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“E conhecereis A VERDADE, e 
A VERDADE vos libertará”.

João 8:32
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Como propusemos em nosso coração desde o início da igreja, temos experimentado 

períodos para jejuar e orar como igreja, em unidade, como prática constante.

Nesse ano de 2019, separamos o quarto, quinto, sétimo e décimo meses para esse m, 

aplicando ao nosso calendário o texto de Zacarias 8:19. Assim, vamos cumprir nosso 

décimo mês, e vamos encerrar esses períodos nesse ano com uma grande celebração na 

vigília de oração de outubro, na sexta feira dia 25.

Como cremos, e já compartilhei, não se trata de um “autoagelo” ou “sacrifício” para 

alcançar algo de Deus. Não! Não há base bíblica para isso. 

O que cremos é que somos chamados a experimentar períodos especícos de jejum em 

nossas vidas particulares e como igreja. Inegável que temos experimentado momentos 

de avanço e vitórias importantes em meio períodos corporativos de jejum e oração. Você 

que está conosco há mais tempo acompanhou. E assim perseveraremos!

2.

EDITORIAL

~

Para esse propósito quero destacar alguns pontos para sua oração nesse período: 

Ÿ Perseveraremos em orar pela conversão de nossos queridos, e pela 

liberação de todos aqueles que Deus já nos deu para congregarem conosco.

Ÿ Vamos orar por uma liberdade espiritual maior em todas as áreas do 

Ministério.

Ÿ Orar para que todos sejam cheios do Espírito Santo, que experimentem 

uma adoração mais profunda. Que sejam liberados em poder para 

testemunhar nossa vida em Cristo.

Ÿ Orar por uma maior liberação nanceira na igreja que nos permita ampliar 

nossos envolvimentos e investimentos sociais e em missões.

Ÿ Aproveite e faça o propósito de orar por alguma questão importante de sua 

vida particular. Nesse período vamos orar uns pelos outros, em 

concordância por esses propósitos também. 

Serão três semanas, começando no próximo domingo, dia 6, e vamos até o domingo dia 

20. E inspirados no texto de Zacarias, faremos uma grande celebração de gratidão a 

Deus na vigília de oração da sexta feira dia 25.

Escolha pelo menos uma semana para você se comprometer em nosso “calendário de 

oração”. Se aqueles mais experimentados em jejum e oração quiserem seguir por mais 

períodos, quem a vontade. Se você não tem certeza que vai cumprir, melhor não se 

comprometer dessa vez. Não faça um voto que não possa cumprir. 

Que Deus nos abençoe nesse tempo para avançarmos, em Nome de Jesus. 

Vamos juntos, em Nome de Jesus! 



NOTES
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Cheguei ao MCA&O através da nossa 

amada pastora Fúlvia, a conheci em uma 

loja em que trabalhava, e Deus é tão 

maravilhoso que no momento em que ela 

entrou na loja, adivinhem? Era a minha vez 

de atender! Fui em sua direção e ela com 

aquele sorriso, me encantou no primeiro 

instante. Daquele momento em diante ela 

virou minha cliente e sempre me convidava 

para conhecer o Ministério. Depois de um 

ano eu fui e descobri que era o meu lugar. 

Com muita alegria hoje faço parte do 

Ministério Cristão Alfa e Ômega, onde a 

Palavra de Deus é pregada com verdade, 

com amor, e acima de tudo, com muita 

luciana del pintorNOTES
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3.

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)

"O Senhor é misericordioso e 
compassivo, paciente e 

transbordante de amor. O Senhor é 
bom para todos; a sua compaixão 
alcança todas as suas criaturas."  

Salmos 145:8-9

sabedoria. Não tenho palavras para 

expressar o agir de Deus nesse lugar. Sou 

grata a Deus todos os dias por fazer 

parte dessa família!
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A única VERDADE que liberta!

MEDITAÇÃO NA PALAVRA

Quem me conhece sabe do meu amor pelos animais... sim, criaturas lindas e “fonhas” 

de DEUS!

Em João 8:32 o próprio SENHOR JESUS disse: 

“E conhecereis a VERDADE, e a VERDADE vos 
libertará!”...
...libertará das “prisões espirituais” como: a 

escravidão do pecado, opressão, compulsões, 

obras das trevas, medos, incertezas, o “vazio 

do coração e da alma”, “apegos”, frustrações, 

angústias, da morte eterna...

Muitas vezes o SENHOR usa “circunstâncias cotidianas” para falar conosco, e 

por conta dessa situação fui levada a pensar em quantas pessoas, que Ele 

criou e ama, vivem “presas, amarradas, acorrentadas, embaraçadas”, sem a 

mínima esperança de serem libertas... mas há uma “BOA NOTÍCIA”!!

Outro dia vi na internet o resgate de uma 

cachorrinha que foi colocada dentro de 

um saco, junto com seus lhotes, 

totalmente imobilizada e só com a cabeça 

prá fora... como se não bastasse essa 

crueldade, ela estava jogada em uma 

estrada de terra aonde não passava 

ninguém, ou, quase ninguém. Claro que 

chorei, e chorei muito ao ver aquela “cena 

infeliz”... um casal que passava por 

aquela estrada, movidos de compaixão, 

socorreram aquela cachorrinha e seus 

lhotes que estavam “quase mortos”...

BOA NOTÍCIA



A VERDADE não está em vãs losoas, nem em “códigos de conduta”...

A VERDADE é uma PESSOA, 

A VERDADE tem um NOME... 

A VERDADE é 
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No amor de CRISTO, 
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JESUS, 

O CRISTO!
(João 14:6 – “Eu Sou O Caminho, a VERDADE, e a Vida; ninguém vem 

ao Pai senão por Mim”.)

Aquele que morreu na Cruz para pagar o resgate por nossa alma eterna... 

Aquele que venceu a morte, o inferno, satanás, o pecado...

Aquele que Ressuscitou, Vive, Reina e VOLTARÁ!

Queridos irmãos e amigos, se há algo que nós precisamos nos esmerar em 

conhecer é a Palavra de DEUS e Seus ensinamentos libertadores... é 

conhecer o próprio CRISTO, sua vida e Obra Redentora!

Não se contente em ser “supercial” no conhecimento de CRISTO e a Sua 

Palavra... pois conhecê-Lo é o MAIOR investimento que você pode fazer 

para esta vida e para a eternidade!



"A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim”. 
Provérbios 15:7

No livro de Provérbios encontramos muitos princípios da Sabedoria segundo Deus, Seus 

segredos para a nossa vida diária, e tesouros espirituais para enriquecermos a nossa 

vida, nossa alma e a nossa experiência com Deus. É um livro precioso para meditarmos e 

esquadrinharmos, procurando absorver conceitos, em especial alguns que aparecem 

repetidas vezes ao longo do livro.

Em Provérbios 1:7, por exemplo, lemos que "O temor do SENHOR é o princípio do saber, 

mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino". Portanto, segundo a Bíblia, sempre 

devemos ter em mente que sábio, diante do Senhor, é quem considera Sua Palavra, pois 

loucos são os desprezam Sua sabedoria e ensino. 

Aquele que fala segundo a Sabedoria de Deus, revelada na Sua Palavra, será útil ao 

Senhor para fazer a diferença em sua geração. E este é o lugar que deve ser ocupado por 

todo aquele que diz nEle crê, e que cona em Sua Palavra. Ou pelo menos deveria ser.

Salomão recebeu sua sabedoria inicial através de Davi seu pai, e provavelmente ouviu 

dele o que 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". 

A vida alheia ao conhecimento da realidade de Deus é a maior insensatez que o homem 

pode praticar ao longo da vida. Se os que dizemos conhecer a Deus aplicarmos esse 

princípio para nossa própria vida diária, devemos pensar que viver sem essa comunhão 

com Deus é uma grande insensatez para um cristão praticar! Já analisar a vida diária 

segundo a revelação bíblica, e saber aplicar os princípios da Palavra no dia a dia, é um 

derramar abençoador do conhecimento de Deus.

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

ministério, no 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.

Qual é o prisma pelo qual olhamos tudo isso? 

Que Deus nos conduza cada dia mais perto dEle, da Sua Palavra, da Sua vida. Seja Ele o 

nosso diapasão, prisma, norte, rumo... em Nome de Jesus!  

~

MEDITANDO EM ...

Provérbios

~
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Célula de Estudo Bíblico
às 19:30h (semanal)
Conchas - SP 
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REUNIÕES DENTRO E FORA DA SEDE MCA&O  
PROGRAMAÇÃO

Célula de Estudo Bíblico
às 12:00h (quinzenal)
Sob a árvore/ sítio 
Conchas - SP 
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:30h (semanal)
City Lapa - SP 
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Célula de Estudo Bíblico
às 20:00h (semanal)
Alphaville Ca
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Célula de Estudo Bíblico
às 10:00h (semanal)
CTCJ - Bofete 
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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

Culto de Adoração ao Senhor 
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP

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

ci
ne

id
e 

Br
um

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

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 

Culto de Adoração ao Senhor 
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP

Culto de Adoração ao Senhor 
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP

Culto de Adoração ao Senhor 
Jesus - 19:30 às 21:30h
Piracicaba - SP
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acontece

Nesse mês de setembro recebemos a visita do 
missionário Ricardo Yoshima e família, do ministério 
AmarSemFim, que temos apoiado em oração e 
relacionamento. Foi um tempo precioso para ouvir o 
que Deus tem feito em suas vidas e através deles. 
Perseveremos em oração por eles, para que Deus lhes 
dê toda a direção para a próxima etapa.

Recebemos também o Pr. Julio Cesar Caravia, que fez 
parte conosco de alguns momentos muito importantes 
no início aqui do Alfa e Ômega. Ele estará no Brasil 
viajando pelos próximos 60 dias, mas estará conosco 
ainda, antes de regressar aos EUA, país em que vive 
atualmente. Oremos por sua vida, e esse tempo em 
nosso país.

Nesse domingo, dia 6 de outubro, estamos recebendo 
a visita do Ap. Paulo de Tarso Fernandes, que vai 
compartilhar a Palavra conosco. Oremos pela sua 
família e ministério. Em Nome de Jesus! 

SETEMBRO

OUTUBRO

Neste mês de outubro estamos em nosso último 
período de jejum deste ano de 2019. Que seja um mês 
cheio do poder de Deus em nosso meio. Oremos por 
isso. 

Jejum e 

Oração
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Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente 
estamos sendo renovados dia após dia,

pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna 
que pesa mais do que todos eles.

Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é 
transitório, mas o que não se vê é eterno.

2 Coríntios 4:16-18
 Que promessa maravilhosa!! Apesar do nosso corpo humano se desgastar com o 

tempo, pelo texto acima, temos uma certeza tremenda, o fato de que, ao mesmo tempo 

em que o nosso corpo humano perece, o nosso espírito, o nosso interior se renova a cada 

dia.

 Deus é tremendo! Ele nos capacita a dar frutos até o nosso último suspiro, pois 

para sempre, o nosso homem interior é renovado e, assim, podemos ter a certeza de que 

se permanecermos no Senhor, as tribulações que sofremos, os nossos sofrimentos, as 

nossas batalhas ou qualquer oposição que porventura ocorrer em nossas vidas, de forma 

nenhuma causará desencorajamento ou desânimo, pois a cada dia somos renovados por 

Deus para prosseguirmos a nossa caminhada.

 Esse texto é importante e atual, pois hoje em dia, vemos muitos que pararam no 

meio do caminho, que desistiram, ou desanimaram, uma vez que as lutas, os 

sofrimentos e as oposições aparentaram ser demais, no entanto, isso jamais poderia 

acontecer, pois a cada dia que acordamos estamos renovados, prontos para mais um dia 

na presença do Senhor. 

 Por m, Paulo conclui no texto citado acima que devemos estar atentos para que 

os nossos olhos estejam voltados para aquilo que é eterno, ou seja, para aquilo que 

realmente importa, a nossa conança jamais poderá repousar sobre qualquer coisa que 

seja transitória. 

 Irmãos e irmãs, caso o desânimo venha bater em nossa porta, caso apareça a 

vontade de desistir, lembremo-nos dessa promessa do Senhor, que muito embora o 

nosso corpo humano possa se deteriorar e sofrer as consequências do tempo, o nosso 

homem interior se renova a cada dia, ou seja, a cada manhã estamos prontos para viver 

uma vida plena com o Senhor!!

missões

mundo e 

IDE
por todo o 

evangelho
                pregai o

Renovados a 
cada manhã

~
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TESTEMUNHO 
Eu era fascinada por Jesus. Eu não sabia nada a seu respeito, 

mas o Seu nome e Sua imagem faziam meu coração vibrar. Eu 

não cresci num lar cristão, meus pais eram Kardecistas e foi 

nessa religião que eu nasci, cresci e vivi até os 27 anos de idade. 

Foi em setembro de 2008, quando eu estava vivendo um 

momento muito difícil da minha vida, que o Senhor trouxe a 

igreja até minha casa. Ele sabia que essa era a forma de me 

alcançar porque ir à igreja era algo completamente impensável 

para mim, porque eu era aquela que zombava de crente, queria 

distância deles e de seu “fanatismo”. Mas quando eu me vi no 
fundo do poço, quem me estendeu as mãos? A Igreja de Cristo! Naquele dia quando um 

pastor orou por mim, eu nalmente senti uma paz inexplicável em meu coração, ele me 

disse algo que remexeu dentro de mim: “Jesus me deu uma visão a seu respeito, Ele me 

mostrou seus pés, um calçado e outro descalço tateando o chão. E Ele me mandou te 

dizer que a partir de hoje, Ele calçará seus pés e rmará o seu caminho NEle.” Aquilo me 

impactou muito, eu sentia que havia muito sobre Jesus que eu não conhecia e naquele 

momento Ele se tornou irresistível para mim. 

Ali eu iniciei minha caminhada cristã. O Senhor entrou na minha vida e foi colocando 

tudo em ordem, foi mudando tudo, foi transformando tudo, a começar por minha 

primeira mudança de país em fevereiro de 2009 para a Rússia. 

No ano de 2015 voltei a morar no Brasil, foi quando conheci o MCA&O. O acolhimento e 

amor com que fui recebida me tocaram. A seriedade dos pastores, a entrega ao 

ministério, o amor por vidas, a profundidade de conhecimento da Palavra de Deus, o 

comprometimento com a obra, eu desejei caminhar com eles. 

Hoje moro em Singapura, na Ásia, e nem mesmo a distância fez com que eles deixassem 

de cuidar da minha vida, de me discipular, exortar, e incentivar o ministério que o Senhor 

me conou aqui. 

Sou muito grata a Deus por fazer parte do Corpo de Cristo junto com meus irmãos do 

MCA&O, e com a graça do Pai, tudo aquilo que tenho recebido Dele, vou levar por este 

mundo. Eu amo o “Ide”. 

“Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios 

segundo os padrões humanos; poucos eram poderosos; poucos eram de nobre 

nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, 

e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas 

insignicantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que 

são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês 

estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, 

santidade e redenção, para que, como está escrito: "Quem se gloriar, glorie-se no 

Senhor". 1 Coríntios 1:26-31 MartinSimone
10.



“A mente carnal não vê Deus em lugar algum, nem sequer nas coisas 
espirituais. A mente espiritual vê Deus em tudo, mesmo nas coisas naturais” 

11.

PENSE NISSO

R. Leighton

REFLITA

joão 8:36

paul washer

‘’Quando 
começamos a 
entender quem é 
Cristo e o que Ele 
fez por nós, não 
vamos precisar de 
outra motivação.
Cristo é suciente!’’

memorizando a palavra

“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”.



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

Dados bancário: Banco Itaú - Agência: 8707, Conta corrente: 10542-8, CNPJ: 22.005.834/0001.22

Desejamos que você cresça em amor, maturidade 

e fé em Cristo! 

06/10 - André Magro  

08/10 - Dinorá Mariano 

21/10 - Thaís Mangolini  

23/10 - Mayara Aparecida Alves

24/10 - Theo Magro 

24/10 - Daniele Cardoso

29/10 - Élida A. Siqueira da Silva

01/11 - Lorena Mazzaro

DICA
FILME: ’’Billy Graham, os 

primeiros anos” 

A história de vida de Billy 

G raham já  fo i  con tada 

inúmeras vezes por diferentes 

canais da mídia, mas neste 

lme a história é contada de 

f o r m a  d i f e r e n t e :  d a 
perspectiva de um não-cristão. Portanto, relata a 

história do evangelista da perspectiva de Charles 

Templeton, à beira da morte. Quando jovem, 

Templeton foi amigo de Graham e seu colega no 

ministério Mocidade Para Cristo, e anos depois 

abandonou sua fé, tornando-se agnóstico.
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