Vitor Paulo defende mais
investimento para as Forças
Armadas Brasileiras

Crescimento

spiritual
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Uma das grandes verdades que Deus deseja
comunicar a seus lhos é que fomos chamados por Ele não
apenas para sermos salvos. Deus nos chamou para sermos
semelhantes a Seu Filho. Nosso papel é executar o plano de
crescimento e maturidade espiritual que Deus estabeleceu
para cada um de nós.
Deus quer que cresçamos na fé e, para isso, devemos
observar alguns princípios:
O primeiro: Entender o caminho da excelência de Deus.
Paulo ensina o correr da carreira cristã e isto deve ser
dinâmico, com vida e alegria, e não estático e desanimador 1Co 12: 31. Um caminho sobremodo excelente. Deus nos
tem chamado para uma vida de excelência. Ele não disse até
um ponto, mas um caminho sobremodo excelente.
Caminho é uma faixa de terreno destinada ao trânsito;
estrada, uma direção a ser conquistada ou cumprida.
Caminhar, falar em conquistar e em crescer em Deus e no seu
propósito.
O segundo: Entender o que é crescer em Deus.
Conforme Romanos 12: 2, para crescer se faz
necessário: ser tratado, curado e transformado.

Tratamento: Só seremos tratados por Deus Quando
houver concessão em nós;
Cura: Seremos curados se oferecermos opção para sermos
confrontados em nossas motivações e con itos de alma. Se
houver em nós desejo de mudar.
Transformação: É produto da consagração das nossas
vidas. Quando Deus fala, opera, lança luz em nossa mente e
isto gera renovação do nosso entendimento e assim
crescemos.
O terceiro: Entender o referencial de Deus.
Crescer até quanto? A estatura de Cristo é a única
resposta autorizada pela Bíblia. Deus quer um povo forte e
irrepreensível. O Salmo 119:1 se expressa: "Bem-aventurados
os irrepreensíveis em seu caminho, os que andam na lei do
Senhor." Ele busca um povo maduro na fé e realizador. Em
Tito 2: 14 encontramos esta escritura: "O qual se deu a si
mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e
puri car para si um povo todo seu, zeloso de boas obras".
En m, Deus quer que andemos no Espírito, livre da atração
do pecado e em vitória sobre a natureza corrompida da carne.
Concluímos que o caminho do crescimento vem
quando minha vida está ajustada e organizada para que nada
impeça o mover da unção e do Espírito Santo em mim e
através de mim.
Fonte: h p://www.iprb.org.br/artigos/textos/art01_50/art18.htm

O fortalecimento das Forças
Armadas Brasileiras foi debate em
Comissão Geral realizada na Câmara dos
Deputados. O republicano Vitor Paulo
cobrou mais atenção ao setor, e defendeu
a ampliação de investimentos, como a
destinação de 2% do Produto Interno
Bruto Nacional (PIB) ao orçamento da
Defesa, bem como, a reestruturação
salarial da categoria.
Vitor Paulo avalia que o Brasil é
foco de 'ambições', em razão de suas Texto: Laize Andrade
riquezas naturais e capacidade, sendo Foto: Douglas Gomes
assim necessário preparar o país para
possíveis enfrentamentos. Urge o

Esclareça suas dúvidas
» Quer torna-se um membro da Catedral da Bênção?
» Precisa atualizar seus dados?
» Quer se batizar?
» Deseja anunciar o seu casamento ou nascimento do seu ﬁlho?
» Deseja informar o falecimento de um parente?

Memorize um
versículo por
dia
TEMA: FAZER DISCÍPULOS
Domingo
■ Mateus 28.18
“Jesus, aproximando-se, falou-lhes,
dizendo: Toda a autoridade me foi dada
no céu e na terra”.
Segunda
Mateus 28.19
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas
as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”.
Terça
Mateus 28.20
“Ensinando-os a guardar todas as
coisas
que vos tenho ordenado. E eis que estou
convosco todos os dias até à
consumação do século”.
Quarta
Mateus 10.24
“O discípulo não está acima do seu
mestre, nem o servo, acima do seu
senhor”.
Quinta
Mateus 10.25
“Basta ao discípulo ser como o seu
mestre, e ao servo, como o seu senhor.
Se chamaram Belzebu ao dono da casa,
quanto mais aos seus domésticos?”
Sexta
2 Timóteo 2.2
“E o que de minha parte ouviste através
de muitas testemunhas, isso mesmo
transmite a homens ﬁéis e também
idôneos para instruir a outros”.
Sábado
Colossenses 1.28
“O qual nós anunciamos, advertindo a
todo homem e ensinando a todo homem
em toda a sabedoria, a ﬁm de que
apresentemos todo homem perfeito
Cristo”.

Entre em contato: 34517200 / 7254 / 7224 ou
secretaria.catedral@cb.org.br
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Homenagem do Apóstolo Doriel e Missionária Ruth

fortalecimento das Forças Armadas,
tendo como um dos principais focos a
análise de programas estratégicos da
Marinha, Exército e Aeronáutica. Seu
papel nos âmbitos da Política Nacional e
a Estratégia Nacional de Defesa também
não podem ser esquecidos , ponderou.
A questão salarial, na observação
do parlamentar, ainda é um gargalo
enfrentado pela categoria. É
imprescindível que seja construída uma
rede de intenções e ações com o objetivo
de adequar o salário dos militares e, no
mínimo, equiparando aos níveis
daqueles já ex i stentes no Poder
Executivo , disse. Dessa forma, Vitor
Paulo acredita que a evasão de o ciais e
praças causada pela defasagem salarial
seria mínima.
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PORQUE DEVEMOS ENSINAR A CRIANÇA
NO CAMINHO
A palavra de Deus
nos revela a luz desse
assunto: ''Ensina a
criança no caminho
em que deve andar, e
q u an d o vel h o não
desviará dele
(Provérbios 22:6). E
interessante observarmos este versículo, pois fala que
devemos ensinar a criança no caminho, '' e não o caminho ,
porque no caminho estamos juntos com elas, e o caminho ,
não as acompanhamos, só mostramos o caminho o qual
deverão seguir. Ensinarmos a criança no caminho requer de
nós amor, dedicação e a unção de Deus sobre nossas vidas,
pois as crianças também são almas preciosas para Deus.
Em Provérbios 20: 11 diz: Até a criança se dará a
conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Diante
da re exão desse versículo sabemos que a nossa

Glórias a Deus!
Realizaremos em

responsabilidade como pastores e líderes de ministério
infantil é ainda maior, se não as ensinarmos no caminho o
Senhor cobrará de nós. As crianças não estão imunes aos
ataques de satanás, ele sempre se levantou contra as crianças,
desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Nos dias atuais
as crianças continuam sofrendo ataques, às vezes de maneira
explicita ou sutil. Efésios 5:16 nos orienta remir o tempo,
pois os dias são maus. Estamos vivendo realmente tempos
difíceis e nossas crianças estão inseridas nesse contexto.
Então não há tempo a perder, nosso papel é levar o evangelho
da salvação aos pequeninos usando a autoridade que há no
nome de JESUS.
Por isso, nós do ministério infantil de Brasília,
estamos oferecendo diretrizes para os professores no sentido
de ordenação dos materiais didáticos, orientando-os na
preparação das aulas e inserindo as crianças no contexto da
igreja nas apresentações da Santa Ceia juntamente com o
pastor Israel.

Re exão

5

Se não for usado, o ferro enferruja. A água, parada, perde a pureza e no frio
se congela. Semelhantemente, a falta de atividade suga
o vigor da mente.

anos

mais do que ﬁzemos em

Abraham Lincoln

MULHERES DA BÊNÇÃO EM AÇÃO

Palavra profética
Apóstolo Doriel de Oliveira
Jubileu 2014

Permaneça na visão

Bancos que você pode
depositar os seus
Dízimos e Ofertas

Banco do Brasil
AG: 4346-x
C/C: 11.645-9

...........................
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No Dízimo, é Deus que me diz o quanto devo devolver (10% do que ganho).
Na Oferta, somos nós que dizemos a Deus o quanto vamos dar!

Bradesco
AG: 0879-6
C/C: 112012-3

Você pode utilizar as
máquinas de débito
automático para
entregar os dízimos e as
ofertas.

conosco.
A paz e a Graça do Senhor Jesus seja com vocês.
Mulheres da Bênção. Amigas de Verdade!
Pra. Alexandra Oliveira
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Sob a liderança nacional da Missionária Ruth B.
Oliveira e liderança local da Pra. Alexandra Myrlle Oliveira,
as mulheres da Catedral tem realizado um trabalho para o
crescimento do reino de Deus aqui na terra. Conheça a nossa
agenda semanal:
Terça-feira Culto de Oração e Consagração, às 8h
com a Pra. Carmem Morais e equipe.
Quarta-feira - Oração na Torre com a Ev. Maria dos
Remédios e equipe, Visitas nos lares e hospitais, a partir das
13h com a Evangelista Ana Amélia e equipe e às 15h Pra.
Alexandra Oliveira e equipe.
Quinta-feira, às 15h Aulas Práticas de Artesanato
com Pra. Beth Dias e irmã Vera- a partir das 20h Culto das
Guerreiras com Diaconiza Maressa Reis e equipe.
Neste mês teremos especialmente no dia 8 de maio
(quinta-feira), 20h uma linda Homenagem às Mulheres pelo
Dia das Mães.
Você mulher de qualquer idade junte-se a nós, pois
com certeza existe um lugar e um trabalho para desenvolver
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P. A. F. V. Como Jesus

QUINTA

TERÇA

SEGUNDA

SEXTA

Pense, Aja, Fale e Viva Como Jesus

QUARTA

SÁBADO
14H Ensaio ICB Praise
14H Ensaio ICB Jovem

Há sempre um pastor ou uma pastora prontos
para aconselhar e orar por você!

Pastores e Pastoras de

PLAnTÃO

Pastores

Jeremias
Marcus Mariano
Silva
Leandro
Cleilson Costa
Rogério
Giuliano

MÍDIA DIGITAL
Catedral da Bênção

@ApostoloDoriel

apostolodoriel
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Em breve na sua TV

8127-6794
9970-9698
9699-8663
8653-6413
8411-2966
8567-9938
8447-0089

Lilian
Alexandra
Edna
Rose

9909-7220
9137-1800
8433-1990
7817-0652

#compartilheessaideia

Saiba que aquele que zer converter do erro do seu caminho
um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma
multidão de pecados. (Tiago 5:20)
Quando ganhamos almas Deus cuida da nossa saúde
Exôdo 23:25 Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele
abençoará o vosso pão e a vossa água; e eu tirarei do meio de
vós as enfermidades.
Vamos atrair essas e outras bênçãos sobre nós
cumprindo a grande comissão que Jesus nos ordenou em
Marcos 16:15 Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a
toda criatura sabendo que a Bíblia também diz que quem
ganha alma sábio é ... e o que ganha almas é sábio. Provérbios
11:30
Pegue no pacto a sua pulseira e participe desse mover
no ano profético do Jubileu!
Pregue sempre o evangelho, quando for necessário
use palavras.
Pastor Jeremias Figueredo

.org.br

TV

Doriel de Oliveira

TV WEB
http://cb.org.br/tv/

Pastoras

Na Santa Ceia de Abril lançamos o projeto ganhe + 1,
onde todos os membros da Casa da Benção estão envolvidos
para ganhar almas por meio do PAFV - Pense, Aja, Fale e Viva
Como Jesus, com base bíblica em 1 Coríntios 11:1 onde
Paulo diz: Sede meus imitadores, como também eu sou de
Cristo.
Vamos levar o amor de Jesus aos nossos familiares e
amigos através do nosso testemunho de vida. A Igreja
ativada e cheia do Espírito Santo cumprirá com excelência
sua missão expandindo o Reino de Deus.
Quando participamos da Santa Ceia do Senhor e
lemos em I Coríntios 11:26 Paulo diz: Todas as vezes que
comer este pão e beber esse cálice anunciais (pregai o
evangelho) a morte do Senhor até que Ele venha.
Jesus disse em Mateus 16:26, "De que adiantaria ao homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Uma alma vale
mais do que o mundo inteiro e quando fruti camos,
ganhamos almas, atraímos varias bênçãos que Deus tem
preparado para quem obedece a grande comissão. Veja
algumas delas:
Quando ganhamos almas nossas orações são
respondidas João 15:16 Vós não me escolhestes a mim mas
eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis
frutos, e o vosso fruto permaneça, a m de que tudo quanto
pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.
Quando ganhamos almas, pecados são perdoados.

Que alegria receber você na
Domingo
Seg à Sex _________
Sábado _________
_________

7:30 18:30 8:30

Catedral da Benção
seja bem-vindo a igreja da família de Deus

RÁDIO
www.ondasdabencao.com.br
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AGENDA DE MAIO
30 àsa 9h31

Encontro de Príncipios

Capelania Hospitalar
Investimento R$ 110,00

31

Das 9h às 17h

11

às 9h, 15h e 19h

III Imersão CCE Curso de Crescimento Espiritual

III CLAD

Empreendedores do Reino de Deus
Sala do Apóstolo Doriel
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Culto de ações de Graças

Aniversário do
Apóstolo Doriel
Será servido um churrasco para todos.

13àsà19h15

ROLEZINHO GOSPEL

II CLAD

BATISMO

II IMERSÃO

17
às 9h
18
às 15h

26
das 09h às 12h

Pré
de Junho

- Do dia 1 à 8 Festa dos Tabernáculos.
- Dia 5 às 19h Sessão Solene na câmara legislativa do Distrito
Federal em homenagem aos 50 anos da Casa da Benção no
Brasil.
- Consagração de Novos Obreiros ao ministério.
- Dia 8 Santa Ceia.
- Dia 9 às 10h da manhã - Sessão Solene na Câmara Federal em
homenagem aos 50 anos da Casa da Benção no Brasil.
- Dia 9 às 19:30 - Culto de Ações de Graças em todo o Brasil
pelo aniversário de 50 Anos da Casa da Benção.
- Dias 10, 11 e 12 - IV Imersão - Curso de Treinamento de
Discípulo às 19hs.
- Dias 27, 28 e 29 - Reencontro.
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SANTA CEIA DO SENHOR

ACONTECEU NA CATEDRAL

04
às 16h
Fotos: Flávio Carques

Reunião de Liderança da Sede
Capela da benção

BEM VINDO A CATEDRAL DA BENÇÃO

EMPREENDEDORES DO REINO DE DEUS

A igreja da família
Salvação
É um dom gratuito para todos, se você quiser
estar em paz com Deus, aceite ao Senhor Jesus
Cristo como Senhor e Salvador ou renove a sua
aliança com Ele, a oportunidade será dada no final
do culto.

Batismo nas Águas
O nosso batismo nas águas é realizado a cada
dois meses. Fique atendo pois será divulgado
durante os cultos! Se você já aceitou a Jesus o
próximo passo é se prepararar para descer as águas,
pegue sua ficha de batismo no pacto preencha e
entregue-a a um dos pastores na Catedral.
Lembramos também aos recém convertidos que
estamos te esperando na classe de preparação para o
batismo todos os domingos às 9h, na Escola Bíblica
da Bênção.

Santa Ceia
Esta grande festa de celebração esta sendo
realizada sempre no segundo Domingo de cada
mês.
Participam da Santa Ceia todos que já aceitaram
Jesus e foram batizados e também os visitantes que
estão em comunhão com a sua igreja e com o
Senhor.

Batismo com
Espírito Santo
Queremos dar ênfase ao batismo com o Espírito
Santo, em específico, levar cada pessoa a buscar essa
experiência pessoal com Deus, conscientizando-a
da necessidade de se equipar com os dons
espirituais ainda nos primeiros dias da sua vida

Produtos e Serviços oferecidos pelos empresários e
pro ssionais liberais da Casa da Benção.
TELEFONE: 8467-82150

ADÃO E GLAUCIENE

cristã. A torre de Oração está a disposição para todos que
queiram buscar a presença do Senhor e o batismo com o
Espírito Santo, busque essa nova experiência com Deus!

EMPRESA: JAMEF T

NSPORTADO

TELEFONE: 9872-8880 / 3203-5000

GIULIANO MARTINS
EMPRESA: CENTRO B

ALEX

Torre de Oração
Esta é uma igreja que nasceu através da oração. Durante
o culto, nós oferecemos um cartão para que você preencha
com os seus pedidos, e, estaremos orando e intercedendo
por você. Oferecemos também o serviço do telebenção 24
horas por dia. São pessoas preparadas para orar por você e a
Torre de Oração está disponível para todos que quiserem
passar um momento a sós com Deus.

TELEFONE: 9256-8962

UZIEL
SILIENSE DE NETROLOGIA

TELEFONE: 8447-0089

TELEFONE: 9953-0505

SISTEMAS

GUSTAVO COSTA

TELEFONE: 9629-8992

EMPRESA: ADVOCACIA

IMUNDO NONATO
EMPRESA: B

TELEFONE: 8436-5472

SEGU

ANA PAULA E PAULO HENRIQUE
EMPRESA: PIPOCA DE MINAS, PIPOCAS

JANAÍNA MELO

DIFERENCIADAS

EMPRESA: ODONTOLOGIA DRª. JANAÍNA

TELEFONE: 8320-4981

TELEFONE: 8350-9022 / 9906-0909

Servindo com outros é um dos melhores caminhos para
conhecer pessoas e construir valiosos relacionamentos.
Existem, hoje, mais de 20 ministérios na Catedral
incluindo recepcionistas, intercessores e boas-vindas. Entre
em contato com o Missionário Jeremias ou envie um e-mail
para cbcusa@aol.com e veja em qual ministério você pode
aplicar o seu talento. Para os nossos visitantes no final do
culto de domingo à noite o Miss. Jeremias e Prª Lilian estarão
no Sala VIP ao lado do pacto para lhe dar as boas vindas.

NÇA

REBECA E FELIPE
EMPRESA: POLISHOP
TELEFONE: 9243-7197 / 9279-3577

CARLOS EDUARDO

JOEL ALVES

REFORMAS

REGINA GONZAGA

TELEFONE:3564-2507 / 8260-9842 / 3471-2303

EMPRESA: MÓVEIS PLANEJADOS
TELEFONE: 8467-8215

JOSI MONTEIRO
CLAUDIO E GLAUCIENE
EMPRESA: FEDE

L LOGÍSTICA E T

EMPRESA: SEMI JÓIAS / CONSULTO
SPORTES

MARY

TELEFONE: 8616-6596

Y

ROBERTO TENIL
EMPRESA: SOFTERS E SISTEMAS SITES

LTDA

TELEFONE: 8402-4282

TELEFONE: 3203-5000

JUDITE BORGES
EMPRESA: OMNILIFE PRODUTOS DE SAÚDE

DAIANA INACIO

TELEFONE: 3456-0336 / 8155-4698

SÍLIA PARK

JULIANA PATRIOTA
TELEFONE: 3267-6414 / 3353-5641

ROGÉRIO DE MAGALHÃES
EMPRESA: JFL INCORPO

EMPRESA: GRÁFICA CONCEITUAL
TELEFONE: 8169-7369

B

TELEFONE: 8419-4963

EMPRESA: GRÁFICA , PUBLICIDADE, TV, RÁDIO
DAVI LIMA

ROCHA
EMPRESA: CONSTRUTO

EMPRESA: ADVOCACIA
TELEFONE: 9999-9545

Culto

VA SECURITY - SISTEMAS DE

TELEFONE: 3356-23070 / 8569-2544 / 3556-6024

TELEFONE: 3436-0169 / 8411-0660

A dedicação de bebês acontece todos os meses ao
final da Santa Ceia, onde todos os familiares e amigos
são convidados a participar deste momento marcante.
A pós a dedicação, oferecemos no balcão de
atendimento, o Certificado de Dedicação. Queridos
pais, necessitamos da sua atenção para preencher antes
da dedicação um cartão de cadastro do bebê.

L

EMPRESA: UNIÃO QUÍMICA ANALISTA DE

EMPRESA: ARQUINEN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E EMPRESA: DROGARIA

Dedicação de Bebês

EMPRESA: POLICIA FEDE

DO

LTDA.

TELEFONE: 3047-0914 / 8567-9938 / 3355-9900
LEILIANE XAVIER
EMPRESA: NUTRICIONISTA , ATENDIMENTO

SAND

EVANGELISTA

DAVI PINHEIRO

PERSONAL

EMPRESA: LOJA MINAMISS E LOJA CARINHA DE

EMPRESA: TAXI

TELEFONE: 9183-0201

ANJO BUTIQUE

TELEFONE: 8169-9550

TELEFONE: 3382-6432 / 9673-6046
LISLENE

DR. JOÃO EVANGELISTA

EMPRESA: MÉDICA

SÔNIA

EMPRESA: ADVOCACIA

TELEFONE: 8198-9093

EMPRESA: TISSALÉIA LANCHONETE

TELEFONE: 3568-8400 / 9641-3662

TELEFONE: 9147-8742
MARIA DE FÁTIMA

NCISCO

EMPRESA: HAIR LOOSE COSMÉTICOS

VICENTE DE PAULA SOUSA E VIL

TELEFONE: 9918-9533

MOU

TELEFONE: 3039-7916

MARQUES

LTDA / AQUALAND PISCINAS

GE

ENGENHARIA
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EMPRESA:KNOW HOW AUDITORIA CONSULTORIA

Aulas gratuitas da orquestra
com o maestro Joaby, todas as
segundas e quintas às 9h
e 14h.

CONTABILIDADE

EMPRESA: PL INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES

EMPRESA: ÁGAPE ARQUITECTU
LDO INÁCIO

EMPRESA: CESIMA CONSTRUÇÕES E REFORMAS

ELA DE

TELEFONE: 9981-1695 / 8407-5810

TELEFONE : 3561-5553 / 9148-0061 / 3327-0431

CONSTRUÇÕES E TELEFONE: 4101-1195 / 9687-0456
WELLINGTON NOGUEI
EMPRESA: MARY E TOM DECO

ÇÕES E

GILSON GUEDES

OTONIEL

PRESENTES

EMPRESA: MÓVEIS PLANEJADOS

EMPRESA: CECAF ACADEMIA

TELEFONE: 3356-2944 / 8576-8063 / 3456-1127
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