
Domingo, 11 de Fevereiro de 2018 – Número 2.073

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 11/02 DOMINGO 18/02

LITURGO MANHÃ                             Rev. Marcos                          Adailton                                             
                                                                                                                     
LITURGO NOITE                                Eudivan                                 André

ORAÇÃO                                               Luiz                                       Daniel                                                 

DIÁCONOS                                           Wagner e Miguel                  Marcus e Paulo                                  
                                                               Joel e Alexandre                   Edson e Ícaro                                  
INSTRUMENTISTAS         
Manhã                 Pr. Márcio e Caio            Nelson e Helena 
Noite                                                     Rebeca e Priscilla                 Orquestra                                        
BERÇÁRIO MANHÃ:                         Meire                 
                                                                                                                                                                        
BERÇÁRIO NOITE:                                                           Recesso
                                                                                                                                                                        
CULTO MATERNAL (03 a 5 anos):                                 Recesso               
                                                                                                                                                                          
CULTO INFANTIL (06 a 8 anos):                                     Recesso                                                               
                               

                                                                                      

                                                                         

      DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?

   Para nós, cristãos, a "Palavra de Deus é fonte de autoridade 
de Deus para o nosso pensar, crer, sentir e agir. A Palavra de 
Deus é suficiente.” (Hermisten Maia). A Palavra não muda. 
Seus princípios norteiam nosso relacionamento com Deus e 
com o próximo. Ela é o padrão, independente da cultura ou 
período histórico.
   O cristão tem como sua única regra de fé e prática a Bíblia. 
Quando qualquer outro conceito, não-bíblico, pautar nosso 
crer, sentir e agir, lembremos: ninguém pode servir a dois 
senhores. Nossas opções ideológicas e escolhas dirão a 
quem servimos e quem somos. Caso você tenha seguido o 
curso deste mundo, saiba: tal proceder é característico dos 
filhos da ira (Ef 2.1-3).
   O analfabetismo bíblico tem sido marcante em nossa era. A 
indisposição para o estudo da Bíblia é patente. Não é de se 
admirar a facilidade com que muitos têm sido levados de um 
lado para outro, guiados por vãs filosofias, por ideologias 
políticas, sociais e religiosas opostas às Escrituras. Recorrer a 
líderes que corroboram nossas ideias antibíblicas não nos 
salvará do erro. A Palavra de Deus continua sendo a nossa 
fonte, e por ela devemos julgar todo ensino que ouvimos fora 
e dentro da Igreja. Sigamos o exemplo dos crentes de Bereia 
que “receberam a palavra com toda a avidez, 
examinando as Escrituras todos os dias para ver se as 
coisas eram, de fato, assim” (Atos 17.11).
   Além de nos guiar, a Bíblia aponta para o nosso salvador. 
Disse Jesus: “Examinais as Escrituras, porque julgais ter 
nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam 
de mim” (João 5.39). A Palavra não tem poder salvífico em si, 
mas indica o Salvador. É precisamente pela palavra escrita 
que nós, que vivemos depois de Cristo, temos acesso à 
Palavra viva de Deus, que nos é entregue — Jesus Cristo! 
Ideologias mundanas, no entanto, deturpam a visão de 
quem é Cristo. Baseados em conceitos estranhos à Palavra, o 
Jesus asceta se opondo ao Jesus glutão. Porém, todos 
são distorcidos e nenhum deles merece nossa 
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02035-020
tel: (11) 2979-6407
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Antônio Carlos Montini           11/02    
Diego Raposo dos Santos        11/02    
Arody Vieira Arruda             12/02    
Rebeca Barbosa L. Estevão    14/02    
Néli Correa Bueno             15/02    
Fabrício Nogueira Natal         16/02    
                                                                                                                                        

DEPARTAMENTO ESTER                                                                                                  
No próximo sábado, dia 17  às 9h na igreja, estaremos dando início ao 
estudo do livro “Mulheres Sábias” na SAF. O licenciado Elias, nosso 
conselheiro, nos trará a mensagem. Todas as mulheres da igreja estão 
convidadas.

CASAMENTO NA IGREJA
No sábado dia 24/02, haverá um casamento em nossa Igreja, de irmãos que 
pertencem à Congregação de Mairiporã (Wellington e Ana Carolina). Fique 
atento para não agendar nada que choque com essa programação.

PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DA UCP
No próximo sábado, dia 17/02, às 16h30, a União de Crianças Presbiterianas 
terá sua programação de abertura do ano. Cada criança deve vir tendo 
memorizado um versículo (Gálatas 5.22 – 23) e aprendido também a música 
sobre o “Fruto do Espírito” (tema do ano). Essas e outras informações estão 
sendo disponibilizadas num grupo de whatsapp criado para os pais. Se você, 
pai ou mãe, não foi incluído nesse grupo, procure pelas irmãs Ana Lúcia 
Veloso ou Sheila Silvério, que são as coordenadoras da UCP em 2018. 

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. 

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. Luiz.
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adoração e culto”. Se queremos desenvolver uma maturidade 
verdadeiramente cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão 
renovada e verdadeira de Jesus Cristo, alicerçada nas Escrituras.
    Por fim, a Palavra de Deus adverte: "Ai dos que ao mal chamam bem e 
ao bem, mal; que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade; 
põem o amargo por doce e o doce, por amargo! Ai dos que são 
sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito!" 
(Isaías 5.20-21). Aquele, porém, que “não anda no conselho dos ímpios, 
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda 
dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na 
sua lei medita de dia e de noite” (Salmo 1), este sim, será considerado 
verdadeiramente feliz e bem-sucedido, diante de Deus. De que lado você 
está?
                                                                           Rev. Marcos Cleber Santos Siqueira     
                                                                                                                                                                            

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho da IPB Ebenézer de SP, no uso de suas atribuições, convoca os 
membros comungantes e em plena comunhão para a Assembleia Geral 
Ordinária que se realizará no domingo, dia 25 de fevereiro de 2018, às 
10h30, na sede da Igreja, a fim de que os membros possam “ouvir, para 
informação, os relatórios do movimento da igreja no ano anterior, e tomar 
conhecimento do orçamento para o ano em curso” (art 9º, §1º, “d” CI-IPB). 
O Conselho informa que, nesse dia, não haverá trabalho para as crianças no 
Departamento Infantil, visto que os professores do DI participarão da 
Assembleia. 

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Neste ano de 2018, temos uma proposta diferente para o almoço 
comunitário. Estamos empenhados em abençoar e entrosar as crianças e 
adolescentes, vindas dos abrigos, que frequentam nossa igreja. Assim, a 
partir do mês de março, usaremos os almoços comunitários para conhecer 
e conversar com nossos visitantes. As famílias da Igreja que forem 
participar do almoço deverão se inscrever e assumir o compromisso de, ao 
longo do ano, acolher, conhecer, orar, e até mesmo visitar uma criança ou 
adolescente específico. A fim de organizar esse trabalho, faremos uma lista 
das famílias e das crianças participantes, e até mesmo organizaremos as 
mesas na quadra de modo planejado. Ore conosco por essa iniciativa, 
inscreva sua família, e participe para abençoar nossos visitantes.   

REUNIÃO DE ORAÇÃO – SAF 
Venha orar conosco todas as quintas-feiras às 14h30 no templo.
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