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“As minhas ovelhas escutam 
a minha voz; eu as conheço, 

e elas me seguem”.

João 10:27

GRÃO DE 

MOSTARDA 



JESUS

Estamos vivendo um tempo de alegria em comunhão como igreja, com muitos 

celebrando a percepção que estamos em um tempo de crescimento.

Pessoas tem se achegado a nós, e muitos tem compartilhado conosco seu crescimento 

espiritual, que é exatamente a marca mais importante da ação do Espírito Santo na vida 

daquele que nasceu de novo. Crescer! Na Palavra e no Espírito.

Nós que estamos aqui desde o início deste ministério transbordamos de alegria quando 

ouvimos os testemunhos reconhecendo a obra de Jesus Cristo em suas vidas. Glória a 

Deus!

Assim que, diante desse ciclo que estamos vivendo como igreja, meu convite é para que 

todos possamos manter nossa posição espiritual mesmo durante o período de férias para 

muitos.

Férias e descanso fazem parte do que Deus tem para nós, e é necessário parar algum 

tempo sempre que possível, e usufruir deste período de refrigério. 

Mas não podemos tirar férias de quem somos em Cristo.

Não podemos abaixar a guarda espiritual.

Se for viajar, procure estar em uma igreja local na cidade que visitar e conheça novos 

irmãos.

Se puder priorizar estar aos domingos conosco, organizando antecipadamente suas 

datas de viagens e passeios, faça isso.

Com mais tempo livre, independentemente de onde estiver, reúna a família para orar, ler 

a Bíblia juntos, entrar na presença do Pai em família! Há tantos que oram e sonham com 

isso... se você tem essa bênção, valorize!  

Férias sim. Descanso é bênção... mas aproveite o tempo extra para descansar em Jesus.

Ele é O nosso sábado... Deus abençoe!

2.

EDITORIAL

é O nosso

Sábado

~
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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)

«Nem a altura, nem a profundidade, nem 
alguma outra criatura nos poderá separar 
do amor de Deus, que está em Cristo 
Jesus nosso Senhor."

Romanos 8:39 

JAQUELINE SANTANA

Sempre percebi a presença de Cristo na minha vida 

e cresci escutando a sua Palavra. Entretanto, isso 

não era suficiente para me fazer sentir conectada 

a Ele. Apesar disso, sei que Jesus sempre esteve 

operando em minha vida, e esperando o momento 

em que eu realmente me voltasse para os seus 

braços.

Foi então que, no final de 2018, quando me mudei pra 

São Paulo e comecei a frequentar o Ministério 

Cristão Alfa e Ômega, que pude perceber o quão 

forte e poderoso era viver em comunhão com Jesus 

e o quão maravilhoso é seguir a sua Palavra. 

Pude ter experiências que até então eu não havia 

tido e só tenho a agradecer a Deus, por sempre 

estar ao meu lado, e por todos que me acolheram 

com cada sorriso, abraço e palavras de bênçãos em 

minha vida que ajudaram a tornar tudo tão 

especial, pois sei que na verdade, era Jesus a todo 

o momento. Ele estava presente em cada uma 

dessas pessoas!
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O bom Pastor

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Já li muitas vezes o capítulo 10 do Evangelho de João e é 

apaixonante ver Jesus se descrevendo como um pastor de 

ovelhas, não um simples pastor,  mas o “Bom Pastor”.

O Bom Pastor que cuida e protege o seu rebanho, que 

“deixa as noventa e nove” para encontrar a que se perde 

pelo caminho. O Bom Pastor que dá a vida pelas ovelhas.

Mas relendo este capítulo hoje com a missão de escrever 

esse texto, o que me chamou a atenção e constrangeu meu 

coração foram essas palavras de Jesus: “Eu Sou o Bom 

Pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem “ 

João 10:14

A pergunta que me z foi: “Eu realmente conheço o meu Pastor?” Tenho plena certeza de 

que Ele me conhece e muito bem! Mas e eu? O conheço como deveria?

É muito mais fácil falar que Jesus “ “ é 
o Bom Past� do que deixá-Lo “ ” ser
nosso Bom Past�. 

Quantas vezes duvidamos da sua provisão, do seu 

cuidado e proteção?

Quantas vezes deixamos de dar ouvidos à sua voz e 

ouvimos a voz do estranho?

Quantas vezes permitimos que circunstâncias tomem o 

lugar de Jesus como pastor das nossas vidas?

A conclusão que cheguei é que falhamos muito 

em conar que Jesus está nos guiando pelo 

caminho certo, mesmo que aos nossos olhos não 

pareça. 

Jesus é o caminho, é a verdade e deu a vida por 

suas ovelhas. Isso não é apenas uma linda 

história, é real! Ele provou na cruz!
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Antes de eu falar

Tu cantavas sobre mim

Tu tens sido tão, tão bom pra mim

Antes de eu respirar

Sopraste Tua vida em mim

Tu tens sido tão, tão bom pra mim

Oh, impressionante, innito

E ousado amor de Deus

Oh, que deixa as noventa e nove

Só pra me encontrar

Não posso comprá-lo

Nem merecê-lo

Mesmo assim se entregou

Oh, impressionante, innito

E ousado amor de Deus

Inimigo eu fui

Mas Teu amor lutou por mim

Tu tens sido tão, tão bom pra mim

Não tinha valor

Mas tudo pagou por mim

Tu tens sido tão, tão bom pra mim

Oh, impressionante, innito

E ousado amor de Deus

Oh, que deixa as noventa e nove

Só pra me encontrar

Não posso comprá-lo

Nem merecê-lo

Mesmo assim se entregou

Oh, impressionante, innito

E ousado amor de Deus

Traz luz para as sombras

Escala montanhas

Pra me encontrar

Derruba muralhas

Destrói as mentiras

Pra me encontrar

Traz luz para as sombras

Escala montanhas

Pra me encontrar

Derruba muralhas

Destrói as mentiras

Pra me encontrar

Oh, impressionante, innito

E ousado amor de Deus

Oh, que deixa as noventa e nove

Só pra me encontrar

Não posso comprá-lo

Nem merecê-lo

Mesmo assim se entregou

Oh, impressionante, innito

E ousado amor de Deus

Música: Ousado Amor - Isaías Saad

2x

Jesus é digno de toda 

conança, e quanto mais 

O conhecemos, mais 

certeza temos de que Ele é 

mesmo O BOM PASTOR!

Deus abençoe!

´
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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.

Aconselhamento 
Individual e a Casais
Mediante agendamento 2
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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) 

JUL - 26/07

AGO - 30/08

SET - 27/09 

OUT - 25/10

NOV - 29/11

DEZ - 20/12 



orarem tão alto. Pensava que esse tipo de "religião" era somente para quem tinha alguma 

necessidade emocional. E eu não tinha essa necessidade até que minha primeira lha 

nasceu. Deus usou em minha vida a importância e responsabilidade de se criar um lho, 

para sentir a necessidade de buscá- Lo.

Sempre tive uma vida tranquila, sem grandes diculdades ou problemas. Mas um vazio 

nasceu e a busca começou.

Tive apoio do meu marido, e juntos fomos visitar igrejas católicas e até tentamos um 

templo budista, que bem no dia estava aparentemente fechado. Não sentia alegria, 

muito menos o conforto de me sentir acolhida e em casa. Minha busca parecia ter 

acabado, já que uma igreja evangélica não fazia parte dos meus planos, mesmo agora 

tendo pais pastores.

Em 2009, agora com duas lhas, continuava sem a "religião" que procurei, mas a 

vontade de ter Deus em minha vida aumentava.

Então, o Senhor em sua innita bondade e misericórdia que creio que me seguem todos 

os dias, colocou uma pessoa recém convertida a Cristo em minha vida. Conversávamos 

naturalmente sobre Jesus, mas dúvidas e questionamentos surgiam em minha cabeça. E 

ela recém convertida, levava aos seus pastores meus questionamentos e trazia as 

respostas. Ela me convidou para ir à igreja que frequentava na época e sempre 

educadamente repondia que um dia iria. Até que "PUF", sem eu esperar deu aquele 

estalo e o dia chegou. 

Fui envolvida pelo Espírito Santo, e ao som de uma música barulhenta e orações altas, a 

resistência começou a cair.

Aos 30 anos não resisti mais e me rendi a Jesus Cristo. Hoje não há nada, seja razão, 

ciência, matemática, mistérios ou qualquer outra coisa que possa me separar do amor de 

Cristo, não há nada que possa me tirar do meu Lindo Jesus.

A irmã em Cristo recém convertida que falou de Jesus, foi a preciosa irmã Val, o pastor 

que tirava minhas dúvidas sem me conhecer era nosso querido e amado pastor Haroldo e 

a voz que cantava: "Cantarei teu amor pra sempre...", era da nossa querida e amada 

pastora Fúlvia.

Sou grata a Deus por todos que desde a minha infância falaram de Jesus e que fazem 

parte da minha salvação em Jesus Cristo.

TESTEMUNHO 
Na minha adolescência, minha mãe se converteu a 

Cristo e meu pai não aprovava. Em uma reviravolta 

negativa em nossa família, eu já adulta, meu pai 

sem "chão" e com muito sofrimento também se 

converteu ao Senhor, se tornando pastor após 

alguns anos.

Sempre ouvia e repeitava, mas nunca achei que 

fosse para mim, tinha até vergonha. Achava 

estranho e desnecessário as pessoas cantarem e 

7.
MazzaroMagali
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"Diz o preguiçoso: Um leão está no caminho; um leão está nas ruas”. 
Provérbios 26:13

Embora o livro de Provérbios tenha sido escrito mais de 400 anos antes de Cristo, vemos 

o quanto a humanidade não mudou em nada desde então. Ao meditar no texto de hoje, 

veremos que é absolutamente claro que “não há” mesmo “nada de novo debaixo do sol”, 

como disse o próprio Salomão em Eclesiastes 1:9b.

Os preguiçosos sempre existiram, e sempre se esconderam atrás de cenários imaginários 

para não trabalhar. Para explicar aos outros porque não trabalham. Para se justicar 

perante a família, os amigos, e até os irmãos da igreja. 

Mas veja o que O Senhor inspirou Salomão a registrar Sua repreensão ao preguiçoso.

Em um outro texto no livro, em Provérbios 6:10 lemos: "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”.

E veja que este verso foi repetido literalmente em Provérbios 24:32! 

Quando Deus fala alguma coisa duas vezes, melhor prestar atenção. 

Já que Ele Se encarrega de velar por Sua Palavra para a cumprir, podemos esperar que 

Ele mesmo cuidará do preguiçoso! Melhor, portanto, deixar a preguiça de lado, arregaçar 

as mangas e trabalhar... A não ser que você queira desaar o texto...

Mas que que a reexão para iniciar a segunda metade do ano trabalhando rme e forte!

E minha oração de hoje por você que lê esse nosso “Grão de Mostarda”, é para que Deus 

prospere sua mão enquanto você trabalha. E se você estiver na busca de trabalho, que O 

Senhor abra novas portas, portas excelentes para sua vida.

Deus abençoe! Em Nome de Jesus...

~

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 JULHO 2019

Aproveite as férias e visite nossa biblioteca. 
Lá você encontra livros e DVDs que vão 
edicar a sua vida!

Vídeos e Livros

Neste mês algumas reuniões e células não estão 
acontecendo. 
Consulte antes na secretaria ou com o líder de célula. 

Aviso Células

Reuniões de Terça-feira

As reuniões de terça-feira 
acontecerão normalmente.
Estamos estudando os

Participe!

Reuniões de homens e de mulheres

Ao longo do mês de julho, as 
reuniões de mulheres e homens 
acontecerão normalmente.

Dons
Espirituais



Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para 
onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.

Eclesiastes 9:10
 O texto acima com certeza nos leva a grandes reexões sobre a condução da 

nossa vida cotidiana pois nos desaa a checar e avaliar, verdadeiramente, como estamos 

vivendo as nossas vidas e, se de fato, estamos aproveitando todas as oportunidades que 

temos, bem como empregando, de forma efetiva, todos os nossos dons e habilidades que 

Deus nos concedeu.

 O texto é claro em nos chamar para realizarmos o que podemos fazer agora, ou 

missões

~

seja, jamais os cristãos estarão sem o que fazer, uma vez que, existem coisas que estão 

ao nosso alcance hoje, necessidades ao nosso redor que precisam de atenção agora. 

Assim, mesmo que existam sonhos maiores que ainda irão se realizar, devemos estar 

atentos e realizarmos aquilo que está a nossa disposição e alcance hoje!!

 Notem, também, a continuidade que o texto nos apresenta, pois, podemos 

extrair do versículo acima, que sempre teremos alguma coisa para fazer para Deus, 

sempre haverá alguma coisa que estará ao alcance das nossas mãos.

 Deus nos criou com propósitos e, a vontade dEle é que cumpramos cada um 

deles, porém, esse cumprimento não acontecerá de uma só vez, mas será o resultado dos 

nossos atos durante a nossa vida, ou seja, fazer aquilo que está ao alcance de nossas 

mãos diariamente.

 Além disso, o texto também nos chama a realizar essas coisas conforme as 

nossas forças, isto é, podemos entender, que aquilo que está ao nosso alcance, Deus já 

nos deu a capacitação e o respaldo para realizarmos, assim sendo, devemos nos 

empenhar com toda diligência e todo o nosso zelo, a realização dessas obras.

 Por m, o versículo acima, também nos chama para realidade do tempo e da 

necessidade de aproveitarmos as oportunidades que temos nessa vida, pois, depois da 

nossa vida terrena, estaremos na eternidade e lá as obras que não zemos aqui não serão 

feitas por nós, pois o tempo já terá se esgotado. Assim, a hora de agirmos e de nos 

levantarmos é agora e todos os dias que se seguirem!!

10.

NÃO DEIXE PARA AMANHÃ!

mundo e 

IDE
por todo o 

evangelho
                pregai o



FRANCIS CHAN

11.

PENSE NISSO

memorizando a palavra

REFLITA

MATEUS 6:33

“Buscai, pois, em primeiro lugar, o Seu Reino e a Sua 

Justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”.

“Os nossos planos podem ser 
frustrados ao longo da vida. 

Os do Senhor Deus, nunca!”

“A igreja deve ser 
liderada por 

Cristo 

e não por preferências 
pessoais’’ 



ANIVERSARIANTES DO MÊS

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

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
FILME: À prova de fogo” 

Um bombeiro percebe 

que perdeu o interesse 

pela sua esposa e vê seu 

c a s a m e n t o 

desmoronando. 

Na tentativa de tentar 

reverter a situação, ele 

resolve procurar ajuda 

em um livro cristão. 
Guiado pelo livro e com a ajuda de seu pai, ele 

embarca em uma missão de 40 dias para salvar 

seu casamento do divórcio.

09/07 - Henrique Marão

12/07 - Tainah de Carvalho

14/07 - Alice Cruz

15/07 - Éberson Moraes

22/07 - Willy Gregory

27/07 - Sérgio Bernardi

01/08 - Simone Martin

02/08 - Cris Marão

02/08 - Hugo de Carvalho
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