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“Diariamente perseveravam unânimes 
no templo, partiam pão de casa em 
casa e tomavam as suas refeições com 
alegria e singeleza de coração.”

Atos 2:46
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EDITORIAL

~

Sim! Estamos completando cinco anos de 

Ministério nesse mês, e estamos aqui na 

Gêmeos já há dois anos! O tempo voa, não?  

Pensando bíblica e profeticamente, estamos 

iniciando nosso sexto ciclo de vida como igreja. 

Como não podia deixar de ser, muito gratos a 

Deus pela experiência incrível de viver o novo, 

de ter tantas páginas em branco para escrever, 

e por conviver com todos vocês que fazem parte 

conosco nessa caminhada para “o alvo” que 

Deus tem posto em nossos corações. 

Hoje temos aqui pessoas queridas que conhecemos antes de sonhar esse tempo, 

com histórias preciosas vividas, memórias importantes e a alegria de reencontrar 

para servir a Deus juntos... 

E também temos pessoas que jamais conheceríamos se Deus não nos tivesse 

chamado para plantar essa igreja, que hoje já fazem parte como se estivéssemos 

juntos por uma vida. 

Em nosso coração queima a expectativa de que neste novo tempo há algo de novo do 

Senhor para nós. Muitos tem tido esse sentimento no coração, e tem compartilhado 

conosco. 

Tempo de alargar estacas, aprofundar a vida espiritual, de algo novo com O Pai! De 

marchar! 

Que nossas orações sejam mais profundas em todo o tempo no Espírito, pois vamos 

obedecer a palavra profética do Senhor para nós em 2019.  

Que o nosso louvor a Deus seja mais libertador e agradável a Ele, pois nosso sonho é 

ouvir sons do céu em meio à nossa adoração.  

Que nossa intercessão profética suba ao Senhor como um aroma suave, sejamos em 

tudo agradáveis a Ele e possamos receber de Suas mãos tudo o que Ele tem para nós.

Que em nossas reuniões possamos viver manifestações do Espírito Santo em nós e 

através de nós, e que as nossas crianças também sejam visitadas profeticamente. 

Que sejamos mais frutíferos em nosso evangelismo e no acolhimento aos feridos e 

desviados do Caminho, para os fortalecer e encaminhar ao Pai.  

Que O Senhor nos prospere para cuidar do próximo e dos missionários com 

excelência.

Que essa seja a nossa oração, pois quem faz tudo isso é O Espírito Santo em nós, não 

é obra para o nosso braço.  Portanto, mãos à obra! Faça parte. Não perca nada! 

Deus abençoe nesse novo tempo em Nome de Jesus!

´
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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)

NOTES

Page 16

família, onde podemos realmente ser 

curados para um dia curar a outros.

No início de minha caminhada com o Senhor 

eu e meus filhos fomos discipulados 

pelosqueridos pastores Fúlvia e Haroldo 

que sempre com muito amor, nos ensinaram 

a Palavra do Senhor. Após alguns anos eles 

me apresentaram um amigo que se tornou 

meu marido. E desde então, eles 

pastoreiam minha família toda. Nos 

exortam, nos ensinam e nos ajudam a 

permanecer firmes no Senhor. Estar ao 

lado de pastores que mais do que servos 

nos veem como filhos de Deus e buscam ao 

SENHOR  para nos ajudar, para mim é um 

presente de Deus.  Me sinto em casa e num 

ambiente de amor ao lado dos meus irmãos 

do MCAO. Sinto que somos uma grande 

Andreia    Moraes´NOTES

Page 15

"Um novo mandamento vos 
dou: Que vos ameis uns aos 
outros; como eu vos amei a 

vós, que também vós uns 
aos outros vos ameis. Nisto 
todos conhecerão que sois 

meus discípulos, se vos 
amardes uns aos outros."  

João 13:34-35
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“Alegrei-me quando me disseram...”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Desde pequena (e até hoje) eu cava muito feliz e empolgada com a chegada dos 

“DOMINGOS”. Já no sábado separava minhas roupas e pegava minha Bíblia (ah...como 

AMEI ganhar minha primeira Bíblia, capa 

de couro... uma linda dedicatória), pegava 

meu “Cantor Cristão” com seus lindos 

hinos e, lá íamos nós... papai, mamãe, 

meu irmão, eu...e a “chave de casa”... 

todos juntos, Cultuando ao Nosso Amado 

DEUS!

 

Leia o que o rei Davi, chamado de “o homem segundo o Coração de DEUS” disse com 

tanta propriedade no Salmo 122:1 - “ALEGREI-ME quando me disseram: Vamos à Casa do 
SENHOR”!!
Lemos também as emocionantes palavras do Salmo 84 (dos lhos de Corá), que diz:

“Como é agradável o lugar da Tua Habitação, Senhor dos 
Exércitos!
A minha alma anela, e até desfalece pelos Átrios do Senhor; o 
meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo.

Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho 
para si, para abrigar os seus filhotes,  um 
lugar perto do Teu Altar, ó Senhor dos 
Exércitos, meu Rei e meu Deus.
Como são felizes os que habitam em Tua Casa; 

louvam-Te sem cessar!...

Melhor é um dia nos Teus Átrios do que mil noutro 
lugar; prefiro ficar à Porta da Casa do meu Deus a 
habitar nas tendas dos ímpios.”

 Nada era mais importante (e não é)

 Nada era mais graticante (e não é)

 Nada era mais prazeroso (e, 

sinceramente, não é!)
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Na verdade, esse é o objetivo de nos reunirmos aos domingos...Cultuarmos ao Nosso Pai 

juntos...como Corpo de CRISTO, como Igreja Amada do SENHOR!

Não vamos “à igreja” para receber e receber e receber, mas 

para, ... nosso louvor, nossa ofertar e ofertar e ofertar

gratidão, nossos dons, nossa VIDA!!!

 Esse deve ser o foco 

e o mover do nosso 

coração...

Queridos irmãos e irmãs, precisamos voltar a 

“essência” do signicado de “Cultuar ao SENHOR” 

como Igreja...que tal aprendermos também com 

nossos irmãos da Igreja Primitiva? Atos 2:46-47 nos 

ensina que:

“Todos os dias, continuavam a reunir-se no Templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos 
participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a 
simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos”.

No amor de CRISTO, 
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Segunda-feiraDomingo Terça-feira

Quinta-feira Sexta-feira

Sábado

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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Reunião de Oração 
às 8:30h (semanal)
Alphaville Lu
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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
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Reunião de Homens  
a19:30h (Toda 2  Segunda-

feira do Mês) 

JAN - 25/01

FEV - 22/02

MAR - 29/03 

ABR - 26/04

MAI - 31/05

JUN - 28/06 



TESTEMUNHO 
Eu nasci e cresci em um lar católico como a 

maioria das pessoas… Aprendi dentro de casa 

sobre Deus, rezava todas as noites, mas com 

muitas inuências de outras religiões, pois minha 

mãe estava sempre aberta a novas experiências. 

Aprendi a me relacionar com Deus da minha 

maneira, e achava que aquilo bastava, ou que era 

aquilo que podíamos esperar de um ser divino… 

Foi com pouco mais de 20 anos que conheci a Leticia, minha esposa, e inicialmente 

quei muito curioso depois de saber que ela era “crente”. Eu pensei comigo, uma pessoa 

esclarecida, inteligente, com recursos… e crente? Essa eu quero ver de perto! Eu tinha 

péssimas referências sobre os evangélicos pois todos os que conhecia não davam bons 

exemplos. Inclusive na minha própria família já tinha presenciado comportamentos 

completamente inadequados de parentes evangélicos, que me ajudaram a construir essa 

imagem negativa. 

Então quando me aproximei da Leticia e comecei a frequentar a igreja dela, meu objetivo 

inicial era desmascarar aquela “seita” maluca. Lembro que logo de cara achei bem 

interessante uma igreja que funcionava no salão de uma casa, onde as pessoas se 

conheciam e se interessavam umas pelas outras, onde havia vida! Aquilo me desarmou, 

mas eu não queria dar o braço a torcer e assumir que tinha achado legal. Depois disso 

passei a frequentar uma célula com ela e pra minha surpresa, mais pessoas normais, 

evangélicas! Aos poucos fui desconstruindo a barreira que havia colocado ao redor dos 

evangélicos, eles não eram seres de outro planeta!

Foi aí que Deus começou a falar comigo de uma nova maneira… Comecei a sentir o amor 

do Pai e queria pertencer cada vez mais… Adorava escutar os louvores e sentia que 

aquilo mexia comigo. Quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia que não sabia 

nada sobre Deus. Algum tempo depois fui a um encontro de jovens e tive a felicidade de 

entregar a minha vida ao Salvador… Com muita alegria descobri não apenas sobre Deus, 

mas como chegamos à ele. Ao longo dessa longa caminhada, vejo com muita gratidão a 

mão de Deus, de onde Ele me tirou e aonde pretendo chegar. 

Hoje tenho a plena certeza de que a minha casa, meu casamento e a minha família estão 

rmados na Rocha e sou eternamente grato por ter conhecido a verdade cedo, sabendo 

que não estamos sozinhos e não dependemos apenas da nossa carne e força. Não 

consigo imaginar uma vida sem a presença diária de Deus, sem sua orientação e seus 

conselhos. 

Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem 

a meu Pai; se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.João 8:19

7.
´
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“Não havendo profecia, o povo se corrompe; mas o que guarda a lei, esse é feliz”. 
Provérbios 29:18

Existem “religiões que se declaram cristãs” que não apenas não leem nem guardam a 

Palavra do Senhor, como contrariam textos claros e literais! Sim, nem leem a Bíblia nem 

incentivam os seguidores a ler, porque nem mesmo fundamentam suas práticas na 

Bíblia, porque se o zessem, seriam expostos e denunciados pela própria Palavra em 

suas “práticas espirituais”. 

Porque retiram a centralidade de Jesus O Cristo de suas pregações substituindo por 

pessoas, rituais, superstições, santos e mortos, e não pregam os fundamentos bíblicos 

do Reino de Deus! Fazem isso porque em seu meio não há mais profecia, nem uma 

Palavra da parte do Senhor, e assim as pessoas que os seguem se corrompem na fé e nas 

práticas espirituais equivocadas diante de Deus. 

Nestes dias em que vivemos, até mesmo a dita igreja de Jesus O Cristo, em muitos 

lugares, tem retirado esta referência profética da Palavra de Deus pelo Espírito Santo, 

eliminando também a pregação do texto bíblico, substituindo por “profetadas” humanas 

e/ou “atos proféticos", em muito contrários à própria Palavra do Senhor… 

E por que não guardam mais a lei, a palavra, os preceitos, os ensinos, os fundamentos 

dados pelo Senhor aos que nEle creem, muitos que buscam ensino nas igrejas são 

envolvidas por uma prática confusa, tão distante da verdade do Senhor... 

Assim, cam tantos sem revelação nem direção quanto ao que virá, embora assentados 

em bancos de congregações. Que nós aqui possamos fugir disso tudo, e estar expostos à 

verdadeira palavra profética do Senhor segundo A Sua Palavra. Quer seja pelo 

ministérios dos profetas verdadeiros que ainda falam hoje, ou pelos que ensinam A 

Palavra com autoridade profética e unção, porque, sim, falam da parte de Deus aos 

homens. Que tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para guardar e 

obedecer a Sua lei. 

Desta maneira, segundo o texto de Provérbios de hoje, seremos felizes e bem-

aventurados aos Seus olhos neste tempo tão estranho em que vivemos. Porque 

profético...

MEDITANDO EM ...

Provérbios

~
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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 MARÇO 2019

Programação Especial

Atenção

Novo horário de funcionamento da secretaria: 
De segunda à sexta das 9:00 às 13:00.

Esse é nosso mês de aniversário! 5 anos! Estamos gratos a Deus por tudo o que tem feito em nosso 
meio, e teremos um mês especial de gratidão a Deus. 

Participação no Santa Convocação! Evento coordenado 
pelo Ap. Paulo de Tarso, que reúne diversos ministérios 
para adorar ao Senhor, confrontando a adoração das 
trevas que acontece no Carnaval. É a segunda vez que 
participamos com eles. Estivemos lá quando ainda 
estávamos começando a igreja! 

02.
MARÇO

Ap. Paulo de Tarso estará novamente conosco, 
ministrando uma palavra aos nossos corações que, 
cremos, será profética para o ministério. 17.

MARÇO

O Missionário Luca Martini estará aqui, trazendo uma 
palavra ao nosso coração. Ele que esteve conosco no 
comecinho da igreja, ainda no Alpha Square Mall, pelos 
caminhos incompreensíveis do Senhor, volta a estar 
conosco em um mês especial.

31.
MARÇO



~

10.

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que 
anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;”

1 Pedro 2:9
 O texto acima é muito conhecido e com certeza muito amado, pois de fato traz 

grandes declarações a nosso respeito, pois nós, como Igreja, somos chamados de 

geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus! Que maravilha, 

são realmente declarações poderosas!

 Porém, devemos ler o versículo acima até o nal, pois todas essas maravilhosas 

declarações tem um propósito, somos tudo isso com o m de declarar as virtudes de 

Deus que nos tirou das trevas!

 Podemos extrair do texto, que declarar as virtudes de Deus é uma das razões da 

nossa existência, Ele nos chamou das trevas para luz e agora devemos dar seguimento a 

essa maravilhosa salvação e sermos realmente embaixadores do Céu na terra.

 Agora, antes de sentirmos qualquer peso em relação a essa palavra, devemos 

reetir sobre as declarações contidas nesse versículo, notem que as declarações são 

também armações, ou seja, a partir do momento que nos tornamos Cristãos, as 

verdades indicadas acima, passam a ser verdades em nossas vidas.

 Dessa forma, ao analisarmos nessa perspectiva, vivermos os propósitos das 

verdades citadas, ou seja, declarar as virtudes de Deus, não deverá ser difícil, pois, se 

realmente agirmos como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido 

por Deus, naturalmente estaremos dando testemunho da obra do Senhor nas nossas 

vidas.

 Um dos nossos grandes desaos como Cristãos, é realmente vivermos tudo 

aquilo que já somos, reitero o que já foi dito em outros textos, devemos realmente e 

constantemente assumirmos a nossa posição de Cristão na terra, assumirmos, a nossa 

missões

Povo Escolhido

posição de geração eleita, 

sacerdócio real, nação santa e 

povo adquirido por Deus! nacao  santa 

POVO   ESCOLHIDO

~

Quando a Igreja realmente 

zer isso, 

experimentaremos algo 

glorioso!

 Deus abençoe!
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PENSE NISSO

“Muitos cristãos pedem a Deus 
coisas que só podem vir através do 

trabalho, e trabalham por coisas 
que só virão através da oração!” 

W. E. Sangster

REFLITAmemorizando a palavra

“Servi ao SENHOR com 

alegria, e apresentai-vos a Ele 

com cântico”.

Salmos 100:2



ANIVERSARIANTES DO MÊS

LIVRO: “Poder pela Oração” 

Neste livro o autor arma que a maior 

necessidade da Igreja é de pessoas que o 

Espírito Santo possa usar, simples assim. 

E Sua ação não acontece por métodos, mas 

sim, por homens, Ele não vem sobre coisas, 

nem unge planos, e sim homens, homens de 

oração!

Líderes semelhantes a Cristo, que ensinam 

como orar e colocam os cristãos em espírito 

de oração, são raros. 

Essa geração não pode crescer sem a oração. 

Onde está a liderança que coloca o povo de 

Deus para orar?.

MINISTÉRIO ALFA E ÔMEGA CRISTÃO 
Phone: +55 (11) 4191-6808 - Funcionamento da Secretaria - Seg. a Sex. 9:00h às 13:00h

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

05/03 - Thomás Valentim 

06/03 - João Magro 

16/03 - Kaleo Christoni 

16/03 - Caio Oliveira 

19/03 - Kleiste Keil 

26/03 - Laura Mazzaro 

02/04 - Glória de Carvalho

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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