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“VIGIAI e ORAI”...
Mateus 26:41
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EDITORIAL
Bem vindo a mais uma edição de nosso Grão de Mostarda!
Concluímos em abril e maio mais um período de jejum como igreja! Fazemos isso porque
estamos seguros de que assim geramos movimentos no mundo espiritual pela nossa
posição tomada em fé, e dependência total do Senhor para fazer parte de Sua obra aqui.
Lembro sempre que o jejum não “comove” a Deus, nem serve para “pressioná-lo”, mas
sim, o jejum move o mundo espiritual que nos envolve, porque toca em nossos valores
interiores, nosso conforto e cuidado excessivo com o que nos é precioso.
O jejum nos conduz a buscar mais o que é dEle!
Assim que mais essa etapa concluída acrescenta “tijolos” no edifício espiritual que
estamos edicando ao Senhor a partir dessa igreja local. Sabemos que nossa oração em
concordância é poderosa em Nome de Jesus! E veremos frutos ao longo desse ano, com
certeza!
E vamos começar bem esse mês de Junho, recebendo mais uma vez nossa amiga
querida, a missionária Andréa Vargas, com a qual estamos envolvidos como igreja
ministerialmente. Ela estará aqui no domingo dia 9, compartilhando a Palavra do Senhor
no culto pela manhã.
Domingo aliás que é o Dia de Pentecostes, Festa do Senhor segundo calendário bíblico,
data em que aconteceu o derramamento do Espírito Santo, conforme lemos em Atos 2.
Sim, Jesus cumpriu as quatro primeiras festas do Senhor com precisão. Páscoa, Pães
Asmos, Primícias e Pentecostes, A próxima festa no calendário dEle é Trombetas! Vamos
acompanhar.
Minha oração é para que em nosso meio haja sempre dias de pentecostes, jejum, oração,
com uma busca intensa pelo Senhor, que nos tem abençoado e conduzido para mais
perto dEle a cada dia mais. Que tem nos dado as Suas preciosas promessas, que nos
movem além.
Seja esse ano um ano de fruticação, como cremos. Tempo de alcançar os perdidos,
acolher aos feridos e desviados com amor, e estar imersos em adoração e
crescimento na Palavra.
Pelo Espírito
Santo.
Em Nome de
Jesus.

Boa leitura, e Deus abençoe!
2.
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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.

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)

(Lc 19:10/ Jd 1:22-23/ Tg 5:19-20/ Zc 7:10/ Tg 1:27)

Todos os verbos estão no gerúndio, pois
são ações que devemos manter dia a dia,
até o Último Dia!

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)

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

lucas bernardi

Cresci em uma família muito feliz, alegre .... Só que
faltava algo nessa família, que era experiência com
Deus. E um dia uma amiga da minha mãe, a Cris
Baumer,

nos

convidou

para

conhecermos

o

Ministério Cristão Alfa e Ômega, que era um lugar
abençoado, com a presença do Senhor.
Aprendemos com ajuda dos pastores e amigos da
igreja,

a

ter

um

relacionamento

com

Deus,

conhecer mais Dele. E foi aí que eu conheci a Jesus,
e tive a revelação que Ele é o meu Senhor e meu
Salvador.
Depois disso tive a melhor experiência do mundo, o
meu

batismo!

Após

esse

dia

me

senti

"As tuas palavras são em tudo
verdade desde o princípio, e cada
um dos teus justos juízos dura
para sempre."
Salmos 119:154

mais

conectado com Deus, e a cada dia vou melhorando
minha experiência com Ele, orando, lendo a Bíblia e
entregando todos os momentos alegres e difíceis
nas mãos Dele.

3.

MEDITAÇÃO NA PALAVRA
Vigiai e Orai...
Fazendo uma breve pesquisa no Google
para entender quantas empresas de
“Segurança e Vigilância” existem só no
estado de SP, me surpreendi... (apesar de
imaginar...); são inúmeras!
E há diversos motivos para isso, pois, cada vez mais as pessoas se sentem
vulneráveis e apreensivas em ter seu patrimônio, a própria vida e dos seus familiares,
lesados pela ação de criminosos.
São câmeras de segurança por todos os lados e muitos procuram soluções para
aumentarem “sua proteção”.
Nada contra esse tipo de atitude, é lícita... porém, aqueles
que são lhos do DEUS VIVO e conhecem O Seu Nome e
Sua Palavra, não devem esquecer da poderosa
advertência que é encontrada no Salmo 127:1 aonde diz
que:

“Se O SENHOR não ediﬁcar a casa, em
vão trabalham os que a ediﬁcam; se O
SENHOR não guardar a cidade, em vão
vigia a sentinela”.

A Palavra de DEUS nos exorta a vigiar em todos os
aspectos da nossa vida... principalmente, na “vida
espiritual”.
VIGIAR signica “ser cauteloso, tomar cuidado, dar estrita atenção”
4.

No evangelho de Mateus 26:36-40, 41 é relatado um desses episódios... diz assim: “em

seguida, foi JESUS com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos
aqui, enquanto eu vou ali orar... E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo; e disse a Pedro:
Então, nem uma hora pudestes vós VIGIAR comigo? VIGIAI e ORAI, para que não entreis em
tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca...

Queridos irmãos, irmãs... precisamos levar a sério essa tão importante advertência:
não devemos ser indolentes - demonstrando indiferença e menosprezo
sobre esse assunto...
não devemos ser negligentes - demonstrando desatenção, falta de zelo e
agindo com irresponsabilidade, achando que “damos conta”...
Especialmente em uma época em que somos
“bombardeados” com tantas distrações, erros, enganos,
alienações e distorções “do evangelho de CRISTO”,
devemos estar muito atentos e “mergulhados” nos
e n s i n a m e n t o s d a Pa l a v r a d e D E U S . . .
sejamos como os “verdadeiros bereanos”!

“Feliz aquele que PERMANECE VIGILANTE e
conserva consigo as suas vestes” Apocalipse 16:15
No amor de CRISTO,
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PROGRAMAÇÃO

REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O

Domingo

Segunda-feira

Terça-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 Homens
19:30h (Toda 1a Segundafeira do Mês)

Reunião de Estudo Bíblico
e Oração
20h às 21:30h (Semanal)
Lucineide
Brum

Reunião de Oração
às 8:30h (semanal)
Alphaville

Quarta-feira

Pr. Paulo
Ivair

Cris
Baumer
Magali
Mazzaro

Cris
Baumer

Célula de Mulheres
às 15:00h (mensal)
Centro - SBC

Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
City Lapa - SP
Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
Jaguaré - SP

Notas

6.

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

Culto de Adoração ao
Senhor Jesus
19h
Tietê - SP

Cris
Baumer

Sábado
Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio
Conchas - SP

Vigília (Calendário abaixo)
21h às 23h
Célula de Estudo Bíblico
às 10:00h (semanal)
CTCJ - Bofete

André e
Letícia

Célula de Estudo Bíblico
às 20:00h (semanal)
Alphaville

Cris B. e
Pr. Paulo

Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
Conchas - SP

Camila e
Willy

Célula de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
Tietê

Sexta-feira

Quinta-feira

Reunião de Mulheres
14:30h (Toda 1a e 3a
Quarta-feira do Mês)

Pr. Paulo

Reunião de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
Tietê - SP

TESTEMUNHO
Sempre fui uma pessoa que acreditei em Deus. Desde adolescente
eu tinha minhas “conversas” com Ele. Eu entrava em igrejas
(quando vazias), para conversar e buscar a paz que vinha d'Ele.
Praticamente toda a minha família é católica. Alguns praticantes,
outros não, mas todos idolatrando imagens e usando estas, como
intercessoras junto ao Pai. E isto não fazia sentido pra mim.
Passei por crenças no esoterismo, feng shui, numerologia, tarô,
mas sem me aprofundar.
Buscando algo que zesse sentido, mas questionando o que
apresentavam, passei a frequentar um centro espírita, onde permaneci por
aproximadamente 8 anos.
Neste período, mesmo dentro de um ambiente que não era conduzido segundo a Palavra
de Deus, Ele me usou para orientar e acolher jovens colocando em prática aquilo que fui
capacitada “pelos homens” - a orientação psicológica e sobre o mercado de trabalho.
Em 2013 me vi diante da necessidade de me aprimorar na língua inglesa e encontrei a
escola de idiomas da Leila. E foi exatamente nesta escola que conheci irmãos em Cristo
(Leila, Aroldo, Val, Mirna, Magali, Tainah e Hugo,) que me acolheram, falavam de Jesus
e me convidaram para fazer parte da célula de estudos bíblicos e posteriormente, da
célula de orações. Num determinado dia, “ainda” estava frequentando o centro espírita,
e me deparei orientando as pessoas, de acordo com o que aprendia na célula, com a
Palavra de Deus. Foi aí que não vi mais sentido estar naquele lugar.
Creio que neste momento o Espírito de Deus falou ao meu coração e deu início ao meu
relacionamento com Cristo, o meu entendimento da Palavra e posso dizer que o início da
minha conversão e do meu processo de transformação. Aceitei Jesus como meu Senhor e
Salvador. Na ocasião, ainda sem frequentar o MCAO.
Passei por um deserto em meio a desemprego, insegurança sobre o futuro e até mesmo
por um sequestro relâmpago. Mas o Pai sempre esteve comigo, ao meu lado e também
colocando pessoas amadas e pastores que me ensinaram sobre o amor de Deus e o zelo
pela Sua Palavra.
Em 12/12/2015, com 49 anos, fui batizada no MCAO. Aprendi a ouví-Lo, a obedecê-Lo,
a murmurar cada dia menos e principalmente colocá-Lo à frente de cada pensamento e
ação (“...reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas
veredas.”Pv 3:6)
Minha caminhada com Jesus tem sido maravilhosa, pois sou imensamente grata por Ele
me encontrar, me ensinar a ser obediente a vontade d'Ele, me constranger e
principalmente me RECONSTRUIR.
Um louvor que marcou meu encontro com Cristo …
Em Tua presença, Senhor, em
Tua presença … Eu quero estar neste lugar
Ildi Silveira
Não sei mais viver sem a Tua Presença, Senhor!
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MEDITANDO EM ...
~

Provérbios
“Com a sabedoria ediﬁca-se a casa, e com a inteligência ela se ﬁrma; pelo conhecimento se
encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis”. Provérbios 24:3-4
Se voltarmos ao início do livro vamos ver aonde Salomão edicou sua vida:
1:1-5 “Provérbios de Salomão, ﬁlho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino; para
entender as palavras de inteligência; para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade; para
dar aos simples, prudência e aos jovens, conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência; e o
instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor
do SENHOR é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino”.
Sim, foi o ensino de Davi, seu pai, que trouxe a Salomão fundamentos eternos!
Resumidamente, todos os recursos para se edicar, rmar e equipar uma casa (como
gura, sua vida; ou ainda, nossa igreja), não vem das consultorias contemporâneas de
gestão de recursos ou de prosperidade. Ou estratégias de crescimento de igreja ou outras
semelhantes. O sistema do Senhor é o mais seguro. Seu ensino trata da vida aqui, e da
vida eterna.
A questão é que, como sempre, tudo em Deus será matéria de fé, e fé pressupõe que
precisamos decidir crer e em seguida praticar, antes de receber o que esperamos.
Crer PARA receber.
E praticar os princípios da Sua Palavra em nossa vida diária são um desao, uma decisão
e uma disciplina. Sim, dia a dia, somos todos confrontados com a busca por segurança
para o futuro a partir de planejamentos humanos. Muitos se sentem mais seguros
seguindo os conselhos dos consultores famosos e dos “bestsellers” contemporâneos.

“Uns conﬁam em carros, outros em cavalos... nós faremos menção do Nome do Senhor”. Salmo 20:7
Sim, para a guerra da vida diária meu convite é para buscar a sabedoria da Palavra do
Senhor para edicar, rmar e transbordar.
E nesses dias de reexão pelo momento político do nosso país, esse é o conteúdo que
deve ocupar nosso coração. Todas as coisas podem mudar ao redor, mas isso não vai
mudar quem somos se fundamentamos nossa vida na Palavra de Deus. E mesmo que
tudo que como está, nós somos chamados a ser transformados pela Palavra! Lancemos
nossos fundamentos.
Ediquemos nossa vida. Mas façamos tudo baseados na Palavra do Senhor, que nos
conduz à eternidade! Deus abençoe!!
~
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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

JUNHO 2019

VISITA ESPECIAL

No domingo dia 9 de junho, teremos a missionária
Andréa Vargas compartilhando a Palavra. Aproveite para
convidar as pessoas que estiveram no chá para
mulheres em que ela ministrou, ou ainda alguém que
possa ser abençoado pelo ministério que Deus conou a
ela.

CÉLULAS

Temos grupos de célula que se reúnem semanalmente
em residências em diversos lugares.
Consulte nosso boletim, ou pergunte para alguém de
nossa diaconia. Faça parte de um grupo durante a
semana. Seja abençoado com comunhão e ensino da
Palavra.

LEITURA DA PALAVRA

Leia sua Bíblia de capa a capa!
Continuamos encorajando a todos a aderirem a um
programa de leitura bíblica em um programa de um ano.
Consulte a Lúcia, secretária e diaconisa da Igreja. Ela
com certeza terá um plano do tamanho do seu tempo
para ajudar em seu propósito.

DÍZIMOS E OFERTAS

Se você tem o desejo de abençoar o Ministério com seus
dízimos e ofertas via transferência bancária, os dados
da conta da igreja estão sempre disponíveis no quadro
com todas as nossas informações na contracapa do
nosso boletim.
Deus abençoe!
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missões

IDE

por todo o
mundo e
pregai o
evangelho

NÃO CESSE DE FALAR DE JESUS!
‘’E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem, no nome de
Jesus.
Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvirvos antes a vós do que a Deus;
Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por
causa do povo; porque todos gloriﬁcavam a Deus pelo que acontecera;’’
Atos 4:18-21
Pedro e João tinham acabado, pelo poder de Deus, de realizar um grande
milagre, que foi a cura de um coxo de nascença e, após a realização do mencionado
milagre, os Sacerdotes, o Capitão do Templo e os Saduceus (At 4:1), com medo dos
ensinamentos dos Apóstolos, prenderam os mesmos, mas, logo tiveram que soltá-los, no
entanto, eles foram soltos com intimidações e ameaças para que não mais pregassem no
nome de Jesus.
No dia seguinte, os apóstolos estavam perante os principais, os anciãos e os
escribas (At 4:5) e, a resposta dos Apóstolos foi tremenda, pois, primeiramente eles
perguntam aos líderes se os mesmos achariam justo, perante Deus, se calarem e, logo
em seguida, deixaram claro que independente das ameaças, jamais poderiam deixar de
falar do que tinham visto e ouvido.
Essa deve ser a nossa atitude! Independente de oposições ou diculdades,
devemos estar sempre prontos para testemunharmos do amor e das obras que Deus tem
feito em nossas vidas e ao nosso redor, não existe qualquer obstáculo grande o suciente
que possa parar a pregação do nome de Jesus.
Temos que tomar como exemplo a atitude dos Apóstolos e, permanecermos
sempre em comunhão com o Senhor para que tenhamos a ousadia e a coragem de
sempre prosseguirmos com a pregação do evangelho. Obstáculos e diculdades
aparecerão, mas nunca devemos parar a nossa caminhada.
~
10.

PENSE NISSO

Nosso desaﬁo é sermos
corajosos para evitar as
mentiras que nos chegam
em tempos de crise. Para
vencer, temos que conﬁar
nas promessas que O
Senhor nos fez, com a
certeza que Ele as
cumprirá.
(Livro devocional
"Eleva Teus Olhos")

memorizando a palavra

“DEUS é o nosso refúgio e
fortaleza, socorro bem presente
nas tribulações”.

Salmo 46:1

REFLITA
“A MAIOR NECESSIDADE DE NOSSOS DIAS É
PODER DO ALTO’’

CHARLES FINNEY
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
Ana Luisa César - 02/06
Rosangela de Lima - 04/06
Ildi Silveira - 09/06
Tais Bontorim - 11/06
Andréa Costa - 15/06
Camila Vasconcelos - 19/06
Renato Marão - 22/06
Thiago Gonçalves - 23/06
Bianca H Oliveira - 26/06
Thiago César - 29/06
Maria Ap Obara - 02/07
Ana Luisa Silveira - 02/07
Benjamim da Silva - 03/07
Dulce da Silva - 03/07

Desejamos que você cresça em amor,
maturidade e fé em Cristo!

DICA
LIVRO: “Uma vida cheia do Espírito”
O Livro Uma Vida Cheia do Espírito
Santo é uma joia da literatura cristã
escrito há mais de 100 anos por
Charles G. Finney, um dos mais bemsucedidos evangelistas de todos os
tempos. Nessa obra, o autor
compartilha experiências pessoais,
oferecendo chaves fundamentadas na Palavra
de Deus, para que o leitor obtenha uma vida
que transborde a graça, a unção e o poder do
Espírito Santo.

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

Rua Gêmeos, 64 - Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri - Cep. 06473-020
www.ministeriocristaoalfaeomega.com
https://www.facebook.com/Ministério-Cristão-Alfa-e-Omega

Ministério Cristão Alfa e Ômega
http://ministeriocristaoalfaeomega.blogspot.com.br/

Dados bancário: Banco Itaú - Agência: 8707, Conta corrente: 10542-8, CNPJ: 22.005.834/0001.22
Algumas imagens e vetores contidos no Boletim foram baixados no site Freepik.com

