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GRÃO

DE

MOSTARDA
“Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de
nenhum dos Seus benefícios.’’
Salmo 103:2

EDITORIAL
E chegamos novamente a dezembro quando, no m de mais um ano, muitos de nós
param para um tempo de reexão sobre nossas vidas.
Recomendo a leitura do texto de Mateus 25:14-30, da conhecida parábola dos Talentos,
que, embora profético, nos leva a pensar que de tempos Deus acerta contas com seus
lhos, sobre o que temos feito.
Se assim não fosse, não veríamos pessoas experimentando mudanças em suas vidas ao
longo dos tempos, mesmo quem não crê em Deus. Mudanças sempre vão ocorrer como
resultado do que semeamos na vida, pois segundo lemos em Gênesis 8: 22 “Enquanto durar
a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão”.
Nossa vida contém ciclos que se repetem. Lemos em Eclesiastes 1: 9-10 que “O que foi
tornará a ser, o que foi feito se fará novamente; não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que
se possa dizer: “Veja! Isto é novo!”? Não! Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época.”
Moisés entendeu isso, e nos apresenta sua oração no Salmo 90: 12 “Ensina-nos a contar os
nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria”. Sim, precisamos aprender com o
tempo, e no tempo. Paulo nos revela em II Coríntios 5:17 que tudo se faz novo em Jesus, o
que nos oferece sempre uma nova esperança para o futuro. A palavra profética registrada
em Jeremias 31: 21 nos convida a estabelecer “marcos” ao longo do caminho como uma
referência do que vivemos ao longo dos anos. Para aprendermos com o que se passou ao
longo do tempo. E temos ainda a exortação de Paulo para que “corramos com perseverança a
carreira que nos está proposta”.
Se O Senhor Jesus nos promete que vai fazer “novos céus e nova terra” no futuro, para toda a
criação, será que Ele não pode fazer algo assim em nossas vidas hoje? Esse é o Seu Reino
em nós.
Bem, se queremos chegar a um lugar diferente, precisamos fazer um caminho diferente.
Se não zermos nada para mudar o que é necessário em nós, nada mudará e a
responsabilidade é nossa.
Sim, é um bom momento para aprender com os princípios da Palavra, e crescer, para
assim podermos viver um novo ano, e um novo tempo.

Vamos mudar?

Que Deus nos abençoe!
2.
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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)

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

´ e Katia
Sergio
Assim como várias pessoas que
se dizem cristãos, eu e minha
esposa também acreditávamos
que éramos verdadeiros
cristãos.
Na verdade, tínhamos Ele como
um grande amigo, gentil,
bondoso, solicito, um
verdadeiro garçom, era só
pedir e Ele deveria nos
atender.
Tudo isso caiu por terra
quando conhecemos o
Ministério Cristão Alfa &
Ô m e g a , f o i q u a n d o
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NOTES

descobrimos que não éramos
verdadeiros cristãos, Jesus é
sim amoroso, mas para aqueles
que O aceitam de verdade,
respeitam Seus mandamentos,
oram, estudam Suas Palavras e
O temem.
Agora sim, somos ﬁlhos amados
e todos os dias o louvamos.
Deus é bom, glórias a ti Senhor!

"Quem tem os meus mandamentos e
lhes obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por
meu Pai, e eu também o amarei e me
revelarei a ele."
João 14:21
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3.

MEDITAÇÃO NA PALAVRA
“Amnésia Espiritual”
Há um hino do “Cantor Cristão” (livro de louvores que usávamos na Igreja Batista), que
diz:
“Conta as bênçãos, conta quantas são
Recebidas da Divina Mão
Uma a uma, dize-as de uma vez
Hás de ver surpreso QUANTO DEUS JÁ FEZ”!
Ah... que letra preciosa, um verdadeiro “remédio” para não sofrermos de “amnésia
espiritual”, que tem levado muitos à depressão, angústia, medo, irritabilidade,
ansiedade, “síndromes” e etc.
A Palavra de DEUS nos ensina algo poderoso, muito poderoso mesmo, que é a
GRATIDÃO; no Salmo 103:2 está escrito:

“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e NÃO te ESQUEÇAS de NENHUM de Seus benefícios”.
Será que essa tem sido uma realidade em
nossas vidas?
þ Temos sido gratos por acordarmos todas as manhãs
“ s i m p l e s m e n t e ”
p o r q u e
a s
misericórdias do SENHOR se renovaram?
þ Temos sido gratos pelos livramentos diários, os que
sabemos e muitos que nem
imaginamos?
þ Temos sido gratos pelo sustento: o que comer, aonde
morar e o que vestir?
þ Temos sido gratos pelas pessoas que o SENHOR coloca em nossas vidas para nos
ajudar, e sustentar (especialmente em oração)? E também por aqueles que tem
sido usados para “forjar o nosso caráter”?
þ Temos sido gratos por nossa família?
þ Temos sido gratos por ..........(faça sua “listinha”)

E, acima de tudo... temos sido gratos pela nossa REDENÇÃO?
Reconhecemos verdadeiramente o Preço, alto preço, que foi pago
por CRISTO JESUS “naquela cruz” para que tivéssemos acesso ao
Pai e a esperança bendita de um dia passarmos a eternidade ao
4.

Seu Lado?

Será?
Demonstramos mesmo o nosso amor e gratidão a CRISTO?

Como?
O que temos feito para agradecê-Lo e honrá-Lo?
...”conta as bençãos... conta quantas são...”

O salmista fez uma linda declaração de gratidão a DEUS quando
escreveu no Salmo 116:12-14:
“Como poderei retribuir ao SENHOR todos os seus benefícios para
comigo?
Elevarei o cálice da salvação e invocarei o Nome do SENHOR.
Cumprirei meus votos para com o SENHOR na presença de todo o
Seu povo”.

Queridos irmãos (ãs), amigos (as)
Mais um ano está se acabando e outro se inicia nos
dando a oportunidade de vivermos um novo tempo,
esperanças renovadas e novas perspectivas... que
possamos rever nossos conceitos e valores, nossa
maneira de viver o Evangelho de CRISTO, de servi-Lo e
principalmente avaliarmos se temos sido GRATOS,
inclusive quando somos “contrariados” (“em tudo dai
graças”).
E...
“Conta as bênçãos, conta quantas são
Recebidas da Divina Mão
Uma a uma, dize-as de uma vez
Hás de ver surpreso QUANTO DEUS JÁ FEZ”!
No amor de CRISTO,
5.

PROGRAMAÇÃO

REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O

Terça-feira

Segunda-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 1a e 3a
Segunda-feira do Mês)

Reunião de Estudo Bíblico
e Oração
20h às 21:30h (Semanal)
Reunião de Oração
às 8:30h (semanal)
Alphaville

Lucineide
Brum

Domingo

Quarta-feira

6.

Cris B. e
Pr. Paulo

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

Aviso Importante
Nos meses de Dezembro e Janeiro as células terão
programação diferenciada por conta das férias.
Consulte em sua célula esses dias.

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
JUL - 27/07
AGO - 31/08
SET - 28/09
OUT - 26/10
NOV - 30/11
Voltamos em
janeiro

2⁰ SEMESTRE 2018

Cris
Baumer

Reunião dos Jovens
17h às 18:30h (Quinzenal)

Culto de Adoração ao
Senhor Jesus
19h
Tietê - SP

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

Notas

Sábado

Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio
Conchas - SP

Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
Conchas - SP

Vigília (Calendário abaixo)
21h às 23h
Cris
Baumer

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

BCC Bíblia de Capa a Capa
20:30h às 22h (Toda 2a e
4a Quinta-feira do Mês)

Magali
Mazzaro

Camila e
Willy

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

Cris
Baumer

Pr. Paulo
Ivair

Célula de Estudo Bíblico
às 20:00h (semanal)
Alphaville

André e
Letícia

Célula de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
Tietê

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 - SP

missões
Ide e Fazei Discípulos!
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre
com vocês, até o ﬁm dos tempos".Mateus 28:18-20
Nesse último texto do ano, gostaria de trazer uma palavra de incentivo para todos nós.
Pela leitura dos versículos acima, reconhecemos que possuímos uma incumbência
muito poderosa, Jesus nos chama para irmos ao mundo e fazermos discípulos, ou seja,
cabe a nós, a Igreja, não só levar a Palavra de Deus e as Boas Novas mas também fazer
discípulos em todas as nações!
Além disso, podemos entender que temos autoridade para tal obra. Quando Jesus nos
passa essa incumbência tão importante e tão espetacular, Ele não nos deixa
abandonados de forma alguma. Ele nos concedeu autoridade, bem como nos promete,
que se obedecermos a Ele sempre estará conosco!
Para entendermos melhor a grandeza
dessa realidade, podemos denir
autoridade como sinônimo de poder,
ou seja, você tem todo o poder,
concedido por Deus, para ir ao
mundo e não apenas
compartilhar o evangelho, mas
também fazer discípulos.

Assim, é necessário que
abracemos essa realidade
e nos levantemos como
nunca antes e, revestidos
dessa autoridade podemos,
com toda a audácia e coragem, nos
lançarmos ao mundo e cumprirmos
esse chamado tão poderoso,
com a certeza que Jesus estará
sempre ao
nosso lado!

Não tenho dúvidas que parte da
igreja sofre uma crise de
autoridade, no entanto, que cada um de
nós possa reconhecer, de fato, a nossa posição no
mundo. Que possamos nos levantar e realmente reetir e exercer a nossa autoridade e,
sem restrição ou amarras levarmos a Palavra de Deus para o mundo e fazermos
incontáveis discípulos!
Que o nal de 2018 e ano de 2019 seja um ano de grande colheita para todos nós!

~
7.

MEDITANDO EM ...

Provérbios
"A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos
não procede assim”. Provérbios 15:7
Em Provérbios 1:7 lemos que "O temor do SENHOR é o princípio do saber, mas os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino". Portanto, segundo a Bíblia, sempre devemos ter em
mente que sábio, diante do Senhor, é quem leva em consideração a Sua Palavra, é quem
aprende com Seu ensino para a vida diária. Assim, quem fala segundo a Sabedoria de
Deus, e se enche do Seu conhecimento é útil ao Senhor para fazer a diferença em uma
geração. E este é o lugar que deve ser ocupado por todo aquele que diz que nEle crê, e
que cona em Sua Palavra... Ou pelo menos deveria ser... Aprendemos também quem é
o insensato na avaliação do Senhor Deus, segundo a Palavra: Salmo 14:1 "Diz o insensato
no seu coração: Não há Deus”. Viver a vida alheia ao conhecimento da realidade de Deus é a
maior insensatez que alguém pode praticar. Mas se expandirmos o conteúdo do texto
para nossa própria vida diária, devemos entender que viver sem comunhão com Deus,
principalmente alguém que diz ser de Jesus, é a maior insensatez que um cristão pode
praticar! Já analisar a vida diária segundo a revelação bíblica, e procurar aplicar os
princípios da Palavra no dia a dia, é uma poderosa estratégia para experimentar o
derramar abençoador do conhecimento de Deus. Ou seja, a maneira como avaliamos o
que acontece em nossas vidas, famílias, trabalhos, no país, seja na política, na
economia, na segurança, e o que acontece ao nosso redor no mundo todo, vai revelar se
somos sábios segundo Deus, ou se somos insensatos...
Que neste período de nal de ano e início
de um novo, quando estamos mais
abertos a fazer uma auto critica a nosso
respeito, este verso bíblico nos leve a
avaliar com que ótica temos visto e vivido
a vida. E que Deus nos conduza cada dia
para mais perto dEle, da Palavra e da Sua
revelação, em Nome de Jesus.
~
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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

BOLETIM GRÃO DE MOSTARDA

DEZEMBRO 2018

Culto de adoração ao Senhor
Dia 07 de outubro teremos a presença especial
de Nanashara e Pr. Brinco e no dia 28 de
outubro, a querida Missionária Andréa Vargas
estará conosco novamente.

16 culto de
deZEMBRO

aÇÃo de graÇas

Aviso!

Convites

Excepcionalmente não
teremos as reuniões das
terças feiras nos dias 25 de
dezembro e 01 de janeiro.
Voltaremos ao normal dia 8
de janeiro de 2019.

9.

TESTEMUNHO
O processo da minha conversão a CRISTO começou a partir das
orações da minha avó paterna (que eu nem conheci, infelizmente),
uma jovem senhora, que aprendeu a ler através da Bíblia e que foi
para a “Casa do Pai” aos 46 anos, deixando um legado
incalculável.
Meu pai, assim como meu tio e tias (eram 7 ao todo), apesar de
carem órfãos muito cedo, tinham a lembrança muito “marcante”
em suas mentes e corações de ver a mãe “ajoelhada, orando
constantemente”.
Eu tenho certeza absoluta de que, se hoje, 90% da minha família
pertence a CRISTO, foi pelas perseverantes orações da vovó Virgilina
e seu testemunho de compaixão.
O grande impacto do Evangelho em minha vida veio através da EBD
(Escola Bíblica Dominical), da EBF (Escola Bíblica de Férias) e PV
(Acampamento “Palavra da Vida”)... ah, como eu amava ouvir as
“histórias de JESUS”.
Aos 12 anos eu comecei a ler a Bíblia com mais intensidade e aprendi o poder da oração,
mas, foi aos 14 anos que tomei minha decisão de entregar toda a minha vida a CRISTO e
viver para Ele, e me batizei, no mesmo dia que minha mãe... dia glorioso!
Assim como Haroldo, eu também consagrei minha vida a serviço do Rei em um dos
“cultos da fogueira” do Acampamento PV... a presença do ESPÍRITO SANTO me
quebrantou e me constrangeu de tanto amor... indescritível.
Desde então, é essa a minha busca... gloricar o Nome de CRISTO.
Sim, eu passei por lutas, tribulações e algumas perdas em minha vida, mas, como diz a
Palavra em 2 Coríntios 4;7-11:

“Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de DEUS, e não
de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.
Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; Trazendo sempre por toda a
parte a mortiﬁcação do Senhor JESUS no nosso corpo, para que a vida de JESUS se manifeste
também nos nossos corpos; e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor
de JESUS, para que a vida de JESUS se manifeste também na nossa carne mortal.”
Sou muito grata ao SENHOR por Sua misericódia e graça; sou grata porque, apesar de
mim, posso falar e viver o Seu Amor; sou grata pelas orações da minha avó e também por
outros familiares queridos que oraram por mim; sou grata por poder ministrar da parte do
SENHOR; sou grata por cada “ovelha do Seu rebanho” que Ele me dá a honra de
“apascentar”... sou grata pelo MCA&O... eternamente grata por tudo!!
10.

PENSE NISSO
A mudança de ano não signiﬁca necessariamente que acontecerão mudanças em sua
vida. Se você não fizer nada, haverá uma simples mudança de
calendário...

memorizando a palavra

REFLITA
QUANTO MAIS
DO CÉU EXISTE
EM NOSSAS VIDAS
MENOS DA TERRA
COBIÇAREMOS
SPURGEON

Provérbios 1:7a
11.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos que você cresça em amor,
maturidade e fé em Cristo!
03/12
03/12
08/12
19/12
30/12
31/12
04/01

-

Cris Baumer
Nathalia Aylan
Yasmim Cesar
Lais Obara
Eduardo Maluf
Marco Aurélio da Silva
Hélio Obara

Felicidades!!!
07/11
15/12

18

th

Aniversário
de Casamento

Fabio e Magali
07/11
23/12

10

th

Aniversário
de Casamento

Rodrigo e Simone
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.

07/11
30/12

34

rd

Aniversário
de Casamento

Jailson e Eliana

DICA
FILME: “A Segunda Chance”
A mesma fé. A mesma cidade. Mundos diferentes.Essa é a história de
dois pastores muito diferentes que aprenderam uma lição importante
sobre a real função da igreja. Ethan (Michael W. Smith) é o pastor
suplente de uma igreja que transmite cultos pela TV. Ele tem uma vida
tranquila de classe média. É músico, mas não sabe o que é servir à
comunidade. Jake (Jeff Carr), embora seja orgulhoso e radical, vive na pele a diculdade
para manter a unidade da igreja e a paz de uma comunidade, que mais parece uma zona
de guerra e sofre com a violência e o tráco de drogas. Ethan e Jake terão que trabalhar
juntos e ainda que professem a mesma fé, que tenham os mesmos objetivos, eles vão
bater de frente, mas para que a igreja seja restaurada e as pessoas da comunidade sejam
salvas, eles terão que vencer seus preconceitos e temperamentos.

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
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