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“Enganosa é a graça, e vã, a 
formosura, mas a mulher que teme 
ao SENHOR, essa será louvada.”

Provérbios 31:30
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EDITORIAL

~

E, impressionante, já chegamos em Maio! Mês em que é celebrado o dia das mães. 

Aquele dia em que muitas emoções conitantes tocam corações. 

Tantos que tem suas mães vivas, mas que não lhes dão o devido valor, deveriam 

conversar com aqueles que já as perderam, e que dariam muita coisa para ter a 

oportunidade de voltar atrás no tempo e mudar coisas que zeram ou não zeram. 

Já os que honram suas mães vivas, ou o zeram enquanto elas viviam, podem ter suas 

memórias felizes permeadas por sentimentos especiais; e, segundo A Palavra, podem 

esperar bênçãos do Senhor para que “vivam mais, e vivam bem!”

Para as mães, destaco o áudio que o 

Pastor Paulo compartilhou nesta 

semana em sua reexão para o nosso 

do jejum, falando sobre a mãe de John 

Wesley. 

Os que investiram tempo em ouvir, 

perceberam o quanto uma mãe pode 

transformar o mundo através da vida 

de seus lhos, a partir de sua casa. 

Anonimamente! Reexão importante para as mães que muitas vezes se veem envolvidas 

em um trabalho aparentemente sem m, e muitas vezes não reconhecido. Engano!

E falando sobre jejum, nós aqui estamos entrando em nosso segundo mês de Jejum. 

Vejam pela luta que muitos tem enfrentado o quanto estamos andando na direção certa. 

Quantos temos sido protegidos por Deus de tanta coisa ao redor, e Ele agora nos permite 

perceber que sim, estamos em luta. Sim, o mundo espiritual é real, e quer nos manter 

onde estamos, sem conquistar, sem avançar, sem fazer a diferença. Quer nos impedir de 

orar.

Mas nós não somos destes, e perseveramos e avançaremos. 

Conquistaremos espaços para alcançar vidas. Conquistaremos espaços espirituais para 

aprofundar nossa vida de oração, que é a Palavra profética do Senhor para nós nesse ano.

Avançaremos para estar mais perto do Senhor. Em intimidade. 

Não retroceda. Aprofunde seu tempo de jejum e oração neste mês de maio.

Se não fez parte até agora, não perca mais tempo. Venha se envolver conosco.

Se sua mãe não é convertida a Cristo, tempo especial para orar e jejuar por ela.

Se você mãe, quer ver seu lho nos caminhos do Senhor, mais ainda.

Cremos que este é um ano de colheita, em Nome de Jesus!

Fortaleça sua oração. Fortaleça seu jejum. Para a glória dEle!
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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
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Começamos a frequentar e gostamos 

muito, depois de alguns meses toda nossa 

família se converteu e apesar de às vezes 

ainda agirmos de forma contrária a 

Palavra, estamos firmes e fortes na 

rocha!

Eu, o Lucas e meus pais fomos batizados e 

naquele momento entregamos nossas 

vidas para Ele.

Agora estamos crescendo na Fé a cada 

dia que passa, pois com Deus tudo dá 

certo!

Mesmo que passo pelo vale das trevas 

estarei com o Senhor, por isso Deus tirou 

a gente do império das trevas e nos levou 

para o reino da luz!

Eu nasci em um lar meio católico, meio tudo, 

os meus pais Sérgio e Kátia iam de vez em 

quando na Sheicho-No-Ie e levavam eu e 

meu irmão Lucas, lá aprendemos algumas 

coisas sobre Deus, que depois vimos que não 

estavam tão certas.

Depois de alguns anos minha família 

começou a praticar a ACM Lapa, uma 

academia, e uma anja chamada Cris 

Baumer falou para minha mãe que tinha uma 

reunião na casa dela e que naquela semana 

iriam uns cubanos para ministrar, minha 

mãe se interessou e foi assistir a palestra, 

no final a Cris falou que tinha um culto todo 

domingo em Alphaville em uma igreja 

chamada Ministério Alfa e Ômega e que era 

muito bom.

RAFAELA - 12 anosNOTES

Page 15
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“...espelho, espelho meu...”

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Estava lendo num dia desses um artigo que 

falava sobre um livro que tem como título 

“Prisioneiras do Espelho”... ele relata o quão 

“ n a r c i s i s t a ”  e s s a  g e r a ç ão  t em  s e 

apresentado... o que é uma verdade; a ânsia 

por sucesso, fama, “seles e Likes”, corpo 

perfeito, cabelo perfeito, roupas perfeitas, 

VIDA PERFEITA têm levado muitas mulheres 

(e homens também, viu?) à depressão... 

prisão... inveja... e uma insatisfação profunda 

com a “vida simples e chata” que muitas 

pensam viver.

Confesso que quei surpresa ao ver que esse  

assunto é tema de muitos artigos e livros e, 

comentando com meu marido sobre isso, ele me 

disse: “é o pecado de satanás”... Sim! Verdade! 

A queda de lúcifer se deu pela vaidade, orgulho e insatisfação de ser quem ele era, e 

o DESEJO DE SER quem não era, ou seja, ser DEUS!

A Palavra de DEUS nos ensina em 

Provérbios 31:30 que “enganosa 

é a graça e vã a formosura, mas a 

mulher que TEME ao SENHOR... 

ESSA SERÁ LOUVADA”!

“...espelho, 

espelho 

meu...”



5.

Queridas irmãs e amigas, não é pecado cuidar da aparência e nem ter capricho no 

cuidado consigo e com a casa, mas, viver em função disso, especialmente para “ser 

vitrine” para outras pessoas, não deve ser o objetivo de uma “verdadeira mulher cristã”.

Não são quilos de maquiagem, cabelos 

impecáveis, jóias, roupas de alta costura, 

excesso de “frequência nas academias” (eu 

falei excesso... rsrsrs), um “carro X ou Y”, 

etc, que vão acrescentar valor a sua vida... você é preciosa e muita amada... 

vale a Vida de CRISTO... Ele deu a vida 

dEle por você (e não fez “selfies” na 

CRUZ e nem tentou ser famoso, ELE SABE 

QUEM É – pense nisso).

“Quando uma mulher é temente ao SENHOR, 

suas feições se suavizam e as rugas se atenuam” 

(disse uma mulher de DEUS)... e é a pura 

verdade; ainda em Provérbios 15:13 está escrito 

que “o coração alegre deixa o rosto formoso”.

Não ADORE a beleza e a “fama” que o mundo 

impõe... ADORE ao Pai que te criou para Ele, 

lembrando sempre que fomos criadas para o 

“louvor da SUA GLÓRIA”!!!

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 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)
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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 



~

"Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência; repreende ao sábio, e 
crescerá em conhecimento". Provérbios 19:25

O sistema "politicamente correto" que tem por objetivo inicial (será?) "coibir excessos", 

acabou por criar uma cultura em que quase que ninguém pode falar nada para ninguém 

quanto ao que está errando, seja segundo a Bíblia, ou seja, até mesmo, segundo 

qualquer outro princípio socialmente válido até então. 

Enquanto isso, A Palavra em seu contexto amplo nos convida a corrigir e repreender 

aqueles que estão errando no caminho, e nos revela que sim, O próprio Senhor Deus nos 

corrige. "Se somos lhos a quem Ele ama"...

A grande questão em curso, creio, é que há uma certa "imbecilização gospel" em curso, 

que praticamente propõe que cada um também viva como quiser em sua vida cristã, pois 

isso é "graça"! Mas o texto acima e esse outro que apresento em seguida, me dá o 

fundamento para que o que parece uma palavra dura minha - "imbecilização" - seja 

melhor compreendida. 

No texto acima vimos que se o sábio é repreendido, ele se tornará ainda mais sábio (!), 

pois crescerá em conhecimento! Mas veja também esse texto em Provérbios 9:8: "Não 

repreendas o escarnecedor, para que não te odeie; repreende o sábio, e ele te amará".

O escarnecedor odeia ser repreendido, enquanto o sábio reconhece que é bênção ser 

repreendido e corrigido. Amará quem o faz, pois reconhece a benção! 

Viver de qualquer maneira, sem ouvir uma pregação dA Palavra que nos contrarie é um 

grande erro no tempo em que vivemos. 

As pessoas em sua maioria correm para as igrejas querendo ouvir apenas palavras de 

benção, de conforto e de solução de problemas. Para fazer a "corrente poderosa que 

resolve tudo” ou “que abre todas as portas". Não, não está errado fazer isso, pois sim, A 

Palavra de Deus nos chama a orar em nossas lutas, mas a verdade é que uma grande 

maioria dessas pessoas não querem ouvir palavras de confronto, de repreensão, e de 

denúncia do pecado. Não!

Estas são pregações "politicamente incorretas". E sabe? São mesmo "politicamente 

incorretas" pois a "política correta" não vem de Deus, mas do mundo. Podem ser 

MEDITANDO EM ...

Provérbios

7.



ACONTECE
Bem irmãos, o foco da agenda desse mês é 

termos toda a nossa igreja envolvida em 

jejum e oração. 

Não que de fora. Participe! 

Deixe Deus usar a sua vida junto conosco 

em Nome de Jesus. 

E sim, muito importante: desde já 

organize a sua vida para estarmos juntos 

dia 31, na vigília de oração quando 

estaremos encerrando nosso jejum.

Separe essa data. Organize seus 

compromissos e venha!

8.

"politicamente incorretas", mas são "espiritualmente corretas e necessárias" pois os que 

estão sem esta correção arriscam se tornar "escarnecedores espirituais", e acabar suas 

vidas longe de Deus!

Sim, o princípio da correção criada e revelada pelo Senhor é tão abençoador, que satanás 

tem tentado ao longo das últimas décadas, (e conseguido), retirar este valor da vida 

contemporânea. Inclusive através de ensinos de "pensadores modernos, sábios e 

entendidos".

Pais não mais corrigem lhos, governos e sistemas de poder são desmoralizados em seus 

erros e escândalos para que não "tenham mais moral" para aplicar a legislação vigente, e 

a Igreja de Jesus não pode mais confrontar e nem denunciar o pecado segundo A Palavra. 

E assim, cada dia mais o mundo vai entrando em sua hora mais escura. “E o dia nda, e a 

noite vem!”

Muitos discutem a questão da maioridade penal que é uma das consequências deste 

processo em curso, mas ignoram suas causas e raízes. A geração de lhos que é pouco ou 

nada corrigida, se torna, segundo A Palavra, cada dia menos sábia. E os resultados têm 

sido repassados aos seus lhos, e aos lhos dos lhos. E assim encontramos o mundo 

que vemos.

Concluindo: se alguém o repreender e corrigir, antes de mais nada, ouça! Se a pregação 

confronta a sua vida, receba! Não sejamos escarnecedores, mas sábios, em Nome de 

Jesus! Que possamos crer e conar nA Palavra, e obedecer aos seus princípios apesar do 

que virá por aí... e que já chegou. Deus abençoe...

~



TESTEMUNHO 
Vim de uma família católica não praticante. E esses dias estava me 

lembrando de que eu e os adolescentes iam à igreja, mas os pais 

nem sempre. Quando adulta, ir à igreja não preenchia o vazio que 

eu sentia. Procurei outras religiões, como não era o que eu 

buscava, acabava saindo. Eu queria ter paz interior. Comecei a 

trabalhar em uma equipe de treinamento motivacional e isso, 

durante muitos anos me preenchia, só que uma hora esvaziava.

Nesse treinamento tinha algumas etapas a fazer, a última delas era 

estar sozinha por 3 dias em jejum e em contato com a natureza.  E 
ali encontrei Deus! Foram 3 dias de longas conversas, choro, alegria e de brinde, quei 

observando o movimento da viração do dia, como tudo era perfeito. Sai de lá com a paz 

que eu buscava! Voltando de lá, uma amiga cristã que trabalhava comigo há muitos 

anos, conversando comigo disse que eu precisava entregar minha vida à Jesus Cristo 

pois só assim seria salva. Perguntei como fazia e ela me disse para confessar Jesus Cristo 

como meu Senhor e Salvador. Cheguei em casa, me ajoelhei e confessei Jesus. Passado 

um tempo, uma amiga veio falar novamente da conssão, e eu respondi que já havia 

aceitado Jesus na minha casa. Ela me deu uma Bíblia e disse que era para eu estudá-la. 

Depois um tempo me convidou para ir ao culto, falei que no culto eu não iria pois tinha 

aversão àquela gritaria!!  

Perguntei o que mais havia na sua igreja e ela me disse que tinha um ministério de estudo 

bíblico chamado Vinho Novo. Falei que isso eu queria porque tinha muitas dúvidas 

quando estudava a Bíblia. Conheci os pastores Haroldo e Fúlvia que eram os 

responsáveis por esse ministério de ensino. Foi uma benção, pois isso despertou ainda 

mais o meu desejo de aprender. E ao estudar o Novo Testamento, ao chegar ao Evangelho 

de João, fui confrontada, já não dava para continuar do mesmo jeito. Decidi ir ao culto, e 

o que pastor estava pregando? João falando a respeito batismo! Nesse dia entendi que 

nada me impedia de ser batizada e seguir a Jesus Cristo. E foi no dia 29 de maio de 2010 

que nasci de novo!

Desde então descobri para que nasci, para adorar e ser serva do meu Deus Soberano 

sobre tudo e todos, Jesus Cristo! 

Escolher esse caminho, no início, é uma caminhada solitária. Seus "amigos" 

desaparecem, sua família tira sarro, e durante o percurso apareceram tribulações que me 

ajudaram no processo de moldagem nas mãos do Pai. Dia após dia, as coisas velhas vão 

saindo, e quando parecia estar tudo bem, acontece uma derrapagem. Nesse momento 

entendi o que mudou completamente a minha vida, Ele me estendeu a mão pra eu 

começar novamente, sem nenhum tipo de julgamento, me amando do jeitinho que sou.

Desde então, meu desejo é agradá-Lo, servir com maestria dentro e fora do Reino. 

Eis-me aqui Senhor, no foco da sua vontade. Perseverando para me manter no caminho, 

até o dia em que O verei face a face. Maranata vem Jesus.
9.



~

10.

Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu 
nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel.

E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.

E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que 
te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do 

Espírito Santo.

E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista; e, levantando-se, foi 
batizado.

E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em 
Damasco.

E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus.

Atos 9:15-20

 O texto acima é muito esclarecedor quanto a nossa posição e atitude perante um 

chamado de Deus, trata-se do comissionamento do apóstolo Paulo para que o mesmo 

fosse enviado para pregar aos gentios. 

missões

“SEM DESCULPAS”

 Esse texto sempre me chama a atenção 

pela rapidez da obediência ao chamado de 

Deus, pois Paulo, com todo seu histórico de 

perseguidor da Igreja e, tendo recebido 

relativamente pouco ensinamento quanto a Fé 

em Jesus Cristo, saiu para pregar. 

 Notem que no versículo 20, vericamos 

que logo Paulo já estava pregando nas sinagogas 

que Jesus é o Filho de Deus. 

 Temos que ter esse exemplo para nós, pois aquilo que já recebemos da Palavra 

de Deus é muito valioso para o mundo e suciente para que Deus já comece a nos usar. 

 Ao analisarmos o texto, não temos notícia de nenhuma desculpa, ou até mesmo 

nenhum empecilho que Paulo teria colocado, pelo contrário, tendo estado alguns dias 

com os discípulos logo ele já estava pregando. 

 Nós também somos chamados para levar o evangelho aos povos!

 Que possamos aceitar esse chamado e, sem qualquer embaraço, pregar as boas 

novas de Jesus Cristo para todos que tivermos a oportunidade!
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PENSE NISSO

Tempos de jejum nos devem levar a 
reavaliar o valor que as coisas têm 

para nós. 

REFLITA

memorizando a palavra

eclesiastes 3:1

GEORGE MÜLLER

realmente, em minha vida?

“Tudo tem o seu tempo determinado, 
e há tempo para todo propósito 

debaixo do céu...” 

“Houve um dia em que eu morri, morri para 
George Müller, suas opiniões, suas preferências, 
gostos e vontades, para a censura ou aprovação 

de parentes, irmãos da fé e amigos - e desde 
esse dia estudo somente para apresentar-me 

aprovado diante de Deus.’’ 

O que vale quanto, 



ANIVERSARIANTES DO MÊS

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 
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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

05/05 - Bruno Pacchini

11/05 - Ana Clara Mazzaro

12/05 - Eduarda Vasconcelos

19/05 - João Pedro Valentim de Sousa

20/05 - Mateus Magro

26/05 - Magali Loise Postal Mazzaro

27/05 - Paulo Lima

 

DICA
FILME: “Eu só posso 

imaginar” 

Bart é vocalista de uma 

banda cristã e tem um 

r e l a c i o n a m e n t o 

conturbado com seu 

pai, que sempre o 

maltratou e nunca 

entendeu seu amor 

pela música. 

Com a forças de Deus, Bart resolve então eternizar 

sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".
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