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“O maior entre vocês deverá ser 
servo”. 

Mateus 23:11 GRÃO DE 

MOSTARDA 

É

Servir!

O Maior Chamado



Independência é morte

Nesse mês de setembro celebramos no Brasil uma data muito importante, que é a 

proclamação da independência. Diz a história acerca do dia sete, que em 1822, às 

margens do Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a nossa independência de Portugal. 

E assim nos parece que independência é algo muito bom e saudável, e, em certo 

aspecto é. 

Ser dono do próprio destino, do próprio nariz parece ser algo bastante encorajador para 

tantos, como aquela sensação agradável de pegar uma estrada em tarde de sol, com o 

vento no rosto, ouvindo a sua canção favorita.

Entretanto não é assim em nossa vida espiritual.

As pessoas querem, da mesma maneira, viver assim - independentes do Senhor. 

A humanidade se estabeleceu a partir da independência declarada por Adão, que 

decidiu seguir seu próprio destino longe de Deus.

E ainda hoje muitos pensam que ao receber a salvação estão completamente liberados 

para fazer o que quiserem, mas não é bem assim...

Em João 15:6 lemos as palavras de Jesus:

 

‘’Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque 
sem mim nada podeis fazer.”

Sim, se independentes dEle, NADA podemos fazer que tenha repercussão na 

eternidade... embora muitos possam se enganar realizando muitas coisas enquanto 

estão por aqui. 

Mas pensando em eternidade, precisamos permanecer nEle. Arraigados nEle. 

Dependentes dEle. E em todo o tempo. Como disse Pedro em João 6:68

“Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna; e nós temos crido e conhecido que 
tu és o Santo de Deus.”

Se na política a declaração foi “Independência ou morte”, no mundo espiritual 

precisamos declarar que “Dependência é vida!” E vida eterna, se essa dependência for 

do Senhor!

2.

EDITORIAL
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Eu gosto muito do MCA&O, pois é um lugar 

onde as pessoas possuem carinho umas 

pelas outras. Me sinto acolhida pelos 

pastores ,  acho que são pessoas 

exemplares, boas. Nosso ministério é um 

lugar agradável de estar pois buscamos 

estar mais perto de Deus.

lorenaNOTES
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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)

"É melhor passar um dia no teu 
Templo do que mil dias em 

qualquer outro lugar..."  
Salmos 84:10
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“Aprendendo a servir com o Mestre”!

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

...”Mãe... manhêeee... pega isso (prá mim)... faz aquilo (prá mim)... dá... compra...”

É interminável a “lista” de pedidos que os lhos conseguem fazer a seus pais e 

especialmente para as mães...

Muitas vezes sem critério, sem bom senso, sem piedade... e digo lhos de todas as 

idades... crianças, adultos, casados e solteiros... pior que isso é que alguns pais cedem, 

reforçando uma atitude egoísta e totalmente humanista em seus lhos que pensam que 

“o mundo gira ao seu redor”.

“Servir? O que signica isso? Eu quero é ser servido!”

Queridos irmãos e amigos, é com urgência que precisamos ensinar aos nossos lhos o 

verdadeiro signicado de “servir”, e isso na prática... sendo inspiração e modelo de 

“servos”, pois, a falta dessa orientação tem gerado em muitos o engano de enxergar até o 

SENHOR como “garçom, babá, etc”... chegam ao Trono do Glorioso e Soberano 

SENHOR somente como “pedintes” e não como doadores, como servos!

Um dos textos bíblicos que mais me chama a atenção e quebranta meu coração está em 

Filipenses 2:5-11 que diz:

Que possamos reetir mais sobre esse assunto e analisar o quanto temos imitado “Os 
Passos de CRISTO”... servindo uns aos outros com alegria e tendo revelação do 
PRIVILÉGIO que é SERVIR ao Nosso SENHOR e com alegria...muita ALEGRIA!

“Tende em vós o MESMO sentimento que houve também em CRISTO JESUS, 
 o qual, tendo plenamente a natureza de DEUS, não reivindicou o ser igual a DEUS, 
mas, pelo contrário, esvaziou-se a Si mesmo,    a s s u m i n d o 
plenamente a forma de             SERVO         e tornando-se semelhante 
aos seres humanos. 
Assim, na forma de           homem, humilhou-se a Si 
mesmo, entregando-se        à OBEDIÊNCIA até a morte, 
e morte de cruz. 
Por isso, DEUS também            O exaltou sobremaneira à 
mais elevada posição e lhe         deu o Nome que está acima 
de qualquer outro nome; 
para que ao Nome de JESUS se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e 
debaixo da terra, e toda a língua confesse que JESUS CRISTO é o SENHOR, para a glória 
de DEUS PAI. 
Os cristãos devem resplandecer”!

“Servi ao SENHOR com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico...” – Salmo 100:2
No amor de CRISTO,



“Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo”. Provérbios 5:17

Nesta edição, diante do que estamos falando sobre casais, quero aproveitar para 

compartilhar uma linha de pensamento minha que, reconheço, é polêmica.

A questão é que creio que o conceito de uma só carne que tratamos com os casais 

também se aplica a quem adultera. Se faz uma só carne com alguém fora do casamento. 

E talvez não saiba, mas também com todos os homens e mulheres que estas pessoas 

tiveram, e se pensarmos assim, aprofundamos o entendimento deste texto. 

Eu creio que isso faz sexo fora do casamento algo muito sério, muito mais do que muitos 

pensam. Porque Deus dá esse ar de seriedade na Palavra. 

Veja o fundamento que tratamos: Efésios 5:31 Eis por que deixará o homem a seu pai e a 

sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne.

Veja o que ele diz aqui: I Coríntios 6:16 Ou não sabeis que o homem que se une à 

prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne.

Sim, veja que Paulo põe em pé de igualdade o “uma só carne” marido e mulher com o 

“uma só carne” com a prostituta. 

Ou seja, o mesmo resultado acontece com quem se deita com a esposa, a prostituta, e a 

adúltera. Tudo o que é de um, passa para o outro. Unidade sem limites!

A bênção da comunhão total do sexo para o casamento, se torna em maldição fora da 

benção de Deus, pois nem todos sabem realmente com quem estão se tornando um...

Hebreus 13:4 Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem 

mácula; porque Deus julgará os impuros e adúlteros.

Em dias em que a “cultura” quer nos fazer crer que trocar de parceiros é normal e 

saudável, e que este pensamento entra até mesmo dentro da igreja, é hora de parar para 

buscar a verdade na Palavra. A realidade é que não vai dar certo, e Deus vai julgar esta 

impureza e adultério dos que não se arrependem.

Mas por outro lado, há perdão, restauração, libertação e novos começos para quem 

genuinamente se arrepende e se converte de seus caminhos. Há esperança!

Se você está lutando com algo assim, nos procure. Deus é pronto para perdoar!

Valorize seu casamento. Valorize sua aliança. Deus abençoe!

~

MEDITANDO EM ...

Provérbios

~
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REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
PROGRAMAÇÃO

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

Cr
is

 
Ba

um
er

Célula de Estudo Bíblico
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Célula de Estudo Bíblico
às 10:00h (semanal)
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Célula de Mulheres 
às 15:00h (mensal)
Centro - SBC M
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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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DATA DAS VIGI�LIAS

Célula de Estudo Bíblico
às 20h (semanal)
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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
au

lo

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 
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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 SETEMBRO 2019

Teens

Temos realizado encontros especiais para os 
adolescentes da igreja. Laís, Letícia e Natty 
tem feito um trabalho abençoado já há 
alguns meses, e o Raphael deu início em 
agosto. Oremos por eles, para que sejam 
uma bênção na vida dos nossos teens, que 
são o futuro da igreja. 

Casais

No mês de agosto, no dia 18, realizamos nosso primeiro encontro de casais da igreja. O foco 
principal foi lançar luz sobre aspectos do casamento que devemos buscar recursos na Palavra, pois 
foi o próprio Deus o criador do casamento. Ele sabe quais recursos precisamos para sermos bem 
sucedidos. Foi apenas o início, mas vamos sugerir livros, vídeos e outros recursos. Teremos novas 
atividades, programações, com o objetivo que nossa igreja esteja edicada em alicerces sólidos. O 
principal, Jesus Cristo, O cabeça da igreja. Sobre Ele, lares fortes com casamentos saudáveis. Em 
Nome de Jesus. 
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Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para responder 
com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós,

1 Pedro 3:15
 O texto acima, apesar de muito conhecido, nos leva a uma reexão bem séria 

quanto à nossa posição e posicionamento em Cristo. Primeiramente, o apóstolo Pedro, 

inspirado pelo Espirito Santo, nos traz uma ordem no sentido de que temos que santicar 

ao Senhor o nosso coração, ou seja, não é uma opção, essa santicação deve ser 

praticada por todos os cristãos, assim, Cristo em nós, deve, consequentemente, nos 

levar a honrar ao Senhor em tudo o que fazemos. Os desejos do nosso coração devem 

sempre inclinar para a obediência ao nosso Senhor.

 Lembremos que um dos pontos principais da epístola de Pedro, é trazer 

ensinamento e encorajamento aos cristãos que estavam em meio a severas  

perseguições, dessa forma, a ordem de santicar a Deus o nosso coração, tem um peso 

ainda maior, pois, a nossa devoção ao Senhor deve ser persistente e rme, independente 

das circunstâncias ao nosso redor. 

 O texto continua e nos traz um outro mandamento para que estejamos sempre 

prontos para responder a razão da nossa esperança, uma vez que ao vivermos uma vida 

de santicação ao Senhor, automaticamente, vamos nos destacar do povo e isso vai gerar 

curiosidade nas outras pessoas, assim, a nossa atitude diária deve reetir a Cristo, pois é 

isso que nos separará do mundo e levará outros a indagarem sobre a nossa Fé, ou seja, a 

nossa vida diária é, sem dúvida, o maior instrumento de evangelismo que temos, pois 

além da Palavra de Deus que deve estar em nossos lábios, a nossa vida deve reetir 

aquilo que pregamos.

 No contexto histórico, especíco de 1ª Pedro, o povo tinha que responder, entre 

outras coisas, porque em meio a perseguições, ainda tinham esperança em Cristo, pois 

aos olhos daqueles que estavam ao redor dos cristãos naquele contexto, não deveria 

fazer qualquer sentido. 

 Da mesma forma essa palavra é verdadeira para nós, pois temos que ter a 

mesma atitude em nossas vidas, uma vez que, se pensarmos no mundo em que vivemos 

hoje, nas notícias que recebemos diariamente, na violência, nas guerras, nas crises 

econômicas, na oposição que temos que enfrentar para vivermos seriamente a Palavra 

missões

mundo e 

IDE
por todo o 

evangelho
                pregai o



TESTEMUNHO 
 A vontade que senti, quando realmente entendi o que 

Jesus fez por mim e por todos nós naquela Cruz, foi de sair 

falando para as pessoas quem Ele é e o que vem fazendo em 

minha vida. Mais tarde, entendi que essa vontade de falar 

tinha nome: Testemunho. 

 Meu pai era espírita e minha mãe católica. Eu e meus 

irmãos fomos batizados e crismados, e de vez em quando, 

muito de vez em quando, íamos a igreja. 

 Ainda pequenos, por motivos pessoais, meus pais 

decidiram pelo espiritismo, onde passei a maior parte da 

minha vida. Tudo parecia muito “normal”, apesar de muitas 

vezes me sentir constrangida em dizer que era espírita. 

 Quando entrei na fase adulta, minha mãe disse que 

tinha fechado o seu ciclo no espiritismo e que era católica 

novamente. Percebi que isso não me fazia falta, porém tinha 

cado um vazio no meu coração. Como sempre trabalhei em 

lugares católicos, cheguei a pensar que estava no caminho, e 

segui a vida sem muito questionamento.

 Depois de um tempo, conheci uma pessoa que fazia 

um trabalho de terapia, tendo como princípio a Bíblia. Pertenci 

ao grupo por 4 anos e ela encerrou dizendo que iria estudar 

“oração”. Foi essa palavra que me pegou. Oração. Eu queria 

aprender a orar.

 Um dia falando com uma amiga sobre essa vontade 

de estudar oração, ela me disse: “Um pessoal bom de estudar 

oração é crente.” Hoje entendo que são os cristãos que buscam 

orar a Palavra do Senhor.

 Em seguida, encontrei com a Cris Baumer e por algum 

de Deus, tenha certeza que quando tomamos um posicionamento sério com Cristo, as 

pessoas irão nos perguntar sobre a nossa esperança e devemos estar prontos para 

responder em quem cremos, no que cremos e porque cremos!

 Assim, nossa vida deve ser sempre cheia do Espírito Santo pois se temos que 

estar prontos para responder e defender a nossa Fé, temos que conhecer a Palavra de 

Deus, bem como termos um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo.

 Que o Senhor possa nos encher de todo o conhecimento, discernimento, unção 

e coragem para sempre estarmos prontos, preparados e dispostos para respondermos 

sobre a nossa Fé!
~

9.

‘’...Porém 

depois de ser 

batizada, tive 

a impressão 

de ter 

acordado de 

um sono 

profundo, e 

que tudo 

agora faz 

sentido...’’



RozaRosana

motivo falamos sobre oração. Ela me convidou para ir em sua casa numa célula, eu nem 

sabia o que era uma célula, mas como eu gostava da Cris, aceitei.

 Lá eu queria apenas estudar oração através da Bíblia, e não me envolver com 

igreja. Um dia depois de uma célula, comuniquei que aquele era meu último dia e que 

não voltaria mais por motivos pessoais. Lembro que todos se reuniram ao meu redor e 

começaram a orar. Permiti que orassem, pensando... Deixe esse povo orar, mesmo 

porque crente ora para tudo e eu sei que não vou voltar mais.

 Porém, a oração tem poder, e na semana seguinte eu estava lá na célula 

novamente, querendo conhecer mais da Palavra do Senhor. Surgiu então o desejo de 

conhecer mais pessoas que confessassem a fé em nosso Senhor Jesus.

 Foi quando a Cris me apresentou o Pastor Haroldo e a Pra Fúlvia do Ministério 

Cristão Alfa e Ômega. 

 Um dia conversando com o Pastor Haroldo eu disse: “Vocês são incríveis” e ele 

me devolveu dizendo: “Deus é incrível, e se você quer saber se o que estou falando é de 

Deus, leia a Bíblia” 

 Foram essas palavras que me zeram car neste Ministério, lugar sério, onde 

toda honra e toda glória é para o Senhor.

 Pouco tempo depois decidi entregar a minha vida a Jesus e fui batizada. 

 Os louvores que marcaram a minha conversão foi “Santo Espírito és bem-vindo 

aqui” e “Em teus braços”. A minha vida parecia “normal”, pois estávamos com saúde, 

trabalhando, sem diculdades. Porém depois de ser batizada, tive a impressão de ter 

acordado de um sono profundo, e que tudo agora faz sentido, porque o Senhor me 

alcançou, e percebo que tem muitas coisas fora do lugar.

 Diante disto, tenho buscado entendimento através da Palavra, me arrepender 

dos meus pecados e pedido ao Espírito Santo direção para seguir no caminho que leva ao 

Pai.

 Peço todos os dias que o Senhor alinhe minha agenda com a Dele e que seus 

propósitos se cumpram através da minha vida. 

 Que o Senhor abençoe sempre esse Ministério Cristão Alfa e Ômega.

 Amém!! 

10.



“O ensino bíblico sobre a 
submissão não pretende 

estabelecer uma hierarquia 
de relações na igreja, mas 
cultivar uma atitude íntima 

de honra para com os 
demais” 

11.

PENSE NISSO

RICHARD FOSTER

memorizando a palavra

REFLITA

amós 3:3

Em que fila você 
se encontra?

“Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo?”

CRITICAR OPINAR FAZER



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 

 www.ministeriocristaoalfaeomega.com Ministério Cristão Alfa e Ômega

Algumas imagens e vetores contidos no Boletim foram baixados no site Freepik.com
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Desejamos que 

03/09 - Letícia Alves

05/09 - Hélio Didzec

11/09 - Lorenzo Caetano

13/09 - Lucas Bernardi

16/09 - Lucas Azevedo 

20/09 - Maria Fernanda

22/09 - Fábio Mazzaro

24/09 - Lucineide Brum

25/09 - Letícia Obara

27/09 - Maria Ivone Silva

28/09 - Micael Caetano

29/09 - Nicholas Abauat

02/10 - Fernanda Bulhões 

04/10 - Val Queiroz

você cresça em amor, 

maturidade e fé em Cristo! 

LIVRO: “Instrumentos nas Mãos do 

Redentor” 

Neste livro, o autor Paul David Tripp enfatiza a 

importância e a necessidade do entendimento 

de que cada relacionamento pessoal é uma 

oportunidade potencial para "servir" e 

"ministrar". O autor argumenta, com base nas 

Escrituras, que quando a pessoa ganha esta 

compreensão, as possibilidades de "servir" e 

"ministrar" se multiplicam. É o entendimento 

de que na obra do Senhor há uma dinâmica – 

pessoas que precisam de transformação 

ministram a pessoas que precisam ser 

transformadas. 

DICA
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