
Domingo, 04 de Fevereiro de 2018 – Número 2.072

PASTOR EFETIVO

Rev. Márcio R. Alonso 

PASTORES  AUXILIARES

Rev. Marcos Cleber
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. : 9 9827-6989

Marcos Cleber S. Siqueira
mclebersiqueira@gmail.com - tel. 9 5349-1109.

Wilson Penalva (auxiliar) 
Wilson.penalva@yahoo.com.br - tel.: 9 7350-2231.

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 04/02 DOMINGO 11/02

LITURGO MANHÃ                             Márcio                                    Adailton                                             
                                                                                                                     
LITURGO NOITE                                Eudivan                                 André

ORAÇÃO                                               Jéder                                      Daniel                                                 

DIÁCONOS                                           Thiago G. e Ângelo              Wagner e Miguel                                
                                                               Daril e Thiago                      Joel e Alexandre                               
INSTRUMENTISTAS         
Manhã                 Nelson e Gabriel            Pr. Márcio e Caio
Noite                                                     Orquestra                              Rebeca e Priscilla                           
BERÇÁRIO MANHÃ:                         Tatiana Almeida e                 
                                                               Rebeca Natalie                                                                              
BERÇÁRIO NOITE:                                                           Recesso
                                                                                                                                                                        
CULTO MATERNAL (03 a 5 anos):                                 Recesso               
                                                                                                                                                                          
CULTO INFANTIL (06 a 8 anos):                                     Recesso                                                               
                               

                                                                                      

                                                                         

      IMPORTA-VOS NASCER DE NOVO

Você certamente tem visto por aí que existem supostos 
“pastores” que não são verdadeiros pastores, mas que, na 
verdade, são lobos. A Escritura sempre nos advertiu quanto 
a essa possibilidade. O Profeta Ezequiel denunciou: “Ai dos 
pastores de Israel que se apascentam a si mesmos! Não 
apascentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, 
vestis-vos da lã e degolais o cevado; mas não apascentais 
as ovelhas.” (Ez 34.2 – 4). Conversando com os presbíteros 
da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo profetizou algo que 
tem se cumprido mundo afora: “Eu sei que, depois da 
minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não 
pouparão o rebanho” (At 20.29). Qualquer brasileiro que 
examine atentamente o cenário religioso atual do seu país 
pode verificar que isso é uma triste realidade.                             
       Talvez você também saiba que existem “igrejas” que, na 
verdade, são “sinagogas de Satanás”. Em tais lugares, o 
ensino e a doutrina, a estrutura de governo, a 
administração dos sacramentos e muitas outras coisas se 
distanciaram de tal forma do padrão bíblico que já não se 
pode chamar aquela organização de “Igreja”.  A Confissão 
de Fé de Westminster afirma que “as igrejas mais puras 
debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro”, mas 
também sustenta que “algumas têm degenerado ao ponto 
de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de 
Satanás” (Ap 3.9).                                                                                      
    Contudo, embora pensemos muito em “pastores” que 
não são pastores e em “igrejas” que não são Igreja, 
também precisamos enfatizar que há “ovelhas” falsas que, 
na verdade, são cabritos. São gente que será separada da 
verdadeira Igreja no dia do juízo final, quando Jesus 
colocará suas ovelhas de um lado e os cabritos do outro 
(Mt 25.31 – 33). Por isso mesmo, o apóstolo Paulo 
recomendou aos coríntios: “Examinai-vos a vós mesmos se 
realmente estais na fé; provai-vos a vós mesmos” (1 Co 
13.5).                                                                                                               
    Os membros da Igreja Presbiteriana Ebenézer de São 
Paulo não devem “brincar” de ser igreja.   
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Sede - São Paulo
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Wanda de Castro Ramos         04/02    
Humberto Tolentino Soares    05/02    
Lilian Moreira Penna Assi       08/02   
Tiago Delfini Vallejo              09/02  
                                                                                                                                        

REUNIÃO DE ORAÇÃO
As reuniões de oração das quintas-feiras já reiniciaram. Toda semana às 
14h30 no templo. Venha orar conosco!

“MULHERES SÁBIAS”                                                                                                       
As sócias da SAF que encomendaram este livro, na plenária do dia 27 de 
janeiro, já podem retirar seu exemplar com o Diego na Central de Literatura. 
O valor com o frete ficou em R$21,00. Para quem ficou fora desta lista, há a 
oportunidade de formar uma nova diretamente com o Diego.

JUNTA DIACONAL - PROGRAMAÇÕES     
Está pensando em utilizar os espaços da nossa igreja para sua 
programação? Não deixe de consultar antes a Junta Diaconal. Será um 
prazer deixar tudo pronto para que você não tenha imprevistos!

BOM USO DAS DEPENDÊNCIAS                                                                                  
Esforcemo-nos para manter nosso patrimônio em boa ordem de limpeza, 
de organização e conservação. Portanto, não deixe resíduos de alimentos 
ou recicláveis no templo ou nas demais dependências da igreja. Cuidemos 
da casa de Deus!

VISITAÇÕES                                                                                                                           
Não há outra forma de ajudar aos irmãos necessitados se não conhecermos 
suas necessidades. E para isso, precisamos estar próximos de vocês. Por 
isso, queremos visita-lo! Se você ainda não foi procurado e quer receber 
uma visita para uma conversa informal e oração, procure um diácono.

DÍZIMOS E OFERTAS                                                                                                       
Na hora de ofertar ou entregar o seu dízimo, não deixe de preencher o 
envelope de forma legível, com atenção principal ao nome e aos valores. 
Esta informação é importante para o trabalho da Junta Diaconal e da 
Tesouraria da igreja.
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      É dever do Conselho que pastoreia este rebanho de Cristo assegurar-se 
de que, no rol de membros, não haja cabritos entre as ovelhas. E uma das 
maneiras de cuidar dessa missão é mostrar ao rebanho como uma ovelha 
autêntica é. Conversando com Nicodemus, um fariseu, mestre da lei, 
homem respeitado em Israel, Jesus lhe disse: “Importa-vos nascer de 
novo” (Jo 3.7). Isso significa que é possível conhecer a Escritura, ser 
respeitado no meio do povo de Deus, ter um histórico religioso admirável 
e, ainda assim, não ser convertido como uma verdadeira ovelha deve ser. 
Por isso mesmo, usaremos o mês de fevereiro para refletir sobre a 
conversão. Os verdadeiros membros, pertencentes à verdadeira Igreja, são 
pessoas que nasceram de novo, que foram convertidas por Deus. Você é 
uma dessas pessoas? Examine-se a si mesmo à luz da Palavra pregada 
neste mês de fevereiro! Que Deus a todos nos abençoe e dirija. 

Em Cristo,
                                                                                                               Rev. Márcio Alonso     
                                                                                                                                                                            

ESCOLA DE MÚSICA EBENÉZER                                                                                
O estudo da música, além de proporcionar prazer pelo conhecimento e 
apreciação da arte, apura talentos para o serviço do Senhor! As inscrições 
da EME para o primeiro semestre estão abertas, com cursos de diversos 
instrumentos para crianças e adultos. Para saber mais, fale com Priscilla 
Ribeiro, Lina Machado ou escreva para o nosso e-mail abaixo: 
escolademusicaebenezer@gmail.com.

LIVRO DO MÊS
Nos cultos dominicais deste mês de fevereiro, estudaremos sobre a 
conversão e o arrependimento, características essenciais daqueles que são 
a verdadeira Igreja de Cristo. Para seu maior aproveitamento e 
aprofundamento no tema, sugerimos a leitura do livro O QUE É 
ARREPENDIMENTO, de R.C. Sproul, publicado pela Editora Fiel e 
disponível para leitura gratuita no endereço: 
https//issuu.com/editorafiel/docs/oqueearrependimento-rcsproul . 
O livro O QUE SIGNIFICA SER NASCIDO DE NOVO?, do mesmo autor e da 
mesma editora, também é altamente recomendado e pode ser baixado 
em: http://www.ministeriofiel.com.br/ebooks .  Boa leitura!

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 Sr. Jéder.
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