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Nesse dia das mães eu quero saudar a todas as mamães por
um dia muito feliz, que é comemorado em nosso país e por
mais 22 nações.
As mamães devem estar
muito felizes porque hoje certamente estarão recebendo um
abraço de seus filhinhos e eu
quero aqui em nome da Catedral da Bênção, sede em Brasília e a igreja mãe, mandar o
nosso abraço a todas as nossas
filinhas espalhadas por todo o
Brasil. Na qualidade de mãe
e fundadora desse ministério,
quero saudar a todas as nossas
pastoras, mulheres de Deus,
obreiras, diaconisas, evangelistas, missionárias, a todo nosso
ministério feminino, por essa
data tão importante.
Nós aprendemos na bíblia sagrada acerca de mulheres, que foram tremendamente
abençoadas por serem mães e
dedicarem os seus filhos ao ministério da obra de Deus. Não
existe coisa mais importante no
mundo, para uma mãe, criar e
dedicar o seu filho para o ministério da obra do Senhor. Lí em
vários livros, em várias biografias de homens de fé, cujas esposas consagraram seus
filhos para o ministério
do Senhor e quão grande foi a recompensa

dessas mulheres.
Como mãe quero dar um
conselho muito especial, uma
palavra muito importante para
você: Neste mundo tenebroso,
neste mundo de tanta confusão,
de tantos crimes e de tanta violência, mamãe, dedique os teus
filhos para o Senhor, entregue
os a Ele. Ore, leia a bíblia junto
com eles, ensine-os desde criança a decorar versículos da bíblia
sagrada, a palavra de Deus diz
assim no livro de Provérbios
22:6: “Ensina a criança no caminho que deve andar e quando se tornar adulto, jamais se
esquecerá dele”. Não somente
se esquecer o mais importante
para uma mãe é que o seu filho
siga o exemplo de grandes homens de fé, dos grandes heróis
da bíblia sagrada que dedicaram suas vidas ao Senhor.
Eu me lembro bem da mãe
do apóstolo Doriel de Oliveira,
como ela orava por ele, desde
criança e como ela entregava
os seus filhos nas mãos do Senhor, ela dizia: “Senhor faça
que meu filho seja um grande
pregador da palavra de Deus”.
E nós vimos o resultado da oração de uma mãe. Anos depois,
se esta obra existe hoje,
foi graças a obediência
do servo do Senhor
que atendendo

ao chamado de Deus, fundou
este grande ministério que está
espalhado em todo Brasil.
Então mamãe, você quer
que o seu filho seja uma bênção
nas mãos do Senhor? Não só
dedique ele ao Senhor, mas ore
com ele, leia a palavra de Deus
junto com ele, ensine a palavra
de Deus que você vai ver que
nós só teremos a maior de todas
as recompensas, vermos os nossos filhos trilhando o caminho
bendito da salvação, ganhando
almas para o Senhor Jesus, nosso maior alvo. O Senhor nos enviou a ganhar almas.
Então queridas, ensina, ajude, leia com seus filhos a palavra de Deus e faça dele uma
grande bênção nas mãos do Senhor.
Deus te abençoe.
Missª. Ruth B. de Oliveira
Serva do Senhor
facebook.com/missRuthBOliveira/
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O Senhor tem posto em nosso
coração, nos últimos tempos, a necessidade de intensificarmos as nossas orações. A igreja Casa da Bênção é conhecida como a igreja da
oração. As novas gerações que têm
chegado já têm sentido qual é a propulsão de nossa igreja: a oração.
Nesse tempo pós-moderno que
estamos vivendo, onde é mais importante as redes sociais e o egocentrismo é venerado entre todos
que tem acesso a essas plataformas
de comunicação, a oração tem sido
deixada de lado. Indo na contra mão
do que Cristo ensinou, em Marcos
14:38 “Vigiai e Orai”, um resumo
da vida de Cristo na terra está descrito em Hebreus 5:7 “Durante os
seus dias de vida na terra, Jesus
ofereceu orações e súplicas, em
alta voz e com lágrimas, àquele
que o podia salvar da morte, sendo
ouvido por causa da sua reverente
submissão.”, Jesus ainda no livro
do Evangelho Segundo São Mateus
26:40 diz: “Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora?
perguntou ele a Pedro”. A oração
para crente em Cristo é tão importante quanto o oxigênio para o corpo
humano.
A oração é que nos traz a preparação para os dias futuros, nos dá
força para enfrentar o dia a dia conturbado e perturbante que vivemos
nesses tempos. A oração e a leitura
sistemática da palavra de Deus, ou
bíblia, como preferir, nos aproxima
de Deus.
Esse termo “Sentinelas de Oração” é uma estratégia que o Senhor
tem dado para convocarmos a todos
quantos queiram, para estamos em
constante oração, pela nossa igreja,
pelo crescimento de nossa igreja,

por um novo tempo em nossa igreja,
pela salvação de almas, pelo nosso
país, pelo DF, pela nossa cidade,
pela vida profissional, pela saúde
dos nossos membros e pelas famílias de nossa igreja. Existem tantos
motivos de oração que talvez esse
espaço seja insuficiente. Precisamos
nos unir em oração.
Estamos convocando a igreja,
precisamos de pessoas comprometidas em oranção 24 horas por dia,
por esses e outros pedidos. Esteja
conosco orando, se você puder orar
na torre de oração, venha no melhor horário que você puder escolher, mas você pode tirar meia hora
na sua casa, no seu trabalho, na sua
escola, no ônibus, no carro, na rua.
Dê o seu nome e qual o horário que
você irá orar.
Esse compromisso de oração
vai mudar a sua vida, a vida da igreja e a vida do país.
Mas por que Sentinela de Oração? Por definição sentinela é a pessoa que tem a função de vigiar algo
e estar atento a qualquer perigo ou
ameaça. Por este motivo é um termo
que se utiliza primordialmente no
campo militar. A estratégia militar
exige um complexo sistema de organização em todos os aspectos. Um
elemento fundamental é a segurança
das tropas que formam um corpo militar. Neste contexto de segurança, o
sentinela cumpre com uma missão
específica: vigiar e advertir qualquer
tipo de perigo que seja possível.
Em Marcos 14:38 “Vigiai e
Orai”, foi a advertência dada por
Jesus; o apóstolo Paulo escreveu:
“Porque as armas da nossa milícia
não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das
fortalezas”(2 Coríntios 10:4), Paulo

também escreve que a vida cristã é
um combate de fé: “Combati o bom
combate,... guardei a fé”(2 Timóteo
4:7).
Nós somos os sentinelas para
orar pela igreja, pelo próximo e pelo
país.
Se você diz que não sabe orar,
estamos colocando a sua disposição
o disco de oração para que você possa, de uma forma bem didática entender como Jesus ensinou a Oração
do Pai Nosso, em Mateus 6:9 a 13.

“

Junte-se a nós pois

E se o meu povo, que se chama
pelo meu nome, se humilhar, e
orar, e buscar a minha face e
se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos
céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra
(2 Crônicas 7:14)

”
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Graças a sua voluntariedade
em contribuir e disponibilidade
em fazer os seus votos ao Senhor, milhares de pessoas vêm
sendo alcançadas na área social,
no seminário, nas mídias sociais
e TV. Você Foi Escolhido é uma
ação criada pelo nosso fundador apóstolo Doriel de Oliveira
com o intuito principal de levar
o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através dessas quatro
formas de propagação.

Ação social

da Catedral

Mensalmente mais de setenta famílias são
assistidas com cestas básicas, que são preparadas
com os alimentos doados pelos membros de nossa igreja e arrecadados durante os cultos. Quando
você doa apenas um quilo de alimento, esse quilo somado aos de outras centenas de doações, dá
a Igreja Casa da Bênção a capacidade de ajudar
esse grande número de pessoas. Lembre-se nosso
país está passando por uma profunda crise, mas
nós como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 6:10
“...façamos bem a todos, mas principalmente aos
domésticos da fé”.
Em todas as reuniões recebemos sua doação.
PREPARAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

Seminário Nacional ITEJ – SENITEJ
Quando você faz o seu voto
aos Senhor, através do carnê
Você Foi Escolhido, você está
ajudando a manter o SENITEJ,
os gastos para a manutenção
do seminário são muito altos,
por isso toda ajuda é bem vinda. Nessa turma temos 13 alunos vindos de todas as partes do
Brasil a mensalidades pagas tem
apenas um valor simbólico.
O regime do nosso seminário é de internato, eles têm que
ter café da manhã, almoço, lanches, jantar e ceia. Mas existem
outras despesas para a manutenção das instalações (prédio) do
seminário.
Hoje só a ajuda financeira
que o Você Foi Escolhido re-

passa ao seminário não tem sido
suficiente. Não recebemos qualquer ajuda de órgãos governamentais, empresas, ou instituições internacionais. O seminário
precisa também de doações de
computadores, televisões, im-

pressoras, copiadoras e de livros,
voltados para a área teológica e
de português.
Faça hoje um voto, Você
Foi Escolhido e ajude a enviar
obreiros onde você não consegue chegar.

TURMA INICIADA EM MARÇO DE 2018

MÍDIAS SOCIAIS
Site - Temos um alto índice
de engajamento em nosso site
cb.org.br, graças ao dinamismo que as informações são postadas, os assuntos de interesse
à igreja do século XXI, sendo
fonte de pesquisa através dos
estudos bíblicos, artigos, endereços de nossas igrejas no DF, a integração com outros sites da Casa da
Bênção e com as redes sociais.
E-mail - Diariamente centenas
de pedidos de oração são recebidos por e-mail e são repassados aos pastores da Catedral,
que oram em grupo ou individualmente por cada clamor.
Nossos e-mails são canais de
interação com os membros da Casa da Bênção no
DF, no Brasil, exterior e com todos os usuários da
internet.
WhatsApp – Essa ferramenta muito popular, tem trazido
agilidade entre os membros e a
igreja com uma interação muito
mais ágil, hoje a Catedral recebe grande parte dos pedidos de
oração através do WhatsApp, e
muito da nossa comunicação é feita por ela. Muitas
das informações solicitadas pelos membros da igreja
também são feitas por essa plataforma. Esse canal de
comunicação só existe em nossa comunidade por-
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que você tem contribuído com a obra de Deus, através do Você Foi Escolhido.
FaceBook, Instagram, Twitter, YouTube, Google+, Flickr – São algumas das plataformas usadas pela igreja, que levam o evangelho a todos os
cantos do nosso país e alcançar o mundo. Como
não existem fronteiras para essas redes, o acesso
a elas é muito fácil e ágil. Pessoas da Índia, Inglaterra, Estados Unidos, podem facilmente acessar
nossas páginas e posts e artigos. a grande vantagem em tudo isso é que está ao alcance de um toque no seu smartfone, ou a um clique do seu mouse.
Toda essa integração é possível graças a sua disponibilidade em contribuir com a obra de Deus, através
do seu voto: Você Foi Escolhido.

Igreja Catedral da Bênção - ICB

TV / WEB TV - FOI INAUGURADO
Nos últimos meses tivemos que tomar uma medida
que nos entristeceu muito, foi a de tirar o nosso programa
de TV do ar, os custos de veiculação estavam incompatíveis com as nossas entradas, por isso após orarmos ao
Senhor achamos por bem fazer esse corte.
Mas como a tecnologia, continua avançando a passos largos, não fechamos nosso estúdio, e não dispensamos nossa equipe de produção, porque estamos veiculando nossos programas na internet. Hoje não estamos
transmitindo apenas para os locais onde chegam o sinal
da TV ou pela TV a cabo, hoje falamos para o mundo e
com uma vantagem, não temos que ficar mais a mercê da
grade de programação da emissora que transmitia nosso
programa. Você com o seu smartfone, tablet, computador e smart TV, pode assistir nosso programa a hora que
você quiser e com uma outra vantagem, você pode assistir quantas vezes quiser uma mensagem que te inspirou,
confortou e alegrou.

Mais uma vez, isso só é possível porque você tem
feito o seu voto, Você Foi Escolhido, tem sido fiel em
mantê-lo em dia. A sua contribuição, a sua voluntariedade, é que tem nos ajudo a levar a palavra de Deus, cada
vez mais longe.
COMO ACESSAR A TV WEB?
Entre no site da igreja e clicar no ícone ICB - TV WEB
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Workshop de

Louvor e Dança
No dia 01 de maio, terça-feira, dia do trabalhador, aconteceu na Catedral da Bênção o
Workshop “Mul�plicando os Talentos”, realizado pelo ICB Praise, ministério de Louvor da
igreja. Mais de cento e vinte pessoas par�ciparam durante todo o dia, desde de estudos e
ministrações sobre o louvor e adoração a oﬁcinas de instrumento musicais, canto e dança.
Todas essas aulas foram ministradas por inte-

grantes do ICB
Praise,
que
contou com a
par�cipação especial da cantora Robenita Moraes, grupo Cia Josac e o guitarrista Lucas Santos. Esse WorkShop contou com grande parte
dos músicos e grupos de louvor das igrejas da
Casa da Bênção do DF e Entorno, bem como de
outras denominações.

A Segunda Milha

Ministérios da Catedral da Bênção
A- Infantil
B- Jovens
C- Mulheres
D- Casais
F- Social
G- EBB
H- Louvor
I- Capelânia (Hospitais e Cadeias)
J- Círculo de Oração
K- Adolescentes
L- Mídias Sociais

- Pras. Lilian e Edna
- Celieudes
- Pra. Alexandra
- Pr. Leandro
- Ana Amélia
- Pr. Willian
- Prs. Israel e Hall
- Pra. Carmen
- Pr. Otoniel
- Pr. Adilson

ACESSE AS FOTOS

Esses são os ministérios da Catedral da Bênção, precisamos de voluntários para fazer o que Senhor
tem colocado em nossas mãos.

Se alguém o pedir a caminhar com ele
uma milha, vá com ele duas. Mateus 5: 41
Para ser voluntario em um dos nossos
ministérios, em contato.
61 3451-7200
61-98243-6298 (Whatsapp)
contato@cb.org.br
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