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“...livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos
envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é
proposta, tendo os olhos ﬁtos em JESUS...”
Hebreus 12:1-2

GRÃO

DE

MOSTARDA

EDITORIAL
E aqui estamos nós, iniciando o ano de 2019!
Lembro de quando começava um ano novo nos tempos de escola. Era muito gostoso
comprar com minha mãe os cadernos novos, com todas as páginas em branco,
impecáveis.
Era ótima a sensação de começar a escrever os conteúdos novos, com canetas novas em
um caderno novo! Havia também a expectativa dos professores novos, de saber quem
continuava na turma dos amigos antigos e saber se tinha algum aluno novo.
Os uniformes novos... Que lembrança boa...
Quero usar essa gura como uma parábola de nossa vida cristã, dia a dia, porque o
evangelho nos oferece novidades em Jesus Cristo. Se estamos nEle, somos feitos novas
criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. (II Coríntios 5:17)
Podemos receber material novo. Podemos ter novos começos. Podemos ser renovados.
Na verdade, devemos ser “cartas vivas” (II Coríntios 3:2-3) para os que estão ao redor
nos lerem.
Talvez terminamos o ano de 2018 como cadernos meio destroçados (como cavam os
meus no nal de cada ano letivo), com “orelhas” nas páginas sujas, e a espiral
amassada.
Um caderno assim não parece que oferece um bom conteúdo para quem olha de fora, e
nem nos inspiraríamos se fechamos o ano assim.
Mas SE confessarmos os nossos pecados, Ele é el e justo para nos perdoar os pecados e
nos puricar de toda a injustiça! (I João 1:9). Se decidirmos viver uma mudança em
nossa vida espiritual, podemos ser renovados diante de todos, e O Senhor pode nos
apresentar como alguém completamente novo, transformado diante das mesmas
pessoas, e manifestar Sua glória em nós. Quantos de nós aqui no Ministério já temos sido
reconhecidos por amigos como pessoas que “estão diferentes” para a glória de Deus?
Que assim seja, e ainda mais nesse novo ano, nesse novo tempo. Ano em que Deus nos
chama a orar com intensidade, pois a oração será muito enfatizada e valorizada em
nosso meio.
Abra o seu coração. Arrependa-se do que não pode mais fazer parte de sua vida. Seja
uma carta nova para todos ao redor. Frutique! Vamos todos juntos Em Nome de Jesus!
Deus abençoe! Um abençoado 2019.
~

2.

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

´ COSTA
ANDREA

´ OBARA
LAIS

NOTES

Desde os meus 7 anos quando meus pais
conheceram Jesus eu frequento a igreja,
mas aos 14 anos tenho a alegria de dizer
que fui o primeiro batismo do Ministério
Cristão Alfa e Ômega! No começo de 2018

NOTES

Me faltam as palavras para expressar o
tamanho da gratidão que eu sinto por
estar inserida e por todo o contexto que
envolve a nossa igreja de Jesus Cristo!

tive minha conversão de fato e comecei a

A palavra que melhor se encaixa é a mais

me relacionar com a pessoa de Jesus,

simples, e ao mesmo tempo completa e

sendo muito importantes meus pastores

rara.... AMOR!

Fulvia e Haroldo pelos quais tenho carinho
como

meus

apoiando,

próprios

me

pais,

aconselhando

sempre
como

me
ﬁlha.

Posso dizer que foi um ano de um novo
nascimento e entendi o que é o signiﬁcado
da Vida Eterna. Encontrei o real Sentido
da minha vida, Jesus.

“Nós amamos porque Ele nos amou primeiro”
1 João 4:19
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Amo fazer parte dessa família que, entre
outras

coisas

fez

com

que

eu

me

enxergasse como ﬁlha amada e melhorou o
conceito que eu tinha sobre mim mesma!

"Sei que podes fazer todas as
coisas; nenhum dos teus planos
pode ser frustrado."
Jo 42:2
Page 16

3.

MEDITAÇÃO NA PALAVRA
“Atletas de CRISTO”
Em 1925 houve a 1ª edição da tão conhecida corrida de “São Silvestre” que acontece no
Brasil todo o último dia do ano, e que hoje tem em média 30.000 participantes...
...”participantes”? Por que não chamar de
“corredores”? Ou “atletas”?
Simplesmente porque muitos que
participam dessa corrida “até podem ter
um desejo” de ir até o nal dos 15 km,
entre subidas e descidas e geralmente
debaixo de um calor intenso, mas...não
tem condições físicas para isso...falta
PREPARO!!!

Correr com
Perseverança
a Corrida

Quando uma pessoa se inscreve para essa corrida, ela recebe algumas instruções
valiosas e uma delas diz respeito a “Preparação & Dicas para a São Silvestre”; eles
orientam sobre as diculdades que irão enfrentar e um dos “ALERTAS” é:
“Investir no fortalecimento muscular é essencial para encarar os trechos com
problemas...”

4.

Isso me faz pensar no ano de 2019 que se inicia, na
certeza de que temos uma “corrida pela frente” e um
“alvo a ser perseguido”... também me faz reetir em
como precisamos estar preparados para... “CORRER
com PERSEVERANÇA a CORRIDA que nos é
proposta”, levando a sério as preciosas e
certeiras instruções que o SENHOR
nos dá através da Sua Palavra
para sermos “vencedores”
naquilo que realmente
interessa e edica,
o estabelecimento do

Reino
de Deus!

Em Hebreus 12:1-2 recebemos essas instruções de “Preparação & Dicas”, um
importante ALERTA que diz:
MENSAGEM DE ALERTA

ALERTA

“...livremo-nos de TUDO o que nos ATRAPALHA e do
PECADO que nos envolve,
e...
CORRAMOS com PERSEVERANÇA a CORRIDA que
nos é proposta,
tendo os olhos FITOS em JESUS, o Autor e
Consumador da nossa FÉ...”

Queridos irmãos e amigos, para viver uma vida cristã vitoriosa é fundamental
posicionamentos radicais e disciplina, pois, não há como:
è

Ser cheio do poder do SANTO ESPÍRITO,

è

Ganhar almas para CRISTO,

è

Andar em Santidade,

Se há necessidade de tanta dedicação para se obter êxito em
uma “São Silvestre” ou qualquer outro esporte, muito mais
precisamos de DEDICAÇÃO e RENÚNCIA para que sejamos
chamados de verdadeiros “ATLETAS de CRISTO”!!!
Pense nisso...

Atletas de
Cristo

sem uma busca intensa pela Presença do Pai, sem vida diária de oração e adoração, sem
meditação na Palavra, sem congregar!

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 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
JAN - 25/01
FEV - 22/02
MAR - 29/03
ABR - 26/04
MAI - 31/05
JUN - 28/06

1⁰ SEMESTRE 2019

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

TESTEMUNHO
Eu quase cresci em um lar Cristão, após ter frequentado por um
curto período de tempo a escola dominical da Igreja Batista do
Morumbi, minha mãe infelizmente acabou se afastando do Senhor
e, desde então eu cresci praticamente como uma pessoa do
mundo, com alguns lampejos de cristianismo, pois lembro da
minha mãe ter lido a Bíblia para mim e para meu irmão, porém,
mesmo com isso, tenho que admitir que meu relacionamento com
Deus era nulo, eu possuía apenas uma frágil certeza de que Deus
existia, porém, sem qualquer inuência em minha vida.
Na minha adolescência eu fui a um ou dois cultos evangélicos, pois um grande amigo era
e ainda é cristão e, quando estava na casa dele acabei acompanhado a família em alguns
cultos, no entanto, sem qualquer efeito imediato na minha vida. Porém, tenho certeza
que foi outra semente plantada, pois a Palavra de Deus jamais volta vazia.
Quanto tinha uns dezessete anos, em meados dos anos noventa, minha mãe, por uma
série de acontecimentos, retornou ao Senhor e, entendo que a partir desse momento o
processo da minha salvação teve início através das orações dela.
Durante muito tempo ela ia sozinha à igreja e como muitos não cristãos, eu tinha o
péssimo hábito de criticar os crentes, com as tradicionais piadas sobre o dízimo,
fanatismo... ou seja, era totalmente irreverente e, não tinha qualquer noção da grandeza
de Deus.
Pouco depois do retorno da minha mãe ao Senhor, eu tive o privilégio de participar de um
programa de intercâmbio escolar e, por uma “coincidência” o meu pai estrangeiro era e
ainda é um pastor, e, consequentemente, até por uma atividade familiar, eu fui obrigado
a frequentar uma igreja semanalmente.
Dessa vez foi diferente, eu comecei a me interessar pela Palavra de Deus e durante meses
a minha “mãe” estrangeira conversou muito comigo sobre Jesus Cristo, Sua obra e
constantemente tirava minhas dúvidas sobre a Bíblia.
Depois de aproximadamente 9 meses morando com essa família, participamos de uma
conferência evangelística e, a essa altura, silenciosamente, eu já aproveitava demais as
pregações e tinha muita sede de receber do Senhor.
Esses dias de conferência foram especiais, eram diversas palavras por dia e um mover
muito grande do Senhor. E não teve jeito, um dia em um culto maravilhoso, era como se
eu estivesse sozinho naquele ginásio, como se Deus estivesse falando só comigo!!!
Não resisti ao chamado do Espirito Santo e tomei a decisão por Cristo e fui batizado nas
águas naquele mesmo dia.
Já se passaram quase 23 anos e posso dizer com certeza que foi a melhor decisão da
minha vida, nada se compara a uma vida com Cristo!!!
7.

Para completar a obra maravilhosa, uns dois meses após minha conversão, quando
voltei para casa, além da minha mãe, meu irmão e meu padrasto também tinham se
convertido! Assim, em um ano, todos que moravam na minha casa eram de Cristo!!!
Encorajo a todos que tenham algum parente ou amigo ainda não convertido que quem
rmes em orações, Deus fará a obra!!
~

MEDITANDO EM ...
~

Provérbios
“O sacrifício dos perversos é abominável ao SENHOR, mas a oração dos retos é o seu
contentamento". Provérbios 15:8
Espero que esteja cando claro a todos vocês que creio que há uma palavra do Senhor
para nós nesse ano, que me veio já nos últimos dias de dezembro. Está destacada no
editorial. “... orando em todo tempo no Espírito” Efésios 6:18b. Compartilhei no nosso
culto de vigília na virada do ano...
Começando um propósito de trazer este conteúdo para todos nós, além das reuniões de
terça feira, quero destacar neste texto de Provérbios que O Senhor tem prazer em nossa
oração! Ele tem contentamento nisso!
Mas ao contrário do que muitos pensam, Ele não tem nem prazer em sacrifícios, pois Ele
mesmo preparou O Sacrifício para a salvação de todo aquele que, arrependido, crê no
seu Filho Jesus!
Estes serão considerados “retos” aos Seus olhos. Sim, somos nós que precisamos
receber O Sacrifício que Ele nos preparou.
Além disso, depois de convertidos, precisamos estar atentos para que nossa prática
esteja muito mais fundamentada em obediência interior que em prática exterior. Muitos
se envolvem em atividades religiosas apenas exteriores, falsas ou inócuas, enquanto o
coração se encontra longe.
Em I Samuel 15:22 lemos: "Porém Samuel disse: Tem, porventura, o SENHOR tanto
prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o
obedecer é melhor do que o sacricar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros".
De nada adiantam práticas exteriores ou visíveis aos demais, embora até aparentemente
espirituais, quando o coração está longe... o que Deus espera de nós, é que obedeçamos
8.

a Sua Palavra.
Alguns até mesmo louvam de lábios, mas seus corações estão longe.
Não, Deus não está atento ao que é exterior, ou aparente aos que estão vendo, mas sim,
Se agrada da oração e consagração daqueles que realmente O buscam.
E se agirmos assim, Ele terá prazer em nossa oração sincera ao longo deste ano. Ele está
nos chamando para mais perto. Creia nisso!
Que a cada dia ao longo de 2019 possamos avaliar e sondar os nossos próprios corações.
Pesar nossas reais motivações diante dEle.
E orar, em todo o tempo, no Espírito! E que haja coerência entre o que fazemos com o que
vai em nosso coração. Em Nome de Jesus!
~
Deus abençoe!

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

JANEIRO 2019

Reuniões de Terça-feira

As reuniões de terça-feira já estão
ocorrendo normalmente.
Em janeiro vamos ministrar
devocionais sobre oração, nosso
foco em 2019.

Aviso Células
Nesses dias algumas reuniões e células não estão
acontecendo.
Consulte antes na secretaria ou com o líder de célula.
9.

missões
‘’Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao SENHOR toda a terra.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em dia.
Anunciai entre as nações a sua glória; entre todos os povos as suas maravilhas.
Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses.’’
Salmos 96:1-4

Que 2019 seja um ano especial para todos nós e que tenhamos grandes experiências
com o Senhor, que possamos estar engajados na expansão de Seu Reino e que estejamos
prontos e preparados para compartilhar do seu Amor e das Suas obras com o nosso
próximo.
A passagem de um ano para o outro, sempre nos traz esperança e renovação, e oro para
que estejamos ardendo para alcançarmos almas nesse novo ano!
Que tenhamos como inspiração o trecho transcrito acima e, que o nosso coração esteja
prazeroso em servir ao Senhor e anunciá-Lo, pois não existe outro caminho para a
salvação, apenas a partir do Sacrifício de Jesus Cristo é que temos um caminho até o Pai,
assim, por esse motivo, temos a sublime incumbência de anunciá-Lo entre os povos.
O texto citado é maravilhoso pois mostra claramente a majestade e a glória de Deus, bem
como explícita, mais uma vez a centralidade que Cristo deve ocupar em nossas vidas,
pois não existe salvação longe do nosso Senhor, assim, essa verdade absoluta escancara
a necessidade que temos de anunciar a sua salvação diariamente.
Que a nossa vida, tanto em atos como em palavras, possa ser um testemunho poderoso
do Senhor e, que nesse ano novo possamos deixar Deus nos usar ainda mais e, que o
Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser compartilhado como nunca!

~
10.

PENSE NISSO
Porque somos tão preocupados em ser aceitos pelo
sistema do mundo?
Aquele, pois, que
quiser ser amigo do
mundo constitui-se
inimigo de Deus.
Tiago 4:4b

Mundo

REFLITA
RESULTADOS DIFERENTES EXIGEM
DIFERENTES ATITUDES

memorizando a palavra
"Portanto, meus amados irmãos,
QUANTO MAIS
sede ﬁrmes, inabaláveis e
sempre abundantes na obra do
DO CÉU EXISTE
Senhor, sabendo que, no Senhor,
o vosso trabalho não é vão."

EM NOSSAS VIDAS
MENOS DA TERRA
COBIÇAREMOS
SPURGEON

1 Corintios 15:58

1 Corintios 15:58
11.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos que você cresça em
amor, maturidade e fé em Cristo!
08/01
29/01
30/01
02/02
02/02

-

Nicholas Martin
Maria Carolina Maluf
Haroldo Maranhão
Lucas Marão
Luciana del Pintor

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!!!
28/01

Ronaldo
&
Fernanda

2

nd

Aniversário
de Casamento

DICA
FILME: “A Virada”
Jay Austin quer vender carros usados da pior
forma, e é exatamente como ele faz negócios em
sua concessionária. Prometendo muito mais do
que ele pode cumprir, ele fará o que for necessário
para vender um carro. Seu jeito manipulador
inuencia todos os seus relacionamentos, até sua
esposa e lho não conam nele. Mas enquanto Jay
trabalha em restaurar um clássico conversível, ele
começa a ver que Deus está trabalhando no seu
restaurar também. Enfrentando a realidade de
como ele verdadeiramente conduz a si próprio, Jay
Austin começa a jornada de sua vida quando
aprende a honrar a Deus com seus negócios, suas
relações e sua vida!
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