
Domingo, 18 de Fevereiro de 2018 – Número 2.074

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 18/02 DOMINGO 25/02

LITURGO MANHÃ                             Adailton                                 Luiz Carlos                                        
                                                                                                                          
LITURGO NOITE                                André                                     Eudivan

ORAÇÃO                                               Daniel                                    Marcelo                                              

DIÁCONOS                                           Marcus e Paulo                     Watson e Ronaldo                            
                                                               Edson e Ícaro                        César e Murilo                                  
INSTRUMENTISTAS         
Manhã                 Nelson e Helena            Priscilla e Gabriel 
Noite                                                     Orquestra                              Rebeca                                             
BERÇÁRIO MANHÃ:                         Marlene e                               Marli e Rebeca Natalie
                                                               Tatiana Montenegro                                                                     
BERÇÁRIO NOITE:                            Dayse Duarte e                    Meire e Giulia Gutierrez
                                                               Ester                                                                                               
CULTO MATERNAL (03 a 5 anos):  Suzy Gomes,                         Priscila Alonso, Fernanda e
                                                               Pb. Daniel e Giovana          Samir                                                 
CULTO INFANTIL (06 a 8 anos):      Raquel Gomes e                   Gabriela Almeida e                           
                                                               Andressa                                Giovanna Gutierrez

                                                                                      

                                                                         

                          MISERICÓRDIA E GRAÇA

 “...e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, 
em que há mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabem 
discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também 
muitos animais?”. Jonas 4.11 

   Deus termina o seu diálogo com Jonas com uma pergunta. 
Este que muitos conhecem como o profeta fujão, não queria ir 
pregar a palavra aos habitantes da cidade de Nínive. Na sua 
empreitada em fugir de Deus ele se fez de surdo, pegou um 
navio na direção oposta da que ele deveria ir, se escondeu de 
Deus no fundo do navio, foi jogado ao mar, engolido por um 
grande peixe e depois de arrependido foi vomitado na praia da 
qual saiu e novamente foi comissionado por Deus a pregar a 
sua Palavra. Quando observamos mais atentamente as 
atitudes de Jonas, percebemos que ele não foi um profeta 
fujão, mas um profeta amargurado. Isto se deve ao fato de 
Jonas ter vivido nos dias de Jeroboão II (2Rs 14.25), momento 
próspero da nação de Israel contudo sem nenhum 
arrependimento quanto as práticas pecaminosas. É provável 
que Jonas pregou aos seus irmãos sem ver nenhum 
arrependimento, e agora Deus o havia enviado para um povo 
que aos olhos de Jonas não eram dignos da misericórdia e 
graça de Deus. 
   Abraham Booth disse certa vez que: “misericórdia é Deus não 
dar o que merecemos, e graça é o fato de ele dar o que não 
merecemos”. Jonas tinha medo de que Deus agisse com 
misericórdia e graça para com os ninivitas. Estes que foram os 
descendentes do grande Ninrode (Gn 10.8-11), e eram temidos 
por sua maldade e a maneira como oprimiam os povos. Aos 
olhos de qualquer pessoa eles não eram dignos de serem 
alcançados pela misericórdia e graça de Deus. Contudo o 
relato do livro de Jonas nos leva a conclusão de que Deus não 
vê os homens como nós vemos e que ele sente compaixão pela 
sua criação. Temos por certo de que Deus perdoou os ninivitas 
e que eles estão na glória, segundo disse Jesus: “Ninivitas se 
levantarão, no Juízo, com esta geração e a condenarão; porque 
se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está 
quem é maior do que Jonas” Mateus 12.41. 
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Débora Regina da Silva Goldone         19/02    
João Aparecido Dias Guirau              19/02     
                                                                                                                                   

PROJETO ANA                                                                                                                 
Na próxima quinta-feira, dia 22 às 14h30, teremos nossa reunião do 
Projeto ANA. Será um momento de investimento do nosso tempo na 
intercessão por nossos filhos, colocando-os diante do trono da graça de 
Deus. Nosso mensageiro será o licenciado Elias. Venha orar conosco.

TARDE PARA MULHERES – TPM                                                                             
A SAF convida  todas as mulheres da igreja para a “ Tarde Para 
Mulheres”, evento  que acontecerá no dia 10 de março às 14h30, em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Teremos atividades 
voltadas para as mulheres e um delicioso chá. Reservem essa data!

CULTO DO BEBÊ                                                                                                             
No dia 6 de maio, por ocasião do culto matutino,  estaremos 
agradecendo a Deus pela vida dos bebês de nossa igreja. As mamães 
deverão procurar a secretária de espiritualidade da SAF, Ângela Nimia, 
para fazer a inscrição de seu bebê.

MULHERES SÁBIAS                                                                                                      
Ontem, na reunião do Departamento Ester da SAF, demos início ao 
estudo do livro “Mulheres Sábias”, com mensagem especial pelo 
licenciado Elias. As reuniões são abertas a todas as mulheres.

CASAMENTO NA IGREJA
No próximo 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.

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. 
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  Meus irmãos vivemos tempos em que o evangelho pode ser divulgado 
pelos mais diferentes meios. Podemos até mesmo anunciar Cristo sem 
precisar sair de casa. Todavia algo nos atrapalha nesta obra, queremos 
fazer o papel de Deus ao escolher quem deve receber sua mensagem. Ao 
encarregar Jonas, Deus não levou em conta o pecado dos ninivitas. Para ele 
aquilo não era um empecilho! Mas e para você? Você tem se envolvido com 
a obra evangelística, ou é daqueles que pensa que há pessoas as quais não 
devemos pregar o evangelho? 
  Deus ama a sua criação e enviou a sua Palavra viva, para que por meio 
dela, aqueles que estavam mortos tenham vida novamente. Deus é aquele 
que não nos dá o castigo que merecemos, mas nos dá o perdão que não 
merecemos. Anunciemos esta verdade aos povos e vivamos a nossa vida 
firmada nela. 
                                                                                         Lic. Elias Mota Santos                  
                                                                                                                                                                            

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 próximo 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.   

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. Daniel.
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