
Domingo, 10 de Dezembro de 2017 – Número 2.064

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 10/12 DOMINGO 17/12

LITURGO MANHÃ                             Eudivan                          André                                                  
                                                            
LITURGO NOITE                                Daniel                         Adailton              

ORAÇÃO                                               Lic. Elias                              Jéder                                                    

DIÁCONOS                                           Ângelo e Daril                       Watson e César                                  
                                                               Thiago G. e Thiago               Murilo e Ronaldo                            
INSTRUMENTISTAS         
Manhã                Pr. Márcio e Caio            Nelson e Helena
Noite                                                     Rebeca e Priscilla                 Orquestra                                        
BERÇÁRIO MANHÃ:                         Marlene e Kelly Dias           Tatiana Almeida e        
                                                                                                              Rebeca Natalie                               
BERÇÁRIO NOITE:                            Dayse e                                  Vivian e Ester Oliveira 
                                                               Matheus Duarte                                                                            
CULTO MATERNAL (03 a 5 anos):  Priscila Alonso,                    Suzy Gomes, Pb. Daniel e               
                                                               Bruno e Laura Carvalho     Giovana Jones                                  
CULTO INFANTIL (06 a 8 anos):      Sônia Nóbrega e                  Raquel Gomes e Fernanda Lyra      
                                                               Paula Nóbrega                     

                                                                                      

                                                                         

      
  

 
 

  

 

     

 

 

 
 
 

 

    PRECISAMOS DE UM BOM GOVERNANTE

Mais uma vez, as notícias da semana nos deixam 
desapontados quanto aos governantes brasileiros. Não 
basta saber que todos os cinco últimos ex-presidentes do 
Brasil respondem a inquéritos abertos no STF, nem 
lembrar que todos os governadores do Rio de Janeiro 
eleitos desde 1998 estão presos, ou ainda que todos os 
presidentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
desde 1995 estão atrás das grades. Não! Nesta semana, o 
palhaço Tiririca (que, por incrível que pareça, era dos 
poucos que levavam a vida parlamentar a sério) resolveu 
renunciar, jogando a toalha…                                                            
De fato, brasileiros sabem os estragos que um mau 
governante pode causar. Estamos enfrentando 
desemprego, crise na saúde, na educação, e boa parte 
dessas questões foram em muito agravadas por 
governantes corruptos. Pensamos com muito receio e 
desânimo na eleição presidencial de 2018, e temos até 
medo de alimentar esperanças que, mais uma vez, 
poderão ser frustradas.                                                                         
O povo de Judá, nos dias de Isaías, nos compreenderia 
muito bem. Os reis do povo escolhido de Deus estavam 
deixando muito a desejar naquela época, tanto na política 
internacional quanto, principalmente, na condução da 
vida religiosa do povo – e isso trazia reflexos também nos 
assuntos internos. Acaz, que dirigia a nação na parte inicial 
do ministério de Isaías, ignorava frontalmente a voz de 
Deus por meio do profeta. O resultado inevitável seria o 
juízo de Deus sobre toda a nação.                                                   
Não é por acaso que o anúncio da solução de Deus para o 
seu povo incluía o nascimento de um menino que tinha “o 
governo sobre seus ombros”. O SENHOR prometeu, por 
boca de Isaías, que estaria com o seu povo (“Deus 
conosco”) na pessoa de um governante dravídico que seria 
conhecido por sua força (“Deus forte”), por seu 
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Áurea Kamila Medeiros Coutinho       11/12    
Bruno de Freitas Carvalho              11/12    
Laura de Freitas Carvalho              11/12    
Tomás de Freitas Carvalho              11/12    
Vani Eli Freddi Coutinho             11/12    
Andressa Cristina de Sá Montini         12/12    
Devanizia Perroni Trentin             12/12    
Simone Valério                          12/12    
Rogério Moreira Arriel             13/12    
Denise Roque da Silva Ássi             14/12    
Saulo Javam Silvério                          15/12    
 
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!

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 Lic. Elias.
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governo duradouro (“Pai da Eternidade”), por suas decisões justas e sábias 
(“Maravilhoso Conselheiro”), e que as guerras e conflitos internos e 
externos seriam extintas por conta de sua condução digna da nação 
(“Príncipe da Paz”).                                                                                                                   
Neste natal de 2017, pensemos em Cristo como mais que um nenê nascido 
num cenário pitoresco. Pensemos no rei dos judeus, adorado pelos magos, 
celebrado pelos anjos, como a resposta do SENHOR para um mundo 
aprofundado no caos e carente de governo adequado. Pensemos em Cristo 
como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a solução de Deus para o Brasil 
e para o mundo. Glória a Deus!  

                                                                                                                                                           
                                                                                                                   Rev. Márcio Alonso

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.

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.

NOVO NÚMERO DE TELEFONE
Nossa irmã Francisca Lacerda, informa a toda a igreja seu novo número de 
telefone, disponível na secretaria da igreja.

ANIVERSÁRIO DA SAF E UPH
Hoje, após o culto vespertino, estaremos comemorando e agradecendo a 
Deus por mais um ano de trabalho da SAF e UPH em nossa igreja.                     
                                                                                                                
CONFRATERNIZAÇÃO DA SAF                                                                                    
No próximo sábado, dia 16, será o  almoço de encerramento das atividades 
do ano. Teremos uma gincana e amigo secreto (o  presente pode ser  
adquirido na Sala de Costura Elisa Lobo). Início ao meio dia no terceiro 
andar. Aguardamos todas as sócias!
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