
Domingo, 03 de Dezembro de 2017 – Número 2.063

PASTOR EFETIVO
Rev. Márcio R. Alonso 

PASTORES 
AUXILIARES
Rev. Daniel Albuquerque
Rev. Wilson Penalva 

PRESBÍTEROS 
Adailton Silva de Oliveira
André Luiz Fonseca
Daniel Ribeiro Gomes
Eudivan Batista de Souza
Jéder José Assi
Luiz Carlos de Oliveira
Marcelo de Almeida
Márcio Izar B. Oliveira
 
DIÁCONOS 
Alexandre Moraes
Angelo  Bonasorte
Daril  Antonio Prates
Edson Lopes Assis
Ícaro Macedo Fontes
Joel Branchini Filho
Luiz César Grígoli
Marcus Berthaud
Miguel Cláudio da Silva
Murilo  Gualberto
Paulo  Gomes 
Ronaldo  Marinho 
Thiago  Campos Arriel
Thiago  Vieira  Goldone
Wagner Tadeus Oliveira
Watson Barbosa
 

Igreja PresbiterianaIgreja Presbiteriana
Ebenézer de São PauloEbenézer de São Paulo

Somos uma comunidade de cristãos comprometidos com a fé reformada, em constante luta para viver um 
ambiente amoroso, prestar uma  adoração alegre e reverente, buscar  excelência no ensino bíblico, no 

evangelismo e no serviço à sociedade, a fim de que todos possamos viver, conscientemente, para a 
Glória de Deus.

Pastores
Márcio Roberto Alonso (Titular)
alonsomr@terra.com.br – tel. : 99827-6989

Daniel Albuquerque de Freitas
daniel_ipb@hotmail.com - tel.: 96699-8893

Wilson Penalva (auxiliar) 
Wilson.penalva@yahoo.com.br - tel.: 97350-2231

Congregação de 
Mairiporã
Av. Leonor de Oliveira, 
300
Centro, Mairiporã – SP
07600-000

PROGRAMAÇÃO FIXA DA SEMANA

DOMINGO QUARTA
  9h Culto matutino 20h Conferência bíblica Ebenézer 

Santa Ceia no 3º domingo
  9h Ensaio Coralito Maranata QUINTA
10h Escola Dominical 14:30h Reunião de oração da SAF
16h Ensaio do coral e da orquestra
19h Culto vespertino SEXTA

Santa Ceia no 1º domingo 20:30h A igreja em oração nos lares

TERÇA SEMANALMENTE
13h Sala de artes Elisa Lobo Círculo de oração da SAF
20h Ensaio do coral Ebenézer Alice Esteves (2977-4278)

ESCALAS MINISTERIAIS

PRESBÍTEROS HOJE 03/12 DOMINGO 10/12

LITURGO MANHÃ                             Marcelo                          Eudivan                                              
                                                                
LITURGO NOITE                                André                         Daniel              

ORAÇÃO                                               Jéder                                     Lic. Elias                                             

DIÁCONOS                                           Marcus e Edson                    Ângelo e Daril                                    
                                                               Paulo e Ícaro                        Thiago G. e Thiago                          
INSTRUMENTISTAS         
Manhã                Nelson e Gabriel            Pr. Márcio e Caio
Noite                                                     Orquestra                              Rebeca e Priscilla                           
BERÇÁRIO MANHÃ:                         Gertrudes e                           Marlene e Kelly Dias        
                                                               Tatiana Almeida                                                                            
BERÇÁRIO NOITE:                            Templo                                  Dayse e Matheus Duarte 
                                                                                                                                                                        
CULTO MATERNAL (03 a 5 anos):  Templo                                  Priscila Alonso, Bruno e                 
                                                                                                              Laura Carvalho                                 
CULTO INFANTIL (06 a 8 anos):      Templo                                  Sônia Nóbrega e Paula Nóbrega     
             

                                                                                      

                                                                         

      
  

 
 

  

 

     

 

 

 
 
 

 

    EXPECTATIVA X REALIDADE

Meditando corretamente nos Salmos

O livro de Salmos usa louvores, queixas e exortações do 
povo de Deus para revelar o caráter do Senhor. Como 
leitores aos quais a autoridade da Palavra de Deus é 
importante, nossa tarefa é nos submetermos ao Deus ali 
revelado. Os salmos de louvor exaltam os atributos e as 
ações do Senhor e nos compelem a nos prostrarmos 
diante dele. Os salmos de sabedoria exploram princípios 
teológicos para compreender os caminhos de Deus. Os 
salmos de lamento nos ajudam a ver o Senhor em meio às 
lutas emocionais do cristão em crise forçado a depender 
dele.                                                                                                          
Os livros históricos nos ajudam a aprender mais sobre 
Deus pela narração das histórias. Os salmos nos dão 
perspectivas diferentes ao nos ajudarem a ter contato 
com Deus por meio das experiências do cotidiano e das 
questões geradas por elas. Quando jornalistas querem 
obter informações sobre alguém, eles não se limitam à 
leitura da biografia. Eles entrevistam as pessoas que mais 
conheciam o indivíduo. O empregador não se limita a ler o 
currículo do candidato. Ele também verifica as referências. 
Estas analogias mostram a diferença na maneira em que a 
literatura histórica e os salmos nos revelam Deus. Sem 
dúvida, entrevistas ou referências são mais subjetivas que 
biografias ou currículos, mas o aspecto subjetivo pode ser 
tão importante quanto um manual para compreender o 
indivíduo. Quando nos relacionamos com Deus 
diariamente, é esse aspecto subjetivo que gera perguntas 
difíceis. Quando nos relacionamos com Deus diariamente, 
é esse aspecto subjetivo que gera perguntas difíceis. 
Muitas vezes, temos dificuldade em declarar os 
atributos de Deus, não por termos reservas

      
 

IGREJA PRESBITERIANA EBENÉZER DE SÃO PAULO  
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Sede - São Paulo
Rua Dr. Zuquim, 230
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02035-020
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Leonardo Estevão de O. Berthaud      03/12    
Claudia de Oliveira Branchini             06/12   
Natalia Gaio Lopes                          06/12    
Daniel Ribeiro Gomes                          07/12                 
Alice Aparecida Bueno              08/12    
Caio Fábio Machado Maia da Silva     09/12                        

AGENDA FIM DE ANO 2017
Neste ano de 2017, os dias 24/12 (natal) e 31/12 (ano novo) “cairão” num 
domingo. Em vista disso, ficou definido pelo Conselho que, no dia 24, os 
cultos dominicais serão mantidos em seus horários normais, inclusive a 
Escola Dominical. No dia 31, o trabalho matinal também será mantido em 
sua normalidade. A única mudança será feita no dia 31 à noite, quando o 
culto vespertino das 19h00 será transferido para as 22h30, seguido da 
tradicional Ceia de Ano Novo na Quadra. Agende-se!

BANCOS PREFERENCIAIS                                                                                     
Muitas vezes os pais com crianças pequenas precisam sair do templo para 
cuidar de suas crianças. Pessoas com necessidades especiais também 
podem precisar sair com maior frequência. Para que estas pessoas tenham 
maior conforto, é para elas que os últimos bancos são reservados. Com isso, 
contamos com sua ajuda para manter estes bancos livres.   

CENTRAL DE LITERATURA
Hoje estaremos ao lado do cafezinho com uma banca de todos os artigos 
que a Central de Literatura possui mostrando o verdadeiro sentido do Natal, 
para você poder presentear nesse ano. Temos para adultos e crianças com 
valores pequenos, não deixe de dar uma olhadinha, temos certeza que 
ficaram satisfeitos!
Aceitamos e parcelamos em todos os cartões de crédito.
Falar com Ivani ou Diego.  

CADA DIA ESPECIAL DE NATAL
O “Cada Dia Especial de Natal” chegou! Os irmãos interessados devem 
procurar pelo Diego ou a Ivani na Central de Literatura.

ORANDO COM O REBANHO
Dominicalmente um presbítero estará a disposição para orar com os irmãos 
da Igreja após o culto vespertino, no primeiro andar. O presbítero escalado 
para este domingo é o Jéder.
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filosóficas, mas porque nossa  experiência nos leva a questioná-los. A 
verdadeira declaração de Seus atributos ocorre quando os reconhecemos 
mesmo quando a vida não parece apoiá-los. Este é o efeito, em longo 
prazo, que os salmos devem ter sobre nós. A declaração dos atributos de 
Deus é o objetivo da leitura e meditação diária. Esse processo nos prepara 
ou sustenta durante as dificuldades e perdas. Isso mantém o Senhor no 
centro e todas as coisas subordinadas a ele quando a vida está tranquila.       
Mesmo na meditação dos salmos, devemos ter cuidado para interpretá-los 
corretamente. Não podemos deixar o conceito de Deus ou as expectativas 
a seu respeito serem distorcidos pela manipulação da informação fornecida 
a seu respeito para nosso proveito. O fato de Deus fazer prosperar ou livrar 
alguém em determinada situação é o testemunho do que Deus pode fazer, 
não a promessa de que sempre agirá assim. Cada salmo e todo o livro de 
Salmos contribuem para nossa compreensão acerca de Deus. Embora este 
conceito misto sirva para satisfazer nossos pontos altos e baixos 
emocionais, ele ainda deve ser baseado no texto. Não podemos nos 
permitir um conceito distorcido de Deus resultante de manipulação 
inadequada do texto, pois, especialmente em momentos de crise, não 
devemos nos iludir com falsas esperanças que dependem de promessas 
mal interpretadas.                                                                                                                     

Do livro “Panorama do AT”, Andrew Hill & John Walton, Ed. Vida, pág. 387

                                                                                                                                                    

AGENDA 2018 DAS SOCIEDADES INTERNAS
O Conselho solicita às novas diretorias das sociedades internas, eleitas para o ano 
de 2018, que providenciem a agenda de suas programações do 1º semestre de 
2018 até o dia 15 de janeiro, a fim de que os trabalhos de todas as sociedades 
sejam coordenados de modo a não haver choque de datas e programações. Favor 
enviar a programação por e-mail para a secretaria da Igreja: 
secretaria@ebenezer.org.br.

ALMOÇO COMUNITÁRIO EBENÉZER
Incentivamos toda a igreja a participar com alegria do Almoço Comunitário, 
que tradicionalmente ocorre no último domingo de cada mês. É um 
excelente exercício de comunhão cristã e uma ótima oportunidade de 
degustar de um cardápio variado em família. Participe!

BIBLIOTECA EBENÉZER 
Com a graça de Deus, muitos irmãos têm se beneficiado do material que 
foi disponibilizado em nossa Biblioteca. Incentivamos todos à leitura e ao 
estudo, bem como ao cuidado na conservação do material emprestado e 
na devolução dentro dos prazos estabelecidos, para que o maior número 
possível de membros seja beneficiado.
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