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“Sem FÉ é impossível agradar a DEUS”... 
Hebreus 11:6



2.

EDITORIAL

~

Bem, queridos, esse mês de março foi um mês memorial para nós aqui no Ministério. Se 

queríamos que Deus nos desse um sinal de Sua aprovação ao que estamos fazendo, Ele o 

fez.

Tivemos um mês cheio de ministrações especiais por aqui, tanto com os pastores da 

casa, como dos convidados especiais, tivemos experiências em meio à adoração 

transbordante, com pessoas queridas se achegando a nós para fazer parte, para nos 

visitar e conhecer, e os que são de outros ministérios, orando por nós. Nos encorajando 

ao reconhecer e declarar que sim, o Espírito de Deus Se move em nossas reuniões.

Isso nos dá um sentimento de gratidão a Deus, e também de temor porque sim, Ele está 

aqui!

E diante dessa compreensão, é muito importante nos entregarmos de todo o coração ao 

nosso período de jejum dos próximos dois meses, abril e maio. Como você sabe, temos 

aplicado o texto de Zacarias 8:19 como um guia memorial anual para nossos jejuns, que 

ocorrem no quarto, quinto, sétimo e décimo meses segundo nosso calendário. E já 

sabemos que nossos períodos de jejuns corporativos nos tem aberto portais espirituais, e 

tem inuenciado a nossa história como igreja.

Assim que meu convite é faça parte! Abra seu coração a Deus para que O Espírito Santo 

conduza sua vida. Abra mão de alimentos ou refeições que lhe são caros em favor de 

receber alimento eterno, quebrantamento de coração e intimidade maior com O Pai.

Nosso período de jejum terá 

como foco buscarmos uma vida 

mais profunda de oração para 

que a palavra profética deste 

ano, “orando em todo o tempo 

no Espírito” seja ainda mais 

marcante em nossas vidas, e 

ma i s  f r u t í f e r a  em nos so 

crescimento como igreja. Se já 

vemos diferenças em nosso meio 

desde que temos aquecido nossas orações, imagine o que podemos gerar com jejum e 

oração, em fé! Sim, fé que é justamente o tema de nossa capa nesse mês.

Que haja um coração cheio de fé, cheio de desejos de agradar o Pai pela fé, e de 

elevarmos nossa comunhão com Ele e uns com os outros pelo Espírito.

Mas também, tomando o mesmo texto de Zacarias, que haja em nosso meio “regozijo, 

alegria e festividades solenes” porque sim, “amamos a verdade e a paz!”

Seja fortalecido. Seja usado. Seja frutífero. Faça parte. Deus abençoe! 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

me ajudar a enxergar qual o propósito de 

Deus para minha vida. Termino deixando 

um versículo.

Eu louvo a Deus por ter conhecido uma 

amiga muito querida que me falou de Jesus 

pois estava em um momento muito difícil. Eu 

tinha 18 anos quando entreguei minha vida 

para Jesus, orávamos juntas, lia a Bíblia, fui 

discipulada e logo tomei a decisão de me 

entregar, mudar minhas atitudes, 

renunciar minhas vontades e procurar ser 

exemplo, sempre pensei: quero ser um 

presente para minha família. Conheci o 

Ministério Cristão Alfa e Ômega que tem 

me sustentado com a Palavra e orações. 

Sou grata a Deus e o que mais desejo é 

poder cooperar e fazer discípulos. Sou 

grata a Deus também pelas pessoas que o 

Senhor escolheu para estar do meu lado e 

NaNiNOTES

Page 15

"Ora, amados, 
visto que temos tais 

promessas, purifiquemo-nos 
de toda a imundície da carne  
e do espírito, aperfeiçoando   

a santidade no temor 
de Deus."

2 Coríntios 7:1
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“sem FÉ é IMPOSSÍVEL...”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Pela FÉ, Abel... Pela FÉ, Noé... Pela Fé, Abrãao... assim é que o ESPÍRITO SANTO conta 

as incríveis proezas que DEUS fez por intermédio dos homens que ousavam conar 

unicamente nEle... (do livro Heróis da FÉ).

É maravilhoso ler e presenciar homens e 

mulheres de DEUS que se movem em 

fé... é realmente inspirador! 

A questão é que precisamos estar 

cientes (e muito), que essa atitude, de 

“viver pela fé e não por vista”, não é uma 

“opção” para quem é lho de DEUS e 

quer agradá-LO, é um dever... é 

obedecer a Palavra de DEUS, que nos 

ensina enfaticamente que “SEM FÉ é IMPOSSÍVEL agradar a DEUS”...

- IMPOSSÍVEL = é algo que não pode ser feito, que ninguém consegue ou vai 

conseguir fazer...

Sendo assim, não conseguimos agradar ao Pai sem fé, ninguém consegue agradar ao 

SENHOR sem fé...ninguém!

Por mais que o SENHOR seja misericordioso, 

não são as nossas lágrimas, ou tristeza 

que “movem o Seu agir”, mas, a FÉ nEle e em Sua Palavra... crendo, 

conando em Suas Promessas... 

leia o que nos ensina Tiago 1:5-7:

“Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a DEUS, que a todos dá liberalmente, de 
boa vontade; e lhe será concedida. Peça-a, porém, com FÉ, sem duvidar, pois aquele que duvida é 
semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não PENSE tal pessoa que receberá COISA 
ALGUMA do SENHOR, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz”.
UAU! Que texto!!!
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Romanos 10:17 nos ensina como obtermos “essa FÉ que agrada a DEUS”, veja:

“E, assim, a FÉ vem pelo ouvir, e o ouvir a Palavra de DEUS”

Não há como adquirir FÉ 

sem meditar na Palavra de 

DEUS “de dia e de noite”... 

é a Bíblia e a oração que 

geram FÉ em nós.

Queridos irmãos e irmãs...nunca é do nosso jeito, sempre é do jeito do Criador dos céus e 

da terra...

Ele Reina, Ele Governa, Ele é Soberano, Ele é Fiel, Ele é Estável... e Majestoso, e 

Glorioso...

Se você sinceramente quer agradá-Lo, não há outro caminho...

O próprio DEUS nos ensina...#FICAADICA!

George Muller, chamado de “Apóstolo da Fé”, 

com mais de 50.000 orações respondidas 

(registradas), nos mostra “alguns segredos”:

þ Leu a Bíblia inteira cerca de 200 vezes;

þ ... ”vivo em espírito de oração; oro 

enquanto ando, deitado, quando me 

levanto... nunca deixo de orar...

þ ... ”o crente pode fazer mais em 4 horas, 

depois de 1 hora de oração, do que em 5 

horas sem oração”...

“sem FÉ é IMPOSSÍVEL agradar a DEUS”!
Hebreus 11:6

No amor de CRISTO,
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Quinta-feira Sexta-feira

Sábado

Vigília (Calendário abaixo)

21h às 23h 

Notas

Reunião de Mulheres
a a14:30h (Toda 1  e 3  

Quarta-feira do Mês)

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.
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Reunião de Oração 
às 8:30h (semanal)
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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
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Reunião de Homens  
a19:30h (Toda 1  Segunda-

feira do Mês) 

JAN - 25/01

FEV - 22/02

MAR - 29/03 

ABR - 26/04

MAI - 31/05

JUN - 28/06 
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“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".

Diante deste texto entendemos, segundo a Bíblia, que devemos ter sempre em mente 

que sábio diante do Senhor, é quem leva em consideração a Sua Palavra, é quem 

aprende com Seu ensino acerca da vida e põe em prática.

Assim, quem fala da Sabedoria de Deus, quem 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 segundo a Palavra. Lemos no Salmo 14:1 "Diz 

o insensato no seu coração: Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação; já não 

há quem faça o bem".

Ou seja, uma vida alheia ao conhecimento da realidade de Deus é a maior insensatez que 

o homem pode praticar enquanto vivo.

Mas se expandirmos o conteúdo do texto para nossa vida diária, vamos entender que 

viver sem a comunhão com Deus, principalmente alguém que diz ser de Jesus, é a maior 

insensatez que um cristão pode praticar!

Analisar a vida diária segundo a revelação bíblica, e aplicar os princípios da Palavra na 

vida diária, é um derramar abençoador do conhecimento de Deus.

Ou seja, a maneira como avaliamos o que acontece em nossas vidas, famílias, trabalhos, 

em nosso país, seja na política, na economia, na segurança, e o que acontece ao nosso 

redor no mundo todo, vai manifestar se somos sábios segundo Deus, ou se somos 

insensatos...

Que neste novo tempo do Ministério, quando estamos mais abertos e sensíveis a tudo o 

que O Senhor tem feito em nosso meio, nos leve a avaliar com que ótica temos visto e 

vivido a vida. E que O Espírito nos conduza cada dia mais perto dEle, da Sua Palavra, da 

Sua vida em Nome de Jesus!

MEDITANDO EM ...

Provérbios

~

7.



TESTEMUNHO 
Nascido num lar evangélico, lho de missionário, neto de obreiro 

de igreja, criado desde bebê na igreja, líder de adolescentes e de 

jovens. Esta é minha linhagem cristã.

Mas, o que poderia ser o melhor cenário para a vida cristã de 

alguém, pouco adiantou para minha vida.

Há um ditado popular que diz: “lho de peixe, peixinho é”. Mas 

isso não é verdade em relação a vida cristã. Filho de “crente” não é 

“crentinho”. É necessário ter um encontro pessoal com Cristo Jesus 

e tomar a decisão de seguir a Cristo. E comigo não foi diferente.

Quando eu tinha 12 anos, estava em um retiro de Carnaval e, para resumir bastante, 

naquele retiro ouvi Deus me chamando para o ministério. Na noite de segunda-feira, um 

pastor convidado estava pregando e ele fez o apelo para quem queria se comprometer 

mais com Deus. Me lembro de ter ido à frente junto com um amigo e não via mais 

ninguém. Mas, após a oração eu não conseguia me levantar. Eu tentava mas minhas 

pernas não obedeciam o comando da mente e eu quei ali no altar, chorando, sentindo 

que Deus queria mais de mim. O culto terminou e eu continuei ali, quando consegui me 

levantar não havia mais ninguém naquela capela além de mim e do meu amigo. Quando 

me encontrei com meu pastor e com o pastor convidado, os dois me perguntaram: “o que 

você estava sentindo naquela hora?” e, depois de ouvirem o que aconteceu comigo, os 

dois falaram “Deus está te chamando para o ministério”.

Isso marcou a minha vida!

Mas, se lembram o que eu escrevi no inicio sobre tomar a decisão de seguir a Cristo? Pois 

é, eu não fazia isso! Eu seguia a igreja, eu seguia o pastor, eu seguia o que minha mãe e 

meus avós falavam. Mas eu não seguia a Cristo.

Anos se passaram, muitas outras experiências espirituais eu tive, mas eu continuava da 

mesma maneira, um crente de destaque, porém religioso.

Até que, na virada do ano de 1989 para 1990, eu estava no Rio de Janeiro e após o culto 

da virada na igreja, fui até a casa de uns irmãos para comemorarmos a virada do ano, me 

lembro que era um sobrado e, enquanto todos estavam na sala daquela casa eu sai para 

uma área externa na parte de cima da casa de onde dava para ver alguns poucos fogos 

que ainda eram soltos e olhando para o céu ouvi uma voz falando comigo: “Quando você 

vai parar de brincar e me seguir de fato? Eu não me esqueci do que eu disse que iria 

fazer com você.” Assustado eu me virei e olhei para trás para ver quem era e não tinha 

ninguém. E a voz continuou dizendo: “Eu sou o Teu Deus e estou te esperando.” 

Comecei a chorar ali sozinho naquela sacada, pedi perdão e resolvi me acertar com ELE.

Muitas outras situações aconteceram na minha vida, de experiências tremendas com 

meu PAI ETERNO mas eu quero parar por aqui e dizer o quanto é importante cada um de 

nós vivermos experiências pessoais com Cristo.

8.



Na verdade, mesmo sendo lho de missionário, ouvindo as histórias que minha mãe e 

meus avós contavam sobre o poder de Deus nos cultos e reuniões, mesmo eu assistindo 

todos os sábados pela manhã as pregações do Jimmy Swaggart, Rex Humburd e Billy 

Graham na TV, mesmo sendo líder em todas as fases da minha vida de igreja, eu não 

passava de um crente não convertido, um religioso. E sabem de uma coisa? Eu até 

parecia convertido (rsrsrs). Mas não passava de um crente não convertido.

Aquele encontro no Rio de Janeiro me mostrou que não basta frequentar a igreja e 

parecer ser crente. Temos que ter experiências que transformem a nossa vida e nos faça 

ser mais parecidos com Cristo Jesus. As pessoas que vivem ao nosso redor, em casa, na 

vizinhança, no trabalho, no Mercado, não precisam saber que frequentamos a igreja, 

eles precisam saber que somos lhos de Deus e seguidores de Cristo. Eles precisam 

saber e ver que a nossa vida foi transformada por ELE. ´.

9.

ACONTECE
O grupo de louvor aqui do Ministério 

esteve ministrando no evento Santa 

Convocação, na Betlehem Igreja 

Apostólica. Foi um tempo especial 

de ministrar adoração com muitos 

irmãos de diversos ministérios, 

pouco importando placas de Igreja. 

Apóstolo Paulo de Tarso, que esteve conosco trazendo uma 

Palavra tremenda neste mês de aniversário. 

Recebemos também aqui a visita do Missionário Luca Martini, 

que compartilhou uma palavra 

tremenda conosco. Precisamos 

mesmo brilhar a luz de Jesus Cristo 

como uma cidade em um monte. 

Que assim seja! Em Nome de Jesus.

O evento é 

v i s ão  do 

Essas duas palavras, bem como as demais dos pastores da 

casa ao longo deste mês já estão em nosso canal do 

YouTube.

Aliás, demos início a um novo formato das ministrações no 

nosso YouTube, também em uma versão mais compacta, 

além da palavra completa. Escolha qual é a melhor para compartilhar!

Estamos no período de Jejum de toda a igreja em abril e maio. Por favor, conra no 

editorial.



~
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‘’Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que 
crêem no seu nome; 

Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de 
Deus.’’ 

João 1:12-13
 O apóstolo João nos traz uma grande lição nesse texto e derruba uma crença 

popular de que todos somos lhos de Deus. Pela leitura do texto acima, sem grandes 

divagações, podemos perceber que todos nós possuímos o potencial para nos tornarmos 

lhos de Deus, no entanto, não nascemos com essa condição. 

 A mensagem contida nos versículos citados, representa algo grandioso no 

Evangelho e, consequentemente, deve nos levar a uma séria reexão sobre a nossa vida. 

 O poder de nos tornarmos lhos de Deus, é muito mais do que uma 

possibilidade, muito mais do que uma mera capacidade, pois, quando experimentamos 

um encontro com Deus e, reconhecemos a nossa posição, a nossa necessidade de 

arrependimento e, reconhecemos a Jesus como Nosso Senhor, recebemos, o direito ou o 

poder de nos tornamos lhos de Deus, ou seja, passamos a ter acesso à própria essência 

divina, pois somos nascidos da vontade de Deus. 

 Não existe nada mais grandioso do que a nossa posição de lho e, como lhos 

de Deus, devemos, de fato, agir como tal, pois, assim como possuímos o DNA dos nossos 

pais naturais, da mesma forma, quando nos tornamos lhos de Deus, devemos reetir o 

DNA dEle, ou seja, as nossas atitudes, as nossa postura deve reetir esse DNA, a nossa 

vida, naturalmente, deverá revelar a Deus, pois, quando nos tornamos lhos de Deus, 

essa posição passa a ser a nossa realidade. 

missões

FILHOS DE DEUS

 Ser lho de Deus é um 

privilégio e uma honra, assim, oro 

para que possamos nos encher de 

gratidão a Deus e que possamos 

levar essa palavra adiante, para 

que outros também possam 

experimentar esse privilégio e 

conquistarem o direito de se 

tornarem lhos de Deus.

Deus abençoe!
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PENSE NISSO

O tempo é uma ilusão e uma prisão. 

Deus nos permite remir (libertar o 
que está preso) o tempo (Efésios 
5:17), e Ele diz que restitui tempo 
(Joel 2:25).

Possibilidades além do nosso 
entendimento. 

Mas tudo é possível ao que crê 
(Marcos 9:23). 

REFLITAmemorizando a palavra

“Disse JESUS: 

Eu sou  

João 14:6

Ninguém 
vem ao Pai, senão 

p�r Mim”. 

’’O cristão de joelhos vê 
mais do que um filósofo 

nas pontas dos pés“  

Dwight L. Moody

Você crê???



ANIVERSARIANTES DO MÊS

LIVRO: “A Isca de Satanás” 

Este livro vai expor de forma completa, clara e 

profunda sobre a ofensa, um dos laços que 

mais engana e destrói a vida dos lhos de 

Deus sem que eles sequer percebam isto. Não 

caia nesse engano! A ofensa vai chegar até 

você mais cedo ou mais tarde, porém o que 

vai determinar se seu relacionamento com 

Deus será afetado é você mesmo. Quando a 

ofensa é tratada da maneira correta você se 

torna mais forte e não deixa a amargura 

atingir o seu coração. Além do conteúdo 

original, você vai ler testemunhos de pessoas 

que fo ram t rans formadas pe lo  que 

aprenderam neste livro. 

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

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

09/04 - Sophia Martin  

10/04 - Rosana Passos Alves  

15/04 - Michelle Oliveira

16/04 - Renzzo Ordonhes

17/04 - Alberto Ferreira

26/04 - Raphael Gibello

28/04 - Rafaela C. Bernardi  

29/04 - Letícia Baumer Azevedo
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