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“Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando 
mãos santas, sem ira nem contenda.”

1 Timóteo 2:8

MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 
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Concluímos neste mês de outubro nosso quarto período anual de jejum. Nossa base 

profética para isso está no texto de Zacarias 8:19: “Assim diz o SENHOR dos Exércitos: O jejum 
do quarto mês, e o do quinto, e o do sétimo, e o do décimo serão para a casa de Judá regozijo, alegria e 
festividades solenes; amai, pois, a verdade e a paz”.
Sim, os meses no calendário hebraico não são os nossos, mas tomamos estes meses no 

nosso (Abril, Maio, Julho e Outubro) como os que celebramos jejuns ao Senhor.

Cremos que jejum é uma prática espiritual continuada e constante para a igreja. Jesus 

ensinando sobre isso, não disse SE jejuardes, mas QUANDO jejuardes (Mateus 6:16). 

Uma das maneiras de praticar períodos de jejum corporativo em que cremos, é para 

aprofundar nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa disciplina contra nossa 

carne. Jejum com foco em transformação interior.

Outra maneira é separar um tempo de oração e jejum para tomarmos uma decisão 

importante, ou buscar uma direção de Deus para o caminho desta igreja local. Vemos um 

exemplo em Atos 3:2-3, no início da igreja, quando eles oraram e jejuaram para separar e 

encaminhar Paulo e Barnabé para o ministério.

Vivemos algo assim no ano de 2017, quando em meio a um período de jejum e oração, 

Deus nos abriu a oportunidade expandir o alcance quando nos preparou a mudança para 

nosso endereço atual.

Outra prática de oração e jejum foi a que experimentamos neste mês de outubro, quando 

nosso foco foi a busca por uma vida mais cheia do Espírito Santo, e para que possamos 

ver todos nossos queridos com o coração entregue a Jesus. Nesse período tivemos nosso 

Chá para Mulheres com a ministração da missionária Andréa Vargas, onde 11 mulheres 

entregaram suas vidas a Cristo!

Quanto à conversão de nossos queridos, perseveraremos em oração. Não signica 

necessariamente que no mês em que jejuarmos por eles, todos se converterão, mas que 

vamos ter tantos períodos quantos sejam necessários até que isso aconteça. 

“A vontade de Deus é que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento”, (II Pedro 
3:19) e portanto, perseveraremos até o m!

E também jejuamos e oramos pelas nossas eleições, e pelo Brasil, e agora já temos os 

eleitos.

Cremos que é Deus quem “estabelece reis, e abate reis” (Daniel 2:21), e que como igreja 

“devemos orar pelas nossas autoridades” (I Timóteo 2:1-2) em fé. E assim faremos nesse 

período de mandato dos novos eleitos.

Essa é a maneira que cremos e como nos movemos como igreja acerca da prática do 

jejum. Esses são fundamentos que queremos que você que faz parte conosco pratique 

em sua vida cristã diária junto conosco, até que Ele venha!

Que Deus nos abençoe, e nos faça frutíferos. 

Em Nome de Jesus.

EDITORIAL

~
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VIVENDO COM0 CORPO DE CRISTO

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

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)

Page 15

NOTES

Page 16

Nos sentimos pastoreados, 

d i r i g i d o s  p e l a  Pa l a v r a , 

iluminados para enxergar os 

"últimos dias". 

Nesse  M in i s tér i o  somos 

chamados para sermos curados 

e sairmos para curar.

Louvamos ao Senhor por 

estarmos juntos. Na missão de: 

O Ministério Cristão Alfa e 

Ômega é resposta de oração 

em nossa vida e em nossa 

famí l ia .  A lém de irmãos 

queridos que já gostaríam que 

congregássemos juntos, os 

pastores Haroldo e Fúlvia 

sempre foram presentes em 

nossas vidas, mesmo que de 

longe.

Congregar portanto nesse 

Ministério só pode ser benção 

p a r a  n ó s ,  p a r a  n o s s o 

casamento e para nossas 

filhas. 

Ana claudia E luis eduardo

’’Ide por todo o mundo, 
pregai o evangelho a 
toda criatura.’’

Marcos 16:15
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“Criados para...”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Há uma frase de John Wesley que toca profundamente o meu coração, é uma realidade       

sem 

Lendo a  Pa lav ra  de  DEUS 

podemos discernir que o “principal 

papel de um homem”, é 

A sociedade, inuenciada por um sistema corrompido pelo pecado tentou (e ainda tenta) 

distorcer o propósito dos homens dizendo que: 

DÁ-ME CEM HOMENS QUE 
NADA TEMAM SENÃO O PECADO, 

E QUE NADA DESEJAM SENÃO A 

DEUS, E EU ABALAREI O MUNDO!

“um 

pingo de 

exagero” ...ela diz: 

AMAR... ...amar a DEUS acima de todas as coisas, 

amar sua esposa, amar seus lhos, amar o 

Reino de DEUS! 

         Homem não chora, 

     Homem não ama, 

  Homem tem que ser bruto...anal... 

  Homem tem que falar “palavrões”, 

  Homem tem que ser promíscuo... ver       

pornograa...”contar vantagens”... Enm, uma série de mentiras 

satânicas que não gloricam em 

nada o DEUS “que os criou” com 

uma função poderosa, que honra 

e glorica o Seu Nome conforme 

está escrito em Gênesis 1:26-27: 

“Disse DEUS: Façamos o HOMEM à Nossa Imagem, conforme a Nossa 
Semelhança...criou DEUS, pois, o HOMEM à Sua Imagem, à Imagem de DEUS o 

criou...e DEUS o abençoou...” 
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E há muitos e muitos conselhos e advertências na Palavra de DEUS direcionadas aos 

homens, como por exemplo em Prov. 5:21 que diz: 

“O SENHOR vê os caminhos do 
HOMEM e examina todos os seus 
passos”.

 

E 1 Tim.2:8: 

“Quero, pois, que os HOMENS 
orem em todo lugar, levantando 
mãos santas, sem ira e nem   

E quer saber, meu querido irmão, qual a maior expressão de amor que você pode 

demonstrar para com o Seu Criador e Pai e para com sua família? Estabelecer o Reino de 

DEUS no Seu lar, aproximar sua família de DEUS, e se colocar como: 

contenda”.

* rei (protege) 

* profeta (ensina a Palavra e intercede em oração) 

* sacerdote (serve) 

Que o ESPÍRITO SANTO te ajude nessa importante e honrada missão, que não só 

abençoará os que te cercam aqui nesta terra, mas, trará resultados para a eternidade! 

No amor de CRISTO, 



REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
PROGRAMAÇÃO

Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
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lo Célula de Estudo Bíblico
às 10:00h (semanal)
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Célula de Mulheres 
às 15:00h (mensal)
Centro - SBC M
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Segunda-feiraDomingo Terça-feira

Quinta-feira Sexta-feira

Sábado

BCC Bíblia de Capa a Capa 
a 20:30h às 22h (Toda 2 e 

a4  Quinta-feira do Mês)

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)

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

ol
do

 e
 

Le
ila

Célula = pequeno           

grupo de cristãos que se 

reúne para  estudar a 

Bíblia, orar e/ou louvar.

Aconselhamento 
Individual e a Casais
Mediante agendamento 

JUL - 27/07

AGO - 31/08

SET - 28/09 

OUT - 26/10

NOV - 30/11

DEZ - 28/12 2
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S
E
M
E
S
T
R
E
	2
0
1
8

DATA DAS VIGI�LIAS

Célula de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
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Reunião de Oração 
às 8:30h (semanal)
Alphaville Lu

ci
ne

id
e 

Br
um

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  
a a19:30h (Toda 1 e 3  

Segunda-feira do Mês) 

Reunião de Estudo Bíblico 
às 20h (semanal)
Tietê - SP Pr

. P
au

lo
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‘’Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, 

Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo 
como foi curado, 

Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o 
Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome 

desse é que este está são diante de vós. 

Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. 

E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. ‘’

Atos 4:8-12. 

missões

Instrumentos nas mãos de Deus

 Pedro, cheio do Espirito Santo nos traz um ensinamento maravilhoso, após os 

discípulos serem questionados sobre a cura de uma pessoa enferma, Pedro com toda a 

ousadia, nos ensina que tudo foi feito em nome de Jesus Cristo e, no nal deixa claro que 

em nenhum outro existe salvação, apenas pelo nome de Jesus!

 Aqui podemos levantar dois pontos, o primeiro é que salvação é exclusiva por 

Jesus, ou seja, mais uma vez está demonstrado a singularidade e a suciência do 

sacrifício de Jesus, não existe nada e ninguém mais que pode nos dar a salvação, essa 

benção, repousa exclusivamente sobre Jesus Cristo, que morreu para pagar o preço dos 

nossos pecados e, abrir um caminho de salvação! 

 Existe uma exclusividade em Jesus que hoje em dia não é muito popular, porém, 

Deus deixou apenas um caminho para salvação, não existem atalhos ou caminhos 

alternativos apenas por Jesus Cristo!!! Essa verdade deve ecoar em nossos corações e 

nos encher de ânimo para compartilhar do evangelho com todos àqueles ao nosso redor. 

 O segundo ponto, se relaciona, diretamente com a nossa atuação e, como Pedro 

eloquentemente demonstrou acima, tudo o que zermos, deve ser feito pela força e 

Poder de Deus, a salvação dos outros não depende de nós, mas sim da atuação do 

Espirito Santo!

~

Nós somos instrumentos vivos em Sua mão. 

Que possamos nos colocar à disposição da 

boa obra do Senhor!
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MEDITANDO EM ...

“O temor do SENHOR é fonte de vida para evitar os laços da morte”. Provérbios 14:27

Já A Palavra de Deus é plena de princípios associados que tem o potencial de nos ajudar 

a compreender verdades espirituais maiores, desde que dediquemos tempo para 

estudar, e assim poder receber tudo o que há acerca de um conceito espiritual. Veja essas 

associações:

"O temor do SENHOR consiste em aborrecer o mal; a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca 
perversa, eu os aborreço". Provérbios 8:13

"O temor do SENHOR conduz à vida; aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará". 
Provérbios 19:23

"O galardão da humildade e o temor do SENHOR são riquezas, e honra, e vida".  Provérbios 22:4

"Não tenha o teu coração inveja dos pecadores; antes, no temor do SENHOR perseverarás todo dia. 
Porque deveras haverá bom futuro; não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio; 
guia retamente no caminho o teu coração".  Provérbios 23:17
Essa organização nos facilita a entender que o temor do Senhor consiste em aborrecer o 

pecado e em arrependimento do pecado. Consiste nO Caminho para a Vida. Consiste em 

ser levado a um futuro com O Senhor.

Consiste na revelação de Seus princípios, Seu Caminho. 

Consiste na revelação de Jesus. Aliás, tudo na Palavra revela Jesus, O Cristo, em quem 

Deus fez convergir todas as coisas (Efésios 1:10).
Tudo converge em Jesus, tudo aponta para Jesus, tudo revela a Jesus.

Não há salvação em nenhum outro Nome. Não há outro Caminho.

Rejeitar a Jesus e não receber o que nos é oferecido gratuitamente é a mais absoluta 

demonstração de falta de temor a Deus. Não receber os Seus ensinos registrados em Sua 

Palavra como verdadeiros, e decidir viver a vida por sua própria conta e risco, ignorando a 

Sua Vida nada mais é do que não levar Deus em consideração. Ignorar Sua realidade.

 Não O temer!

Somente a Vida Eterna em Jesus nos livra da morte eterna e de seus laços. Somente 

Provérbios
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~

Jesus, que venceu a morte pode nos dar vida em Seu Nome. Somente o temor do Senhor 

pode nos levar à revelação de Jesus, pelo Seu Espírito Santo, em Sua Palavra.

Que possamos pela fé, dia a dia, ter a revelação de quão temível é o Senhor Deus em 

todos os Seus caminhos. Sim, somente Ele pode salvar ou pode lançar o corpo e a alma 

no inferno. Temível não? Verdade pouco ensinada nas igrejas hoje, mas é uma frase 

literal de Jesus: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, antes, aquele 
que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo". Mateus 10:28
Não, Deus não é "o cara lá de cima", nem um velhinho bonachão, de barbas brancas 

como uma espécie de Noel. Não, Ele não é a expressão de uma religião superada e 

arcaica que precisa ser revista e atualizada. Ele é O Senhor. Ele reina! Ele é temível. 

Amoroso, perdoador, gracioso, salvador, sim! Mas temível! Não que confundido...

Renda-se a Ele, tema Seu Nome e Sua Palavra para que Jesus reine em sua vida. 

Deus abençoe, em Nome de Jesus.

acontece
Recebemos uma nova visita da Missionária Andréa Vargas, 

que pregou no domingo passado. A ministração muito 

especial e profética "Projeto: Igreja" já está no nosso Canal do 

YouTube.

onde contamos novamente com a ministração dela. 

Recebemos 160 convidadas e muitas delas se entregaram a 

Cristo, além de dezenas que foram tocadas para mudar de 

padrão emocional. Foi uma bênção a generosidade das 

mulheres do Ministério em abençoar com pratos salgados e 

sobremesas deliciosas, além da hospitalidade. Realizamos 

um evento maior que nosso "tamanho" enquanto igreja, e 

semeamos na vida de todas que vieram, pois além da 

alimentação pelas irmãs, a igreja arcou com todos os demais 

custos de locação, equipamentos e outros. Semeamos uma 

Acon teceu  t ambém nosso 

segundo , Chá para Mulheres

semente espiritual preciosa e poderosa. Cremos que fomos chamados para ser uma 

igreja abençoadora, e seremos. Em Nome de Jesus.
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grande vazio. Passando uns dois meses, um amigo que também não era crente, me 

convidou para ir à igreja que a tia dele frequentava para aprender um pouco de História, 

eu topei e lá conheci o Senhor Jesus Cristo. Foi um amor avassalador, abandonei tudo 

que era contra a Palavra e me rmei na igreja. 

Alguns anos depois passei por uma tragédia familiar, perdi minha irmã e aquilo mexeu 

comigo, nunca culpei a Deus de uma forma direta, mas fui abandonando a igreja até que 

parei de ir. Deveria ter procurado ajuda mas preferi me fechar para tudo, com o tempo as 

velhas práticas voltaram a fazer parte da minha vida e meu coração se endureceu, até 

que chegou ao limite de ver meu casamento sendo destruído, realmente era o m da 

linha, satanás estava fazendo a festa, mas Deus, com sua graça e misericórdia, colocou o 

Haroldo no meu caminho. 

Ele me falou com toda franqueza as verdades da Palavra de Deus e o quanto eu, como 

homem, deveria me posicionar no meu lar, e para surpresa dele eu aceitei aquelas 

verdades e disse que ele tinha razão. Logo após essa conversa, assisti um lme chamado 

“Quarto de Guerra”, que fala muito sobre o poder da oração, ali tomei uma atitude, 

comecei a orar e clamar pela minha casa e me arrepender dos meu pecados, tirei a TV do 

quarto e criei meu cantinho de oração, assumi um compromisso com o Haroldo e passei 

a ser ministrado por ele, não demorou e Deus respondeu, literalmente mudou tudo, 

trouxe restauração e paz dentro do nosso lar. 

Hoje entendo que nunca tinha me aprofundado em conhecer a Bíblia para realmente ter 

um relacionamento com Jesus, então quando chegou as tempestades, a casa não estava 

rmada na Rocha. Satanás cria fortalezas em nossas mentes que só podem ser vencidas 

através do poder que tem na Palavra de Deus, o Nome de Jesus tem poder e precisamos 

declarar essas verdades em nossas vidas, mas para isso temos que conhecer e meditar 

na Palavra. Hoje, após 10 meses que voltamos para igreja, tenho muito mais 

entendimento de quanto é importante estar ali, não tem um dia que não leio a Bíblia e 

faça alguns estudos, sempre assisto pregações na internet e oramos todos os dias juntos 

em família, tanto de manhã quanto à noite antes de dormir, sei que fomos curados e 

seremos usados para curar outras vidas, recomendo que leiam o livro da Joyce Meyer 

“CAMPO DE BATALHA DA MENTE” isso pode te ajudar a vencer algumas batalhas que 

se travam em sua mente.

TESTEMUNHO 
Não nasci em lar Cristão, cheguei a estudar em colégio católico e 

aquele conhecimento de um Jesus bonitinho era tudo o que eu 

sabia de Cristo, tive uma adolescência bem bagunçada, tomada 

por muita bebida, maconha, vida noturna, mulheres, não queria 

saber de estudar, trabalhar enm, era tudo errado. 

Minha conversão aconteceu quando eu tinha 21 anos, estava 

curtindo um carnaval na praia com amigos e uma noite na balada 

eu sai do meio da galera e fui chorar sozinho na praia sentindo um 
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PENSE NISSO

memorizando a palavra REFLITA

gálatas 6:7

Você Sabia: 

"Todo homem esteja sujeito às 
autoridades superiores; porque não há 
autoridade que não proceda de Deus; e 
as autoridades que existem foram por 
ele instituídas. De modo que aquele 
que se opõe à autoridade resiste à 

ordenação de Deus; e os que resistem 
trarão sobre si mesmos condenação." 

Romanos 13:1-2

Ou seja, não importa se gostamos ou 
não dos eleitos. Eles foram 

estabelecidos por Deus. Que Deus os 
abençoe. Oremos por eles...

A tecnologia 
pode até mudar, 

Mas o acesso

AO PAI
continua sendo 

de Joelhos

“Não erreis: Deus não se 
deixa escarnecer; porque 

tudo o que o homem semear, 
isto também ceifará.”



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. Distribuição interna.

“LIVRO dos livros”: A BÍBLIA SAGRADA 

“A Bíblia certamente é o livro de DEUS por Excelência. 

E o que a diferencia dos demais livros, é justamente a sua 

inspiração divina, “Toda Escritura é divinamente inspirada e 

proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para 

instruir em justiça” - 2 Timóteo 3:16

Desejamos que você cresça em amor, 

maturidade e fé em Cristo! 

09/11 - Lisabelle Rossato

11/11 - Renan Colla

15/11 - Jailson Santos 

16/11 - Andréia Birocchi

28/11 - Rosana Roza 

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. Felicidades!!!          

André & Letícia

29. 0 9

9 th

A vida é um 
  presente de Deus

Nenhum outro livro na face da terra possui um testemunho tão valioso e uma luz tão 

brilhante quanto a Bíblia. Sua autoridade, inerrância e infalibilidade se encontram nas 

entrelinhas de cada versículo, de cada palavra, de cada profecia, de cada promessa.

A Bíblia é a Voz de DEUS para nós...um livro transformador”!

Éberson Éberson AndréiaAndréia

10
th

08.11.18

Aniversário 
de Casamento  10

th Aniversário 
de Casamento  

Paulo Paulo TaisTais

9
th

28.11.18

Aniversário 
de Casamento  9

th Aniversário 
de Casamento  
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