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“Se, pois, 

o Filho vos 
libertar, 

verdadeiramente 
sereis 

livres.”

João 8:36



Irmãos, estamos no início de 2019 e, impressionante (!), janeiro já se foi! 

O que propusemos em nossos corações que faríamos neste ano já tem 1/12 avos de 

tempo a menos, e se não começamos a planejar com clareza ou a por em prática o que 

dissemos que faríamos, podemos não alcançar o que projetamos.

Assim que se sujeitamos nossos planos a Deus, além de fazer a nossa parte na coisa, 

precisamos orar para que Ele faça o que não podemos fazer.

Diante disso quero incentivar todos vocês a fazerem parte com mais intensidade de 

nosso movimento mais importante como igreja para este ano que é a oração.

Grato a Deus pelos que vieram na primeira vigília de oração, mas, sinceramente, 

esperava mais de vocês nessa reunião mensal que é a nossa reunião mais importante!

É exatamente nos momentos em que queremos viver sonhos importantes, que 

precisamos administrar bem o tempo para fazer um movimento mais intenso de oração.

É exatamente nos momentos de diculdades na vida, que tantos passam, que 

precisamos encontrar forças para fazer um movimento mais intenso de oração! 

É exatamente quando precisamos vencer a oposição das trevas e da carne, que 

precisamos “subir o tom” na oração!

Também espero a presença de todos que puderem estar nas terças feiras pois estamos 

focando mais na oração que acontece na segunda parte da reunião. 

É muito importante como igreja ter mais de vocês conosco para orar por temas xos que 

já temos proposto, mas também outras situações do dia a dia. Lembre-se que Deus 

mudou a sorte de Jó enquanto ele orava por seus irmãos e que Jesus reforçou esse 

entendimento ao ensinar que o que queremos que façam por nós, devemos fazer pelos 

outros!

Sim irmãos, este é um ano muito importante e estratégico para o Ministério. Tempo de 

“orar em todo o tempo no Espírito” como O Senhor nos falou ao coração para 2019.

Além disso, vamos orar nas células, nas reuniões de mulheres, de homens, na EBD, na 

diaconia, em casa, em família, em todos os lugares. 

2.

EDITORIAL

Vamos chegar mais cedo aos cultos 

de domingo para orar antes de 

começarmos nosso tempo de louvor 

e adoração...

Vamos orar como nunca oramos, 

para viver o que nunca vivemos, 

para a Glória do Pai!

Deus abençoe!

~



3.

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)

NOTES

Page 16

É uma honra e um privilégio fazer parte 

desse Ministério tão abençoado.  Sou muito 

grata a Deus pela vida dos pastores, pela 

acolhida e apoio dos irmãos que tanto me 

ajudaram até aqui e por tudo que tenho 

aprendido a respeito da vida cristã 

verdadeira. Tenho sido transformada a 

cada dia pelo agir do Espírito Santo e 

tenho visto e experimentado muitos 

milagres do Senhor através da oração da 

igreja. Agradeço de todo coração ao 

Ministério Cristão Alfa e Ômega que, com 

todo amor, tem dado suporte a mim e a 

minha família.       

Que o Senhor abençoe a vida de cada 

irmão!

Claudia   Cesar´NOTES
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“Respondeu-lhe Simão 

Pedro: Senhor, para quem 

iremos? Tu tens as palavras 

da vida eterna.” 

João 6:68



4.

“Saia já dessa prisão”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Olhando para o céu, sempre co admirada ao contemplar a beleza dos pássaros... seu 

canto, as cores de suas penas... que lindas, que maravilhosas criaturas!

Os pássaros foram criados para explorarem a imensidão do céu, essa é a essência deles! 

Não deveriam ser privados de sua liberdade, ou nascer e morrer em uma gaiola sem 

saber o que é liberdade...

Queridos irmãos e amigos, se é assim com os pássaros, que são criaturas de DEUS, 

muito mais valor temos nós, os lhos de DEUS!!! 

Precisamos crer e viver o propósito dEle para nossas vidas que está em escrito em Gálatas 
5:1 aonde diz que – “Foi para a liberdade que CRISTO nos libertou; portanto, permaneçam firmes 
e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão”.

Desde cedo meus pais me ensinaram que 

DEUS não os criara para carem presos 

em gaiolas, e sim para voarem livremente, 

conforme está escrito em Gênesis 1:20 – 
“Encham-se as águas de seres vivos, e voem as 
aves sobre a terra, sob o firmamento do céu”.

Nosso  Amado  JESUS,  O 

CRISTO, veio a esse mundo e 

pagou um alto preço para nos 

l i b e r t a r . . .  e s t á v a m o s 

“engaiolados”, escravizados, 

mortos em nossos delitos e 

pecados, e, através da Sua Obra 

Redentora, Ele nos tirou do 

c a t i v e i r o ,  n o s  l i b e r t o u , 

“arrebentou as por tas da 

prisão”!!! 

UAU... TOTALMENTE 
LIBERTOS!

 ALELUIA
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Isso deveria ser motivo de alegria e gratidão; mas... quantos ainda permanecem 
“presos”?

No Evangelho de João 8:36 JESUS arma que “Se, pois, o FILHO (o próprio CRISTO) vos 
libertar, VERDADEIRAMENTE sereis livres”!
Sendo assim, 

Por que crer mais nas mentiras do inimigo, que é 

“perito em armadilhas e prisões”, do que nas verdades 

e delidade do SENHOR?

Por que se submeter a pensamentos limitantes que te 

impeçam de avançar e realizar os propósitos eternos 

do Pai para sua vida? 

Por que permanecer cativo, se o resgate já 

foi pago?

ü Saia já dessa “prisão”;

ü Livre-se do domínio do peso e pecado;

ü Volte para sua “essência”, lembrando sempre que...

“Foi para a liberdade que CRISTO nos libertou; portanto, permaneçam firmes e não se deixem 
submeter novamente a um jugo de escravidão”. – Gálatas 5:1

No amor de CRISTO,

û  Quanta dependência emocional;

û  Quanta prisão de alma;

û  Quanta fortaleza de mente;

û  Quanta baixa autoestima (que 

muitas vezes se expressa através de 

arrogância);

û  Quanto medo de rejeição;

û  Quanta sensação de incapacidade;

û  Quanta timidez em excesso;

û  Quanta ...............



REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
PROGRAMAÇÃO

Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio 
Conchas - SP 
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Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
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lo Célula de Estudo Bíblico
às 10:00h (semanal)
CTCJ - Bofete 

Cr
is

 
Ba

um
er

Célula de Mulheres 
às 15:00h (mensal)
Centro - SBC M
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i 
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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 = pequeno           

grupo de cristãos que se 

reúne para  estudar a 

Bíblia, orar e/ou louvar.

Aconselhamento 
Individual e a Casais
Mediante agendamento 1
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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 Estudo Bíblico 
às 20h (semanal)
Tietê - SP Pr

. P
au

lo

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

Segunda-feira do Mês) 

JAN - 25/01

FEV - 22/02

MAR - 29/03 

ABR - 26/04

MAI - 31/05

JUN - 28/06 



TESTEMUNHO 
Minha história com o Senhor começou aos 12 anos de idade, 

quando fui levada por um tio pela primeira vez à igreja. Nesse 

período quei pouquíssimo tempo, pois decidi ouvir a voz de 

algumas amigas que reprovaram essa minha atitude. Também 

naquela época, estava apaixonada por um garoto. Aos 17 anos vi 

que não valeu a pena "curtir a vida" como muitos dizem, o 

namoro, as amizades e as festas não trouxeram felicidade, não 

preencherem vazio algum na minha vida, como diz as Escrituras: 

"Que fruto tenhais então das coisas que agora vos envergonhais? 

Pois o m delas é a morte" Efésios 6:21  

Sim, o m de todo o pecado é a morte. Glória a Deus por Ele ter 

me livrado do castigo que eu merecia!

Logo após completar meus 17 anos já não sai mais da igreja, 

porém minha conversão verdadeira se deu aos 22 anos. Esse 

período foi bem difícil, cheguei a ler a bíblia inteira, porém 

continuava na prática do pecado. Lembro de chorar várias vezes e 

clamar dizendo " Senhor, não sou vaso feito para desonra," mas 

era como se eu tivesse nascido para desonrar a Deus pois eu 

ainda amava o pecado, tudo no mundo ainda me atraia. Mas em 

abril de 2017 em um culto na igreja, eu gritei dentro de mim que 

já não aguentava mais viver essa vida dupla, amando o mundo e o 

Senhor. E Ele com todo o amor não me desprezou, pois é verdade 

que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. 

Um versículo que me impressionou muito foi o de João em que diz:

“A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a 

luz, porque as obras deles eram más” João 3:19. Isso também foi uma verdade em 

minha vida, eu amava as trevas. Porém, um dia me acheguei a Deus, disposta a 

confessar meus pecados, mesmo que eles me trouxessem vergonha. 

Hoje amo o Senhor, amo a Sua Palavra e espero levar outras pessoas a amá-Lo e agora 

caminho nessa estreita estrada que me levará para a eternidade ao lado de meu Pai 

Celestial. 

Sou grata pois Ele me conou anunciar a mensagem maravilhosa e poderosa da Cruz de 

Cristo, ensino crianças e adolescentes sobre quão bom é andar na luz, digo a eles sobre a 

verdade de Cristo, que sim, o caminho é estreito, mas nos levará à Salvação. E assim 

como está escrito na parábola do lho pródigo, quando nós decidimos voltar para a casa 

de nosso Pai, podemos até estar sujos, mas se estivermos com um coração arrependido e 

disposto a abandonar o pecado, Ele está pronto a nos limpar e festejar nosso retorno.

7.

‘’Hoje amo 

o Senhor, 

amo a Sua 

Palavra e 

espero 

levar 

outras 

pessoas a 

amá-Lo’’



~

8.

“Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços 
em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como 

um homem armado”. Provérbios 6:10-11

Ainda falando sobre um novo ano, com novos propósitos, importante arregaçar as 

mangas para trabalhar porque o que a Bíblia fala sobre os que amam a preguiça é uma 

palavra é dura!

O Senhor deixa claro que não tem prazer na preguiça, pois “Ele mesmo trabalha até 

agora”, como nos diz Jesus sobre O Pai! (João 5:17)

Uma coisa é descanso em meio a trabalhos, outra é descanso em meio a descansos...

Fazer pouco ou nada, e achar que engana alguém. E é impressionante como muitas 

vezes encontramos pessoas preguiçosas em nosso dia a dia.

Entre amigos, no trabalho, na escola/faculdade (aqueles que nunca fazem nada nos 

trabalhos em grupo, por exemplo), na família... Mas o mais incrível é achar alguém 

preguiçoso na igreja!

Existem pessoas que são incapazes de ajudar a por uma cadeira no lugar antes do culto!

Em I Coríntios 15:58 lemos: “Portanto, meus amados irmãos, sede rmes, inabaláveis e 

sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é 

vão”.

Irmãos, o tempo se abrevia. O que temos feito para O Senhor? Quanto tempo investimos 

em oração pelos outros, em cuidar ou discipular alguém? No que temos ajudado nossos 

irmãos em nossa igreja local?

Meu convite ou exortação neste texto é para que você, se envolva em tudo o que estiver 

ao seu alcance neste ano. Que a pergunta: “em que posso ajudar?” esteja em seus lábios 

e na sua oração. Não que preso na preguiça, que é espiritual... seja frutífero! 

Faça parte e saia da inércia!

E se você já é dos que trabalha, peça forças renovadas ao Senhor para ir além! 

Coragem, falta pouco! Deus abençoe!

MEDITANDO EM ...

Provérbios

~



9.

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 FEVEREIRO 2019

Mídias Sociais

Estamos de volta em fevereiro!
Preste atenção nas informações no culto e no grupo de 
whatsapp dos Homens.

Reunião de Homens

HOMENS

REUNIÃO DE

Se você acha que o que 
compartilhamos em todas 
as  m íd i as  é  a l g o  que 
a b e n ç o a  a  s u a  v i d a , 
compar t i lhe  com seus 
amigos. Temos todas as 
pregações no YouTube, as 
reuniões de terça na página 
do Ministério no Facebook, 
m e d i t a ç õ e s  e  t e x t o s 
diariamente, além de muitos 
outros conteúdos. Seja 
bênção na vida de alguém. 
Compartilhe...

Células

Estamos de volta com todas as nossas 
atividades normais em fevereiro. Consulte seus 
líderes de célula. E se você ainda não faz parte, 
consulte nossa programação e participe!



~

10.

Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras.

E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia 
ressuscitasse dentre os mortos,

E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, 
começando por Jerusalém.

E destas coisas sois vós testemunhas.

Lucas 24:45-48

missões

O mundo espera por nós!

 Que 2019 seja um ano de grande colheita de almas e que possamos participar 

diretamente dessa missão. O texto acima nos traz um entendimento da importância da 

nossa comissão para pregamos o Evangelho a toda criatura. 

 Notem que o texto foi dito após à ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, trata-se 

além de outras coisas, de uma direção nal de Jesus, bem como um de seus últimos 

ensinamentos do período que habitou em carne entre os homens. 

 Podemos perceber, ainda, que o entendimento dos discípulos, que estavam com 

Jesus naquele momento, foi aberto para que compreendessem algumas verdades e, 

entre essas verdades, explicitamente foi citada a pregação do Evangelho a todas as 

nações. 

 O Sacrifício de Jesus na Cruz foi espetacular e temos que ter o cuidado de 

sempre possuirmos esse entendimento, jamais podemos perder a noção da grandeza do 

que Jesus fez por nós. A Sua obra de redenção está disponível para todos e, por ordem 

dEle, cabe a nós espalhar essa verdade. 

 O nosso comissionamento é claro, real e ainda está em vigor, como testemunhas 

desses fatos, temos o dever e o privilégio de compartilhar, incansavelmente, as verdades 

e as maravilhas do Evangelho. 

 O mundo está esperando a nossa 

manifestação! 

 Que realmente esse ano possa ser 

diferente e que possamos aproveitar todas 

as oportunidades que o Senhor nos dará 

para compartilharmos do Seu amor!

 Deus abençoe!



11.

PENSE NISSO

memorizando a palavra

REFLITA

Muitas vezes não sentimos a Sua presença, 
nem o vemos, mas sabemos que está 

conosco!

"Eis que estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos" .

Mateus 28:20b

Salmo 120:1

“Na minha angústia, clamo 

ao SENHOR, e Ele me ouve.”

’’Tempo é questão de preferência. onde tu mais o gastas, 
mostrarás onde suas afeições estão inclinadas.’’

L. E. Struciati



ANIVERSARIANTES DO MÊS

FILME: “Pedro: A Redenção” 

Conta a história do apóstolo 

Pedro, alguns anos depois da 

morte e ressurreição de Jesus 

Cristo. 

Já no início do lme, vemos 

Pedro sendo açoitado, por dizer 

que Jesus Cristo é seu Único 

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

Dados bancário: Banco Itaú - Agência: 8707, Conta corrente: 10542-8, CNPJ: 22.005.834/0001.22

DICA

Salvador e Senhor: ele está sendo perseguido pelo 

imperador Nero e seus soldados. Durante todo o 

lme, podemos ver o tormento desse apóstolo em 

ter negado a Cristo, e toda a sua tentativa em 

reverter suas ações anteriores. Temos ainda outros 

personagens secundários, como a criada Suzana, o 

soldado Martiniano e a esposa do imperador Nero.

02/02 - Luciana del Pintor

04/02 - Fúlvia Maranhão

05/02 - Ana Cláudia Schmidt

09/02 - Lucas Marão

17/02 - Aroldo Alves Sobrinho

26/02 - Claudia César

28/02 - Leila Rovero

Ensina-nos a contar os nossos dias, de 
tal maneira que alcancemos corações 
sábios. Salmos 90:12

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! 

A vida é um presente
       de Deus
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