai ouvir os religiosos ou os que estiveram com Jesus?
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"Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas 
ovelhas.

Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também me convém agregar estas, e elas 
ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor.” - João 10:15,16

 Jesus nos traz uma grande lição nesse texto e, para entendermos a questão 

devemos entender quem são as outras ovelhas que não são do Aprisco do Senhor.

missões

Jesus, o Bom Pastor

~

 Trazendo esse texto para os nossos dias, podemos interpretar, também, que 

ainda existem muitos que estão fora da Igreja, mas que irão fazer parte do mesmo 

rebanho, pois são parte das “outras ovelhas. Assim, é nossa responsabilidade  levar essa 

enorme promessa e benção para essas pessoas.

 No versículo 16, Jesus nos ensina sobre as outras ovelhas, que no caso, 

podemos concluir que Jesus se refere aos gentios, ou seja, todos os povos que não eram 

judeus, assim, diante do texto acima, podemos entender que os gentios que realmente 

seguirem a Cristo serão ovelhas do Aprisco do senhor do mesmo jeito, assim como os 

judeus.

Em Cristo e crendo Nele,

 O sacrifício de Jesus é poderosíssimo e capaz de salvar a todos, dessa forma, 

devemos cumprir o nosso chamado e ir aonde for necessário, para compartilharmos as 

Boas Novas do Senhor e, pelo Poder de Deus em nós, participarmos dessa grande obra e 

enchermos o Aprisco do Senhor.

 Nesse texto, Jesus deixa claro que os gentios também ouviriam a Palavra de 

Deus, bem como o seguiriam para a formação de um rebanho apenas, ou seja, pelo 

Poder do Sangue de Cristo, os gentios também seriam herdeiros da promessa e membros 

do mesmo Corpo, promessa, que também lemos em Efésios 3:6: ‘’A saber, que os gentios são 
co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho’’;

 No capitulo 10 do evangelho 

de João, Jesus nos ensina sobre a 

verdadeira ovelha de Deus, que tem 

como característica, primeiro, ouvir a 

voz do seu Pastor (versículo 3), 

segundo, seguir o seu Pastor 

(versículo 4) e, terceiro conhecer o 

seu Pastor (versículo 14).
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PENSE NISSO

memorizando a palavra REFLITA

C. H. Spurgeon

“Aquele que diz 
que está em 

CRISTO, também 
deve andar como 

Ele andou.”

1 João 2:6

Sim... vamos votar com 

sabedoria, mas nossa 
esperança está no 

Senhor!

Se o "governo está sobre 
Seus ombros", do Senhor 
Jesus (Isaías 9:6), porque 
será que muitos cristãos 

depositam mais esperança 
nos ombros de homens em 

cargos públicos? 

Não 
veja!

Não 
ouça!

Não 

fale!

se não edifica...

Por tanto:

’’Tudo é permitido, mas nem tudo 
convém. Tudo é permitido, mas 

nem tudo edifica.’’
1 Coríntios 10:23



ANIVERSARIANTES DO MÊS

DICA

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

O puro desinteresse pelo compromisso com Deus e o próximo 

tem alimentado a negligência para com o ESPÍRITO SANTO.

Muito já se escreveu e se falou sobre a terceira pessoa da 

Trindade. Contudo, uma visão falsa do Espírito persiste entre um 

grande número de cristãos. Mas a questão não para por aí. 

Não é por falta de livros que o povo de Deus ignora o Espírito 

Santo. 

Livro: O DEUS ESQUECIDO - A irrelevância da Igreja em muitos 

lugares e a apatia de seus membros pode ser creditada, em boa 

medida, ao desprezo pela ação do Espírito Santo. 

Desejamos que você cresça em amor, 

maturidade e fé em Cristo! 

08/09 - Marcos Gersogamo 

16/09 - Lucas Azevedo 

25/09 - Letícia Obara 

24/09 - Lucineide Brum 

03/09 - Letícia Danielle Passos Alves

13/09 - Lucas C. Bernardi

22/09 - Fábio L. M. Mazzaro  

27/09 - Maria Ivone da Silva

20/09 - Maria Fernanda Maluf 

05/09 - Helio Didzec

21/09 - Aroldo Rovero 

Felicidades!!!          

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. 

Marco & Elida

1 0. 0 9

7 th

A vida é um 
  presente de Deus André & Letícia

29. 0 9

9 th
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