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Casa de Paz: Voltando as raízes.
Casa de Paz não veio de nenhum
projeto pré-estabelecido, a inspiração
para este grande mover tem enchido
de alegria e frutos. A igreja foi
estabelecida na palavra de Deus. No
livro de Lucas 10 percebemos a chave
para a conquista de famílias e em
Deuteronômio 28:14b o Senhor nos
deu uma promessa: “Em ti e na tua
descendência serão benditas todas
as famílias da terra”. Famílias serão
alcançadas e restauradas.
Ainda em Lucas 10, Jesus envia
os setenta de dois em dois com uma
missão: Espalhem-se em diversas
direções em busca de uma casa que os recebam e que se torne uma base de operação
do Reino de Deus. Segundo as instruções de Jesus cada dupla deveria buscar casas e
proclamar “A paz esteja neste lar”. Se houvesse um filho da paz naquele lugar, ou seja,
alguém que os recebesse de coração aberto, a ordem do Senhor era que permanecessem
naquela casa, estabelecessem ali relacionamentos sólidos, curassem os enfermos e
proclamassem o Reino de Deus.
Em primeiro lugar fazendo uma leitura mais atenta no texto percebemos que
aquela estratégia de Jesus não era a primeira vez que ele realizava, pois o capitulo
começa dizendo “Depois dessas coisas, enviou Jesus outros setenta, de dois em dois,
diante de sua face...”
Em segundo lugar, a equipe que Jesus enviou era composta de novos convertidos.
Não se tratava de gente experiente na fé, todos que andavam com Jesus eram novos
convertidos, a reação de alegria dos setenta quando retornavam, vibram por terem
executado tarefas básicas como expulsar demônios.
O terceiro detalhe, é que, aquela missão não foi de um dia só, provavelmente
aquele movimento durou algumas semanas, pois a tarefa era entrar em uma casa e
permanecer ali desenvolvendo relacionamento.
Eram 35 duplas de pessoas (novos obreiros) saindo de casa em casa nas aldeias
e cidades diferentes, nossa superintendência está se preparando em jejum e oração
durante 21 dias para executarmos o que o nosso mestre nos ensinou, vamos conquistar
nossas cidades para Jesus. Venha e faça parte do IDE do Senhor.
Equipe Catedral News
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A Catedral Mundial da Casa da Benção
está de parabéns pelo lindo trabalho que
vem desenvolvendo neste ano de 2017.
Estamos vivendo dias de grande Mover
do Espírito Santo de Deus após 40 dias de
jejum e oração com nossa equipe no altar
do Senhor, Deus tem nos dado grandes
estratégias sobre o crescimento da Casa
da Bênção no DF e cidades do entorno de
Brasília.
Com o projeto Casa de Paz estaremos
realizando visitas de casa em casa orando,
ungindo nos lares para que Deus possa
guardar, libertar e salvar todos os seus
moradores.
Foi assim que há 53 anos atrás, começou
esta grande obra de libertação e cura divina.
E hoje está espalhada em todo Brasil como
também em mais de 15 países.
Este projeto Casa de Paz 2017, será

dividido em três etapas de sete dias cada,
serão etapas de oração com as equipes que
estarão engajadas neste trabalho, 21 dias
de jejum e oração, assim como foi no início
desta grande obra e como o apóstolo Doriel
de Oliveira fazia, quando nasceu a primeira
igreja (At. 2:37) com cura, libertação e muitos
milagres.
Sabemos e cremos que grandes coisas
o Senhor tem para realizar na capital do Brasil
e para isso estamos dispostos a pagar o
preço. Que Deus possa cumprir Habacuque
3: 1 e 2. Que venha o grande Avivamento
que tanto esperamos.
No amor e na graça de nosso senhor
e salvador Jesus
A serva do Senhor
Missionária Ruth Brunelli de Oliveira
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Quando a glória de Deus se manifesta
tudo se transforma. Eventos extraordinários
acontecem
trazendoimensa
alegria
aos nossos corações e dessa forma, o
fortalecendo nossa fé. Isso nos faz lembrar
do poderoso mover do Espírito de Deus na
cidade de Samaria, através do evangelista
Filipe: Pois que os espíritos imundos saíam de
muitos que os tinham, clamando em alta voz;
e muitos paralíticos e coxos eram curados.
E havia grande alegria naquela cidade. At
8:7,8 Atualmente temos experimentado, um
excepcional e marcante mover da glória de
Deus, não somente em terras capixabas, mas
em todo território nacional e internacional.
É algo que enche os olhos. Esta fase da
igreja, de notório crescimento, ocasiona um
tremendo entusiasmo em nosso espírito. O
fogo do altar de Deus está aceso! As chamas
desse fogo espalham-se céleres pela seara,
causando impressões profundas em todos
os que estão abertos para o agir do Espírito,
nestes tempos de semeadura e colheita. Há
motivos para engrandecer e glorificar a Deus!
Aqui no Estado do Espírito Santo, estamos
tocando as trombetas e pela operosidade do
Santo Espírito multidões estão se rendendo
e se prostrando aos pés de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. Nosso alvo para todo
o Estado, na dimensão e poder do Espírito
Santo inicialmente são 900 casas de paz, e
concluir com 1000 casas; alcançar 3000 não
crentes; levar 1000 pessoas para o encontro;
realizar 7 encontros simultâneos, isso nos
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dias 09, 10 e 11 de maio; batizar 500 pessoas,
esta é nossa meta; e, logo após o projeto
multiplicar ou abrir 90 células, para louvor e
glória de Deus.
Estamos consagrando nosso corpo,
espírito e alma, através de jejuns e orações
a fim de estarmos cada vez mais preparados
para alcançar nossas metas. Estes momentos
com Deus têm sido muito especiais e
preciosos.
O que temos visto e ouvido em todo Brasil,
e fora dele, no que diz respeito à crescimento
quantitativo e qualitativo de almas preciosas
que estão se voltando para o verdadeiro
evangelho, e professando uma fé genuína
em Jesus Cristo, é surpreendente. E isso nos
dá nutrientes espirituais revigorantes para
prosseguirmos em nossa marcha decisiva
em busca dos necessitados e perdidos.
O crescimento é evidente – tanto através
do método evangelístico convencional ou em
pequenos grupos (células) – a obra de Deus
está crescendo de maneira extraordinária,
no Brasil e fora dele porque os dois métodos
são abençoados por Deus. O que nos motiva
ainda mais, é constatar a obra do Espírito
florescendo em todas as direções e assim,
dando frutos que permanecem.
Como já enfatizava o nosso saudoso e
querido Apóstolo Doriel: “faremos em 5 anos
o que levamos 50 anos para realizar”. A unção
de multiplicação prevalece. Por toda parte, há
vidas sendo resgatadas. Os celeiros estão
transbordando! Glória a Deus para sempre!!!
Prossigamos avante. Força,
Coragem Avançar!
Missionário
Jair de Oliveira,
Presidente da ITEJ
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Muito obrigado por se tornar um parceiro do projeto “Você foi
Escolhido”. Seu amor e apoio significam muito para nós, pois assim a
palvra de Deus alcançará multidões que serão tocadas e transformadas
através de suas orações e doações financeiras. Há poder no evangelho
do Senhor Jesus Cristo; e é Cristo quem nos dá a vida.
Nossa família de parceiros está crescendo no Brasil e em todo o
mundo com o apoio de pessoas preciosas como você, que ajudam o
avanço do Reino de Deus através desse ministério, alcançando países
como África, Portugal, Estados Unidos e Japão. Multidões vêm a Cristo
e estão sendo curadas espiritualmente, fisicamente e emociona mente.
Inspirados por Deus, queremos iniciar projetos sociais para toda
a comunidade local, e você parceiro mantenedor, é quem ajudará a
resgatar vidas ao nos dar a possibilidade de alcançar moradores de
rua, órfãos, alimentar os famintos e semear a palavra para multidões de
almas que vêm sendo tocadas pela unção profética de cura ministrada
a cada semana através da pregação da palavra.
A igreja está sendo despertada e a sociedade afetada com a glória
de Deus. Creia, sua recompensa está preparada!
Com muito amor e carinho,
Missionária Ruth B. de Oliveira
Presidente Catedral da Benção – DF
Fundadora

Aqui, nós amamos abençoar nossos parceiros!
Por sua contribuição mensal de R$ 30,00 você receberá inúmeros benefícios especiais:
• Grátis um CD com ensino da palavra disponível também em MP3 para download
• Acesso exclusivo para parceiros na nossa página cb.org.br/vfe
• De 10 a 20% de desconto em todo material da nossa livraria
• Cobertura de oração da Missionária Ruth, equipe pastoral da Catedral e todos os
Sentinelas da Torre de Oração.
6 ABRIL 2017

• Desconto de 10 % em todas as conferências com taxa de inscrição
• Brindes especiais durante o ano
• Oportunidade de compartilhar seus pedidos de oração com o nosso time do TeleBenção (Sentinelas da Torre de Oração.
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TESTEMUNHOS DE FÉ
Testemunhos através do programa de TV
Testemunho de Cura

A irmã Maria da
Conceição,
mais
conhecida pelos irmãos
como
professora
Conceição recebeu um
milagre através do voto
que fez com o carnê
“Você foi escolhido”. Ela conta que Deus curou seu
marido, irmão Pedro, que sofria há mais de cinco
anos com a diabetes e já não tinha esperança nos
médicos.

Benção Financeira

A irmã Luciene tinha
o sonho de trocar o
carro, mas não tinha
condições para isso.
Ela então fez um voto
e pegou o carnê “Você
foi escolhido”. Antes que terminasse o voto,
ganhou de presente o carro que tanto almeijava.

AS GRANDES
VERDADES BÍBLICAS
Na TV

FIQUE CONECTADO COM
A ICB BRASÍLIA
Há muitas maneiras de se conectar a nós! Para
começar, você pode visitar o nosso site e acessar
os diversos conteúdos disponíveis para ler, ouvir
ou assistir. Confiamos que você será encorajado e
equipado para andar em tudo o que Deus tem para
você. Aqui estão algumas maneiras rápidas de estar
antenado e ficar conectado:
1. Inscreva-se na nossa página
cadastrando seu e-mail para receber
o Catedral News e ficar informado das
últimas notícias e recursos.
2. Assista aos nossos programas de
TV no youtube.com/catedraldabencao.
Você pode assistir em qualquer
dispositivo móvel.
3. Seja um patrocinador “Você foi
escolhido”, tornando-se um parceiro
mensal. Para mais informações, consulte
a nossa página na internet cb.org.br/vfe.
4. Curta a galeria de fotos nas redes
sociais e acompanhe o mover de Deus
durante os eventos realizados pela ICB.
5. Pedidos de oração e testemunhos:
Envie seus pedidos de oração e
testemunhos e acompanhe depoimentos
de outros irmãos na guia “Você foi
Escolhido”.
Visite: cb.org.br

SEX 7:30H | SAB 13:30H | DOM 10:00H

8 ABRIL 2017

VOCÊ TAMBÉM FOI ESCOLHIDO
PARA SER UM SENTINELA DA
TORRE DE ORAÇÃO
Junte-se à nossa equipe de Sentinelas da
Torre de Oração!
Como parte da equipe dos Sentinelas da Oração,
você estará conectado com intercessores de Brasília, do
Brasil e do mundo no mesmo propósito aqui na terra,
para que os desígnios de Deus se cumpram através do
nosso ministério.
Um dos maiores legados deixados pelo Apóstolo
Doriel foi a oração. Ele nos ensinou que, para fazermos
uma grande obra para Deus precisamos ter uma
vida íntima de oração e comunhão com o nosso
Pai. O apóstolo, deixou uma equipe de homens e
mulheres bem treinados que hoje estão espalhados
estrategicamente pelas nações que são os Sentinelas
da Oração.
Você receberá atualizações de oração periódicas
sobre como você pode efetivamente cobrir os nossos
pastores, missionários e todos aqueles que estão
realizando a obra de Deus e precisam de cobertura
espiritual.
Colocaremos em cb.org.br/torre-de-oração um
guia semanal de oração que você poderá ad quar ao
seu tempo de intercessão diária, bem como pontos
específicos e focados na estratégia e atividades do
nosso ministério, como o projeto, Casa de Paz, que está
acontecendo nesse momento em Brasília e em várias
partes do Brasil.
A única forma de vencermos todas as nossas
guerras é através da oração. Como um dos intercessores
desse ministério, você será parte desse novo tempo.
Você ajudará a abrir e preparar o caminho para que o
poder de Deus seja liberado sobre a vida das pessoas!
Sentinelas da Oração
Torre de Oração
Catedral da Benção Sede
Junte-se a esse Time de Oração!
cb.org.br/torre-de-oração
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REVISÃO ECAD E TREINAMENTO
PARA O PROJETO CASA DE PAZ

Posse Pra. Patrícia

Posse Pr.Fernando

Pr. Paulo Henrique de Jesus assumiu a igreja
do Pr. Maxsuel Araújo e Oliveira, em Brasilinha em
Planaltina – GO.
Pastor Davi Melo ministrando treinamento.

No dia 14 de março, a pastora Dida Carneiro, de
Santos, ministrou na Catedral a revisão do Encontro
com Amor de Deus. O propósito da reunião, foi
alinhar as diretrizes do Trilho do Salvo Vencedor,
para que o projeto seja desenvolvido da mesma
forma em todo o território nacional.
Entre os dias 24 a 28 de março, as igrejas que
são coordenações regionais, foram visitadas pelos
diretores do departamento de filiais e pastores da
Catedral, acompanhando o Pr. Davi Melo, de Santos,
que fez o treinamento da Casa de paz.
No sábado, dia 29 de março, foi feita uma
grande conferência com pastores e liderados e o
engajamento tem sido maciço ao projeto Casa de
Paz.

NO DIA 02 DE ABRIL DE 2017,
TRÊS PASTORES ASSUMIRAM SUAS
NOVAS CONGREGAÇÕES

Assim, a obra de Deus mantém-se constante e
abundante em sua graça. “ A obra não pode parar. ”
Ap. Doriel de Oliveira.

ENCONTRO DE PRINCÍPIOS

Participantes do Encontro de Princípios

Nos dias 1 e 2 de abril a Pra. Kézia Galdino e o Pr.
Eliseu Muniz, ministraram o terceiro passo do Trilho
Salvo Vencedor, o encontro de princípios, para onze
membros da igreja no Gama – DF.

ECAD – EVANGELÍSTICO

Equipe e participantes do ECAD
Pr. Paulo e esposa

Posse Pr. Fabiano

O Pr. Fabiano de Araújo Botero assumiu o lugar
do Pr. Gilsamar Planes de O. Souza em Águas Lindas
– GO. A cerimônia de posse foi feita pelo supervisor
das filiais Pr. Flávio José dos Santos.
A Pra. Patrícia Nascimento de Almeida também
tomou posse em sua nova congregação localizada
na Asa Norte - DF, assumindo assim, o lugar do Pr.
Fernando Silva Pereira. A cerimônia de posse foi feita
pela diretora das filiais Pra. Rose de Oliveira.
Em Samambaia – DF, o Pr. Fernando Silva Pereira
foi empossado pelo supervisor das filiais Pr. Nélio
Ferreira, assumindo o lugar do Pr. Gustavo Santos da
Costa.
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Um dos projetos nascidos no coração de Deus e
confiado à família Casa da Benção, o Encontro com
Amor de Deus vem transformando e edificando vidas através das ministrações realizadas pela equipe
a cada edição.
O encontro do mês de março, que aconteceu
nos dias 18 e 19, foi mais voltado para o campo evangelístico. Durante o fim de semana, quatro pessoas
se reconciliaram e doze se converteram. Os novos
convertidos, já estão se preparando para o próximo
batismo.
Se você ainda não participou, procure um de
nossos pastores e faça parte dos irmãos que têm sido
abençoados e fortificados.

AS MARCAS DO
LEGADO APOSTÓLICO
1. Cultos nos lares 2. Evangelista 3. Sinais Cura e libertação 4. Vida de Oração 5. Plantador de igrejas 6. Discipulador 7. Avivalista 8. Unção com Óleo
As marcas listadas acima foram a base
que sustentaram e direcionaram o ministério
do Apóstolo Doriel ao longo de seus 61 anos
de ministério apostólico da Casa da benção no
Brasil e no exterior. Esses foram os ensinamentos
dados por ele a todosque discipulou. Agora, sua
sucessora na direção da Casa da Bênção do DF e
companheira por 56 anos, missionária Ruth de
Oliveira, tem zelado pelos princípios deixados
como legado para as novas gerações de pastores.
A igreja Catedral da Bênção do DF, tem se
adequado às mudanças após o Senhor ter recolhido
o apóstolo. Após 40 dias de oração e jejum, revelado
AS MARCAS DO LEGADO APOSTÓLICO por Deus
à missionária Ruth, o Senhor abriu portas, deu
estratégias e o espírito de união que existia na ICBDF e suas 103 igrejas, foi multiplicado. O celeiro de
obreiros para o Brasil, continua com a bênção de
José. Essa era uma declaração constante proferida

pelo apóstolo Doriel de Oliveira (nós temos a
bênção de José). Dessa forma, o Senhor continua
levantando talentos que, em breve estarão em
alguma superintendência no Brasil ou em outro
país.
Recentemente a superintendência de Brasília
promoveu a conferência ‘O reino servindo ao
Rei’, e todos os pastores e líderes da ICB – DF
participaram, buscando mais conhecimento e
treinamento para o novo tempo que Deus tem
promovido e para a Casa de Paz que está se
avizinhando. Estamos vivendo palavra profética
liberada pelo apóstolo Doriel em 2014: Faremos
em 5 anos o que levamos 50 anos para realizar,
prova disso é que são raros os cultos em que almas
não se rendem ao amor de Jesus Cristo.
A cada edição da revista Catedral News, haverá
novas reportagens sobre cada um dos legados
deixados pelo nosso fundador. A visão continua.
ABRIL 2017
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NO MÊS DE

JUNHO

teremos três
grandes eventos
e você não pode perder!

Este ano o mês de junho será bastante agitado, por isso comece a se programar para não perder
nenhum momento importante e edificante. A nossa tradicional Festa dos Tabernáculos irá
acontecer do dia 09 ao dia 11. No dia 9, além da nossa festa, teremos também a comemoração
do aniversário de 53 anos da ITEJ.
Para finalizar, mas não menos importante, também dos dias 09 a 11 acontece a Convenção
Distrital da Casa da Benção. Se prepare para não perder as datas e seja muito abençoado!

FESTA DOS TABERNÁCULOS

53 anos ITEJ
12 ABRIL 2017

Convenção Distrital

Entenda o quão importante é para Deus
e para nós que você participe deste projeto
Você pode não perceber, mas muita coisa
acontece através deste projeto. São ações que
foram projetadas por Deus, confiadas ao nosso
Apóstolo Doriel e permanecem até hoje como
parte de sua herança e legado para cada um de
nós. São esses alguns dos projetos mantidos
pelo Você Foi Escolhido:

As grandes verdades bíblicas

Esse projeto nasceu no coração do
Apóstolo há 40 anos e teve início com um
programa de rádio que tinha o
mesmo nome. Então, ele
começou a transmitilo também pela
televisão
anos
mais tarde, para
que
pudesse
alcançar ainda
mais almas para o
reino de Cristo.

Bíblia Apostólica

Um dos desejos do Apóstolo Doriel, a
bíblia apostólica seria lançada ainda em 2014,
em comemoração ao ano do Jubileu. Entretanto, por alguns imprevistos, não pode ser
lançada naquele ano. Assim, nosso apóstolo
pretendia lança-la
este ano de 2017,
mas aprouve ao
Senhor recolhe-lo
antes do lançamento, que será na
próxima Convenção Regional.

Seminário

Um dos xodós do nosso apóstolo, o Seminário
Nacional ITEJ completou 20 anos em 2016.
Em sua sede por almas,
o
apóstolo não media
esforços
para
instruir e preparar
aqueles
que
levariam a semente
da palavra de Deus
aos quatro cantos
da Terra.

Arrecadação

Como uma das funções da igreja é a manutenção
e o cuidado com o próximo, não podemos nos
esquecer das ações sociais realizadas pela igreja.
Uma delas é a arrecadação de alimentos para
doação às famílias carentes.
Além de alimentos, a igreja também fez doação
de bíblias, mais especificamente, 140, nas quais
100 foram enviadas para Moçambique – África
e 40 para o presídio de Andradina – SP a pedido
de um detento para evangelização. Por isso, não
deixe de colaborar com
o
projeto e com a igreja.
A
palavra e o amor de
Deus estão sendo
levados a lugares
onde
você
não
consegue
alcançar.
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Sala de Tributo
AO APÓSTOLO
Convidamos a todos para nos ajudar a prestar mais uma homenagem ao
nosso apóstolo. Se você tem fotos, vídeos, revistas mensagem antigas, livros
escritos pelo apóstolo antigos ou qualquer bem que possa ser exposto em
uma “Sala de Tributo ao Apóstolo”, traga para a Catedral e entregue para um
de nossos pastores.
Caso seja um arquivo digital, envie pelo e-mail mensagem cb.org.br.
Queremos inaugurá-lo para a convenção mundial de 2017, por isso contamos
com sua colaboração e sensibilidade.
Vamos juntos montar esse espaço para recordar com saudade do nosso
apóstolo.

Data do nascimento do Apóstolo
Dia 27 de maio, convidamos a todos para participar de um dia de atividades
em família na Catedral da Bênção onde será relembrada a data do nascimento do
apóstolo.
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BATISMO NAS ÁGUAS

No dia 05 de março, cerca de 80 pessoas morreram para o mundo e viveram para Cristo.

PRÉ-CONVENÇÃO DAS MULHERES
DA BÊNÇÃO – 2017

Pastoras e componentes MDB

No dia 18 de fevereiro aconteceu a Pré-convenção das mulheres da Bênção. Aspastoras e líderes da igreja Casa da Bênção puderam
compartilhar suas e periências e testemunhar
sobre a atu ção de Deus em suas vidas.

ACAMPAMENTO JOVENS ICB

Último dia de acampamento da Rede de jovens ICB

Do dia 25 a 28 de fevereiro, mais especificamenteno carnaval, a equipe de pastores da
Rede de Jovens ICB, promoveram um retiro espiritual e descontraído para entreter e edificar a
todos. Sob a liderança do Pr. Leandro Ribeiro,
proximadamente 80 pessoas estiveram presentes durante osquatro dias do evento.
16 ABRIL 2017

SEMINÁRIO NACIONAL ITEJ
INICIA SUA 43ª TURMA

Missª. Ruth de Oliveira, professores e alunos da 43ª Turma

No dia 08 de março aconteceu a aula inaugural da 43ª Turma do Seminário Nacional
ITEJ – SENITEJ. Na aula inaugural quase trinta alunos, vindos de diversas cidades do Brasil,
estavam presentes, inclusive de outras denominações.
A missionária Ruth de Oliveira, presidente
e fundadora do SENITEJ, disse nessa cerimônia que o seminário é um legado deixado pelo
seu marido, apóstolo Doriel de Oliveira, e falou, emocionada, que aquela era a primeira aula
magna sem ele. A diretora, pastora Margarida
Batista, também lembrou os esforços do apóstolo para a criação do seminário, sua manutenção
e agradeceu aos pastores da superintendência
de Brasília pelo apoio e ajuda, completou que
ainda existiam alunos que chegaram para compor a turma.
Prepare-se para a próxima turma que
começa no dia 08 de Agosto
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Avaliação Estrutural – Recuperação de Coluna (Fibromialgia,
Escoliose, Ler/Dort) – Modelagem Facial – Modelagem Corporal
– Magnetoterapia – Lamaterapia
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