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O ano da

Genesis 26: 12 - 16
E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele
mesmo ano cem medidas, porque o SENHOR o abençoava.
E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que
se tornou mui poderoso.
E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e
muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o
invejavam.
E todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado
nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e
encheram de terra.
Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós;
porque muito mais poderoso te tens feito do que nós.

Palavra
Apostólica
Amado irmão e amada irmã,
Estamos em novo ano, 2011!
Sempre que chega um ano novo, chegam também, novas expectativas; e muito
especialmente neste ano, quando temos uma presidente da república, a primeira
mandatária desta nação após quinhentos anos de história. Essas expectativas crescem;
e também, com a chegada dos novos governadores e se fortalecem com um novo
congresso nacional, onde teremos três senadores e mais de setenta deputados federais
evangélicos e ainda com a composição da câmara distrital do Distrito Federal e das novas
assembléias legislativas que contará também um grande número de parlamentares
evangélicos.
Tudo isso é novo e nos traz novas expectativas para a política e nas finanças; mas
eu chamo a atenção de todo o povo, por que nesta hora, neste
momento, a expectativa é ainda maior para a obra de Deus
O Senhor tem feito novas promessas para a sua
Igreja! Promessas especiais, promessas importantes, que
sem dúvida nenhuma, nos propiciarão um tempo novo.
Um tempo de muitas lutas, mas com expressivas
vitórias e abundantes de conquistas!
Creia nisso meu irmão, creia nisso minha irmã! O próprio
Deus, no livro de Apocalipse, diz: "Eis que Eu faço tudo
novo!
Começa agora uma nova expectativa, não
somente para o Brasil como país, não
somente para as cidades onde nós estamos,
mas também para a igreja.
A igreja pode e deve viver mais
intensamente essa expectativa, porque
tem promessas especiais da parte de Deus!
Que Deus te abençoe, em nome de
Jesus!
Apóstolo Doriel de Oliveira,
servo do Senhor Jesus
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Frutos de uma Visão
A convenção estadual do Pará se realizou entre os dias
19 a 21 de novembro, sobre a direção do dos pastores Ademir
Bezerra e Francisca Verçosa.
Há alguns anos o pastor Ademir tomou uma decisão
corajosa, matriculou-se e foi para Brasília para fazer o
Seminário Nacional ITEJ – SENITEJ. Após quatro meses de
estudo em regime de internato formou-se para que pudesse
cumprir com excelência a vocação do pastorado.
Pra. Francisca Verçosa e Pr Ademir Bezerra

Acompanhe as nossas redes sociais e se
mantenha atualizado sobre o que está
acontecendo no dia a dia da igreja!

Acesse os links para as redes sociais

www.catedraldabencao.org.br

CARNÊ

Testemunhos

Você Foi Escolhido
Entrevistada: Pastora Marlucy

RM: Pastora Marlucy qual foi o sonho que Deus realizou
na sua vida através do voto do carnê Você foi escolhido?
Pastora Marlucy: Eu estava fazendo Direto e quando eu
terminei, tentei fazer a prova da OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil – e na primeira prova eu precisava
ficar com 50 e eu fiquei com 49 e eu não aceitei aquilo na
minha vida e na semana antes de eu fazer a segunda prova
eu vim a igreja, peguei o carnê, fiz o propósito que eu ia
acertar o carnê, [quitei] a primeira parcela naquele
domingo porque no outro domingo eu já ia fazer a prova
da OAB e Deus foi fiel comigo, eu passei na primeira fase,
quando foi na segunda fase antes de quitar o carnê eu já tinha passado, peguei a minha
carteirinha e logo depois eu quitei o carnê então Deus me deu a benção na primeira
parcela que eu acertei do carnê. Foi uma vitória. Porque todos sabem que as provas da
OAB não são fáceis e pra quem trabalha o dia todo, estudando só à noite, pra mim foi
uma vitória, mas foi Deus quem me deu essa vitória, não foi uma vitória minha, foi
uma vitória que Deus deu na minha vida.
RM: Era o sonho da senhora?
Pastora Marlucy: Era um sonho. Porque todo mundo que faz Direito se não tiver a
carteirinha da OAB não pode exercer, então é um sonho pra pessoa, e eu realizei esse
sonho através do voto que eu fiz com o carnê Você foi escolhido, Deus me deu essa
estratégia eu vim e peguei o carnê acertei a primeira parcela e Deus me deu a vitória,
em nome de Jesus. (...) E eu falo pra cada um, se você tem fé pegue o carnê faça o seu
voto e Deus vai está te honrando, faça a sua parte que a parte de Deus Ele faz e Ele te dá
a benção.
RM: Qual a recomendação que a senhora dá para aqueles que estão lendo o seu
testemunho e estão querendo fazer o voto?
Pastora Marlucy: Cada um que tem o seu sonho, sonhe, mas ponha em prática
também, ponha a sua fé em ação venha até a Catedral da Benção ou ligue para cá que o
pessoal manda no seu endereço, pegue o carnê e faça o seu voto com Deus, Ele tem
algo especial pra você e o seu voto sendo feito, o seu sonho pode ser realizado, como o
meu foi realizado.
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POLÍTICA

Roberto Lucena
O recém eleito deputado federal pelo estado de São
Paulo, pastor Roberto Lucena (PV) esteve presente na reunião do
ultimo dia dezoito de dezembro, realizada no Ginásio da
Portuguesa na capital de São Paulo.
Na oportunidade agradeceu ao apoio da Igreja Casa da
Bênção do estado e aos pastores que haviam empenhado suas
palavras em elegê-lo.
Fez uma menção especial ao Apóstolo Doriel de Oliveira,
dizendo que era um a verdadeiro pai e que o apoiou em todos os
momentos durante a campanha. Afirmou ainda que sua eleição
foi um milagre de Deus, pois em muito momentos faltava
recursos, mas não faltava o apoio da igreja.
O pastor Roberto Lucena é um dos preletores assíduos da
Catedral da Benção em ocasiões especiais, ou sempre que é
convocado pelo Apóstolo Doriel, desde quando se conheceram.
Então quando pode, está presente em algumas das reuniões da
Casa da Bênção.

20f1ar1tura

O ano da

O ano de 2011 tem preparado para o povo de Deus
bênçãos multiplicadoras e sem medidas, que irão
enxertar fé e esperança para os que temem a Deus e
confiam nele. Em Mateus 14:17-20 diz: “Mas eles
responderam: Não temos aqui senão cinco pães e dois
peixes. Então, ele disse: Trazei-mos. E, tendo mandado que
a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco
pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os
abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos
discípulos, e estes, às multidões.Todos comeram e se
fartaram; e dos pedaços que sobejaram
recolheram ainda doze cestos
cheios. E os que comeram
foram cerca de cinco mil

CAPA

homens, além de mulheres e crianças.”.
Notamos que para se ter o milagre
divino efetivado sobre as nossas vidas, por
mais impossíveis que possam parecer,
(assim como o citado acima onde a
multiplicação visível pôde alimentar mais
de cinco mil pessoas) necessitamos da ação
de oferecer uma semente para que ela
possa ser regada e assim germinar, além do
mais sem esquecer que tudo o que chega a
nós, através de trabalho, êxitos e esforços
são resultados da Graça do Senhor e do seu
Favor que nos oferece os recursos e bases
para nos mantermos de pé.
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Até aqui o Senhor tem abençoado
A diretoria do SCT deseja a todos os no

Apostolo Doriel de Oliveira
Presidente

Missª Ruth Brunelli de Oliveira

Missionário Jair de Oliveira
Vice-Presidente

Missº Wilson José Ribeiro
Vice-Presidente

Missº Jaime Caieiro
Vice-Presidente

Pastor Junior Brunelli
Diretor Administrativo

Pastor Arcentik Dias
Diretor Financeiro

Pastor Fábio de Oliveira
Vice-Diretor Financeiro

Pastor Marcus Galdino
Primeiro Secretario

Pastor Jefferson Figueiredo
Segundo Secretario

Missº João Bosco Lara
Terceiro Secretario

Missº Antonio Carlos Palarone
Secretário de Missões

Um 2011 repleto d

CONVENÇÃO

O Avivamento em São Paulo
Um clamor existe no Brasil e que se
ecoa em todas as cidades brasileiras. O povo
de Deus anseia pelo avivamento espiritual,
não somente por manifestação momentânea
do Espírito Santo, mas busca o avivamento
transformador e genuíno Dele assim como no
Pentecostes. “de repente, veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a
casa onde estavam assentados.” Atos 2:2.
A Casa da Bênção que é conhecida
como uma igreja de oração e tem promovido
vigílias por todo o país buscando esse
avivamento que vem do Senhor. Na
madrugada de 17 para 18 de dezembro houve
uma grande vigília no ginásio da Portuguesa iii
São Paulo. O evento contou com mais de 10

preletores, diversos cantores e grupos
musicais louvando a Deus para que haja um
grande mover do Espírito nos dias atuais.
Após essa grande vigília, deu-se início a
Convenção Estadual da Casa da Bênção do
estado de São Paulo.
Todos os pastores e missionários das
cidades do estado estavam presentes e
receberam uma palavra poderosa do nosso
Apóstolo Doriel que trouxe uma mensagem
de incentivo, fé e esperança lembrando que
Deus tem feito milagres nos últimos dias e que
2011 será o ano da bênção de Deus para as
vidas de seus servos.

Pr Brunelli, Missº Ezequiel Pires e pastores de São Paulo

Ap. Doriel ministrando durante a Convenção de São Paulo

Aviva Senhor o Brasil!

Karatê
Desde a sua fundação a Associação Monte das
Oliveiras – AMO tem como principal motivação o
fortalecimento das virtudes e valores da nossa população, e
tendo essa premissa leva à comunidade aulas de música,
cursos e atividades para a melhor idade, o nosso enfoque
nesse artigo, no entanto é a modalidade: Arte Marcial, que
tem obtido um sucesso cada vez mais motivador.
Aconteceu no sábado, dia 4 de dezembro a troca de
todas as faixas da turma de Karatê, sendo o 7º ano
consecutivo de aulas oferecidas, acontecendo a cada 6
meses a troca de faixas dos alunos.
A nossa igreja Casa da Benção no bairro Setor O situado na cidade-satélite de Ceilândia, DF teve o imenso
prazer de recepcionar essa cerimônia.

FAÇA SUA DOAÇÃO
Banco Bradesco

Associação Monte das Oliveiras
AG.: 0879-6 | C/C: 69676-5
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Pastores
do Brasil
Queremos fazer menção
aos homens e mulheres de Deus
que fazem parte desse grande
ministério da Casa da Bênção no
Brasil:

Pastor Percival

Missionário Antônio Lana

Pastora Luci

Missionária Maria Otília

Banco de Talentos
“Grande é a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois, ao
Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara.” Lucas 10:2
A obra do Senhor tem crescido, graças a Deus por isso,
e está precisando de homens e mulheres destemidos,
corajosos e com vontade de fazer algo para o Senhor.
As igrejas estão sendo abertas e precisam de pastores
com conhecimento bíblico. Vidas estão ansiando por palavras
de sabedoria que console corações, restaure vidas e tenha a
real influência do Espírito Santo.
Deus precisa de vasos de honra para serem usandos
pelo Senhor para levar uma palavra de esperança, cura e
salvação a todos os lugares do nosso país e também do
mundo.
Muitas de nossas igrejas estão precisando de obreiros
para ajudar nossos homens e mulheres, nossos líderes.
Por isso se você tem um chamado de Deus mande um
e-mail para contato@supremoconcilio.org.br, relatando qual
é o seu chamado e qual o seu sonho com relação a obra de
Deus. Em breve estaremos entrendo em contato com você.

AGENDA APOSTÓLICA JANEIRO 2011
DATA

EVENTO

ENDEREÇO

04/01

Culto de Celebração 24 horas

Catedral Brasília/DF

09/01

Santa Ceia com o Pr. Walter Brunelli

Catedral Brasília/DF

21 a 23

Convenção Regional (Recife - PE)

R ODILON TUCUMÃ Nº 36 - AFOGADOS - Recife - PE

28 a 30

Convenção da Baixada Santista

Av. Capitão Luiz Pimenta S/N Centro de Convenções
Pq Bitaru - São Vicente - SP

28/01

Ministração Apostólica

Av. Capitão Luiz Pimenta S/N Centro de Convenções
Pq Bitaru - São Vicente - SP
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Viagens do SCT
Nosso país é muito grande e nossa igreja tem
crescido por todos os estados desse Brasil. Os
pastores que estão no campo são os responsáveis
por temos alcançado a cada um desses lugares.
Mas como Paulo disse em 2 Timóteo 4: 9
“Procura vir ter comigo depressa”, muitos dos
nossos pastores carecem de nosso apoio pelos mais
diversas situações que cercam a vida de um ministro
do Senhor.
Nossos diretores e supervisores do SCT
visitaram as igrejas do estado de São Luiz do
Maranhão, Curitiba, Londrina, Rio de Janeiro, São
Paulo, Belém do Pará, e Jaboatão dos Guararapes em

Ÿ O pastor Evandro Rodrigues Doroteu de

Pernambuco.
Em São Luiz do
Maranhão a Casa da Bênção
dirigida pelo Missionário
Francelino Recebeu a visita
d o Missionário S e rgio
Afonso e Pastor Jeferson
Figueiredo.

Missª Maria Otilia

Londrina

Queimados

Itaborai

Nova Iguaçu

São João de Meriti

Ilha do Governador

Porto Novo

Quintino

Pará

Missª Manoelina RJ

Jaboatão dos
Guararapes

Missª Percilia - RJ

Curitiba recebeu a visita dos pastores Brunelli
e Jeferson Figueiredo.

Ÿ Londrina que está sobe a direção do
Missionário Alvimar Peres, recebeu a visita
dos pastores Brunelli e Fabio de Oliveira que
aproveitaram a ocasião para dar posse ao
pastor Andre Barbosa que dirigirá a igreja da
rua Pedra Verde.

Ÿ O estado do Rio de Janeiro recebeu a visita
dos pastores Fabio de Oliveira e Brunelli, que
visitaram a região de Itaborai, Nova Iguaçu,
Queimados, Ilha do Governador, Duque de
Caxias, São João do Meriti, Marechal Hermes
e Senador Camará e outras cidades.

Ÿ O estado de São Paulo recebeu a visita dos
Pastores Brunelli e Fabio de Oliveira que
visitaram, Mauá, São Mateus, Lapa, São José
dos Campos, Braz (São Paulo Capital),
Jabaquara (capital), Jardim Miriam (capital),
Vila Ré (capital), Mogi das Cruzes dentre
outros locais.

Ÿ A convenção do Belém do Pará recebeu a
visita do Pastor Marcus Galdino Secretário do
SCT.

Ÿ A região de Jaboatão dos Guararapes,
pastoreada pelo Missionário José Calixto –
PE recebeu a visita do Pastor Arcentik Dias.
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Reunião do

Conselho Apostólico

Reunião do Concelho Apostólico em Caldas Novas-GO

Na convenção de 2010 foram formados
diversos conselhos dentre eles o Conselho
apostólico que foi criado com a finalidade de
auxiliar e apoiar as decisões apostólicas com um
único intento: o crescimento da igreja.
Uma primeira reunião ocorreu em

Caldas Novas nos dias 19 e 20 de outubro, onde
quase 20 missionários superintendentes da
Casa da Bênção no Brasil e suas esposas
estiveram presentes. Outra reunião se realizou
em Brasília no dia 18 de novembro, tudo isso
visando à convenção de lideres de Dezembro.

Membros do Concelho Apostólico em Brasília
18 | MENSAGEM - JANEIRO 2011

JOVENS

“Junte-se a este exército”
E aê galera! Tudo certo? As semanas
das Sete Unções foram maravilhosas e Deus
manifestou todos os dias o sobrenatural no
meio dos irmãos e, principalmente, sobre a
juventude que não perdeu nenhuma das
unções.
Sabe? Eu creio que Deus está
levantando na Casa da Benção em todo o
Brasil uma geração de jovens que irá
revolucionar nosso País através da
mensagem da salvação. Jovens que não estão
atrás de badalação, mas sim de edificação.
Jovens que conhecem a Deus em realidade e
profundidade. Jovens que falam do amor de
Deus com autoridade. Jovens
que são apaixonados por
almas.
E é por isso que estou
aqui! Para lhe convidar a juntarse a nós em oração, estudo da
palavra, jejum, consagração e
muita atividade. Nosso tempo
está acabando. Jesus Cristo
está voltando. Temos muita
coisa pra fazer.
Sabe por que as
pessoas se drogam? Por que as

pessoas se prostituem e adulteram? Por que
as pessoas se suicidam? É por que estão
vazias! E tentam de todas as formas
preencherem um vazio que só Jesus Cristo
pode preencher.
Então! Ore mais, jejue mais, se
santifique mais. É a você e a mim que Deus
quer usar. Vamos cumprir o Ide! Façamos o
Brasil saber que existe um Deus que é
magnífico e amoroso.
E somos nós! Esse exército de jovens
espalhados por todo o Brasil que Deus vai
enviar e usar. Aceite o chamado do Senhor,
faça a vontade d'Ele em primeiro lugar e todas
as outras coisas lhes serão
acrescentadas. Não podemos
deixar que o Diabo ceife mais
vidas. Levante-se como um
Soldado do Batalhão de
Operações Especiais de Deus.
Que Deus nos abençoe.
Felicidades sempre.

Pr. Giuliano Martins
Líder da Rede de Jovens da
Catedral
JANEIRO 2011 .- MENSAGEM | 19

PALAVRA DA MISSª RUTH BRUNELLI

A mulher sábia

edifica seu lar
Já de muitos anos o grande sábio Salomão
filho do rei Davi, deixou escrita estas palavras,
“Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola
derruba-a com as suas mãos” (Prov. 14: 01).
O que é na realidade uma mulher sábia?
Vejamos as qualidades e seus atributos,
em (Prov.31:10-31) Ela possui virtudes excelentes,
perfeitas. Ela é prudente (19:14) e elogiada (31:30).
Este é o ano de um novo tempo e assim
sendo o mundo, a igreja e a sociedade precisam
mais do que nunca de mulheres com estas
características.
A Bíblia diz que nos últimos dias haverá
tempos difíceis (II Tm 3:1-7) e nós já estamos
vivendo estes dias.
Dias difíceis para com sabedoria
edificarmos nossos lares.
Diz o ditado popular o homem constrói a
casa, mas a mulher o lar – uma família bem
edificada é semelhante a um grande edifício cuja
base é sólida, o fundamento é profundo e quanto
mais alto é o edifício
mais profundo e
sólido tem que ser
sua base (o
construtor sábio
sabe disto).
Assim toda
mulher sábia precisa
saber como
edificar seu lar,
como criar
seus filhos
que são
bênçãos
que o

Missº Ruth Brunelli
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Senhor nos concede, precisamos criá-los aptos
em todos os aspectos, essa missão Deus
concedeu a nós mulheres, mães, esposas, líderes
de nossos lares. Tenho visto muitas mães que
agridem seus filhos, os castigam por algo de
errado que eles fizeram, só que se esqueceram
que antes de castigá-los é preciso ensinar a eles o
que é certo e o que é errado, muitas crianças até
mesmo adolescentes são castigados sem saber o
por quê disto, tenho ouvido deles esta frase, “O
que eu fiz desta vez?”
Olhe mamãe a Bíblia diz: “Ensina a criança
no caminho em que deve andar, e, ainda quando
for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6”,
por isso fale, converse com seus filhos, nada
poderá resolver seus problemas com eles do que
uma boa conversa. Gaste tempo com eles, é
melhor você sentar-se falar calmamente,
aconselhar, mostrar o que é certo e o que é
errado. Sigamos o exemplo de Lóide e Eunice avó
e mãe do Pastor Timóteo respectivamente, os
quais receberam elogios do Apóstolo Paulo (II Tm
1:3-5).
O mundo é mau e caminha para pior,
portanto mulher sábia, mulher virtuosa, mulher
prudente, edifique seu lar, levando seus filhos ao
pleno conhecimento da palavra de Deus.
Diga a eles que Jesus ama as criancinhas,
foi ele mesmo que disse “delas é o reino dos céus”
(Mt 19:13-15). Leia a Bíblia com eles, ore com eles,
conte-lhes histórias de crianças da Bíblia, adquira
literaturas bíblicas de acordo com a idade de cada
uma, DVDs também vão ajudar muito.
Não deixe seus filhos em casa enquanto
você vai à igreja, leve-os com você, desde bem
pequenos, pois eles precisam conhecer o caminho
certo.
A todos os leitores um feliz 2011 que a cada
dia o Senhor te faça lembrar que este é um ano de
novos tempos. Tempo do Senhor Deus te
abençoar rica e poderosamente.
E não se esqueçam: Vivamos o dia de hoje
como se Cristo voltasse amanhã.

DEP. FILIAIS

Crer e Agir
Não vos conformeis...
Não podemos PARAR!
A cada
dia recebemos
Prª Lilian Brunelli
testemunhos
maravilhosos, de pastores de nossas igrejas
locais, de como vidas têm sido transformadas,
curadas, libertas, e muitas tem se entregado
ao Senhor em cada um de nossos templos e
também nos pontos de pregação de Jesus Em
Cada Lar!
Temos crescido, e em 2011 queremos
crescer ainda mais! Para isso ousamos CRER!
Seremos ainda mais corajosos parar sair e
literalmente cumprir o IDE do Senhor... Ir e
pregar o Evangelho de Cristo, trazer vidas
sem esperança para Aquele que é a razão do
nosso viver.
Temos alvos espirituais a serem
atingidos, bem como alvos administrativos, e
nestes dois precisamos de você.
No alvo espiritual você é um
instrumento de bênção, compartilhe do
amor, graça e misericórdia de Deus. Fale
da salvação através de Jesus Cristo para
todos que você conhece. Vidas serão
tocadas e transformadas pela sua ousadia

Preparação do terreno na Estrutural

ao mostrar Jesus, nossa esperança e
resposta bem presente na hora da
tribulação.
No alvo administrativo queremos em
2011 começar a construir igrejas no DF e
entorno, mas para isso precisamos de sua
ajuda. Contribua depositando sua oferta para
missões na agência do Banco Bradesco 879
conta corrente 85900-1.
Sua oferta nos ajudará a construir nossas
igrejas em:
· Águas Lindas - GO (avenida principal)
· Estrutural - DF (Já iniciada)
·Santo Antônio do Descoberto - GO(já iniciada)
· Guará - DF
· Paranoá - DF
· Recanto das Emas - DF
Além destas construções, ousamos
sonhar em adquirir um terreno em Vicente
Pires, Águas Claras, Cruzeiro, Asa Norte e Asa
Sul. O milagre de Deus VAI acontecer, e Deus
pode usar você!

Templo sendo erguido no terreno da Estrutural
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VIAGENS

VIAGENS APOSTÓLICAS
Colaboração: Pr. Marcus Mariano

No dia 16/11 ocorreu no Centro de Convenções do
Hotel Plaza em Porto Alegre uma grande reunião,
onde o Apóstolo Doriel prego. Estavam presentes
o Missionário Abraão Ribeiro e o Pastor local César
com sua esposa a Pastora Ana Paula além de vários
outros pastores e pastoras do Rio Grande do Sul e
também a presença do Missionário Jaime Cruz
com a esposa Missionária Cecília Cruz.

Em Curitiba, dia 17/11 houve uma
concentração ministerial que aconteceu
na Casa da Benção do bairro Pinheirinhos
Estavam presentes os Missionários
Abraão Ribeiro, Jaime Cruz e Cecília Cruz
além dos pastores e missionários de
Santa Catarina e Curitiba também o
Missionário Dorcelino Xavier de Santa
Cantarina.

Em 23/11 o Apóstolo esteve em de Natal na igreja
Casa da Benção local. Ele foi recebido pelo
Missionário Juarez e sua esposa. Estavam
presentes o Missionário Jaime Caiero.

Na igreja sede da Casa da Benção em
Olinda pastoreada pelo Missionário
Jaime Caiero e sua esposa Janilde Caiero
no dia 24/11 o Apóstolo Doriel pregou e
orou pelos enfermos que ali estavam.
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“Tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo o propósito
debaixo do céu”. Eclesiastes 3:1

Pr Valdir e Prª Claudia

Um novo tempo começou para as nossas vidas isso aponta para novas
conquistas, novos desafios. Em 2011 é tempo de conquistar o que
se sonhou, por isso o Projeto JCL vem com novas atitudes, novas
ferramentas que impulsionará nossa igreja à novas conquistas.
Algumas igrejas já começam a experimentar novas conquistas:
Uma multidão começa com um
Em setembro de 2009 o estado do Piauí deixou de ser o mais pobre da nação. Com
certeza esse sucesso deve-se a vários esforços conjuntos. Em meio a essa escalada social está a
Casa da Bênção que está localizada na cidade de Esperantina que começou graças ao Ministério
Jesus em cada Lar. Hoje conta com 3 núcleos de Jesus em Cada Lar com mais de 40 membros e irá
abrir novas extensões nas cidades de
Parnaíba e São João do Arraial ambas no
estado do Piauí.
Hoje o Pastor Deusimar Matias já
está construindo o templo da igreja em
Esperantina – PI em apenas 2 anos
depois de ter iniciado as Reuniões JCL.
Avivamento em Luziânia – GO
Os pastores Gutemberg e Lucimar também experimentam uma grande bênção de
crescimento em sua igreja que começou há 2 anos com uma Reunião JCL e enviando àqueles que se
convertiam ao Retiro de Impacto JCL. Hoje contam com mais de 150
membros e planejam dobrar esse numero em 2011. No mês de
dezembro realizaram um grande Congresso de Mulheres. Alem
disso já estão pensando em comprar uma área para a construção
de um grande templo.
Além de nossa fé e oração o que atrairá um novo tempo de
conquistas para as nossas vidas será o trabalho usando as
ferramentas certas.

Adquira os

produtos do JCL
pelo (61) 3451-7204 ou
www.catedraldabencao.org.br
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EVENTOS

Convenção de Líderes

Ap. Doriel
ministrando na reunião inicial
da Convenção de Líderes

A liderança da Casa da
Bênção se reuniu em Brasília em
2 dias de confraternização,
comunhão, presença de Deus e
planejamento para o futuro.
Mais de quinhentos
líderes do Brasil estiveram em
Brasília nos dias 14 e 15 de
Dezembro, para a Convenção
de Líderes realizada pelo
Supremo Concilio – ITEJ, todo
final de ano. Além dos líderes, estiveram
presentes alguns preletores falando sobre o
chamado que o Senhor tem para as vidas dos
pastores nesses últimos dias.
O Missionário Paulo Roberto Resende
de Oliveira trouxe uma palavra sobre a vida
Pastoral, seus anseios, o chamado divino e
como viver uma vida de testemunho perante,
a sociedade, a igreja e a família.
Além de mensagens edificantes que
marcaram esses dias, houveram reuniões
administrativas onde foram tratados
assuntos referente ao crescimento da igreja.
O SCT apresentou o novo site que está sendo
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Diretoria do SCT na Convenção de Líderes

produzido para ajudar aos pastores que estão
no Brasil com informações úteis sobre a
administração eclesiástica da Casa da Bênção.
Também não podemos deixar de falar
das mulheres que sobre a presidência da
Missionária Ruth Brunelli de Oliveira, tiveram
algumas reuniões reservadas para tratarem
do crescimento desse ministério para o ano
de 2011.
Ao final dos trabalhos o Apóstolo
Doriel de Oliveira, ministrou a santa Ceia, em
um momento de foi intensa a presença de
Deus.

Pastores invocando a bênção de Deus sobre a campanha das 7 unções

quanto o Senhor opera grandiosamente por
Na Bíblia Sagrada temos exemplos de
meio da unção.
manifestações gloriosas através do ato da
As 7 Unções do ano de 2010 foi uma
unção com o óleo e de seus significados, como
campanha cuja revelação dada ao Apóstolo
exemplo em Levítico 8:12 quando Moisés
Doriel de Oliveira, através do Espírito Santo se
ungiu a Arão como sacerdote: “(...) Depois,
consistiu em sete domingos e sete segundasderramou do óleo da unção sobre a cabeça de
feiras de unção com o óleo e tendo a
Arão e ungiu-o, para consagrá-lo.” onde
manifestação do sobrenatural de Deus. Houve
mostrou a oficialização de uma vontade do
muitos milagres e testemunhos de
Senhor na vida de uma pessoa no caso, Arão.
prosperidade, saúde, salvação familiar, vida
O óleo também tem seu significado no
sentimental e libertações.
quesito multiplicação, como podemos atestar
A campanha teve como preletores o
em 2º Reis 4, a história da viúva que precisava
Apóstolo Doriel, o Pastor Michael Aboud,
de um milagre para poder pagar tributos, e por
Pastor Noé Rosa, Pastor
intermédio do profeta Eliseu,
Heilor, Missionário Jeremias,
o azeite que ela possuía foi
Missionário Moisés,
multiplicado por um grande
Missionário Paulo Canuto e o
número de vasilhas e só
Pastor Arão Xavier. Obteve-se
cessou quando não houve
das mensagens ministradas
mais lugar para se colocar
todo um aprendizado sobre as
então ele parou de se
mais diversas áreas da vida
produzir e ela obteve grande
espiritual e material, onde o
bonança.
povo de Deus aprendeu a se
Estas significações
tornar mais forte e temente ao
tanto para o óleo como para a
Ministrando a unção
Senhor.
unção com ele justificam o
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Itália, Egito e Israel

(21) 9981.1456
(11) 2797.9011
(61) 3451.7200

Santa Ceia

Fraternal

Povo de Deus sendo ministrado pelo Ap. Doriel

Como o Senhor Jesus disse em 1º
Coríntios 11:24b: “Tomai, comei; isto é o meu
corpo que é partido por vós; fazei isto em
memória de mim.”
É com esse pensamento glorioso que
houve a última Ceia do ano de 2010, a Santa Ceia
Fraternal, que teve a presença de caravanas das
igrejas de Minas Gerais e São Paulo que se
somaram as Casas da Benção do Distrito Federal

Ap. Doriel consagrando o pão na Santa Ceia Fraternal
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na Sede Internacional da igreja, para que
houvesse uma maravilhosa celebração de
agradecimento ao Senhor pelo ano que se
passou.
O culto contou com muito louvor e
apresentações de departamentos da igreja
como as Mulheres da Benção e os Jovens da
Benção, que em grande número adoraram a
Deus com muito júbilo e união.
A Santa Ceia Fraternal aconteceu no dia
12 de dezembro juntamente com a 6ª unção
da Campanha das 7 Unções, onde uma
grande multidão passou pelo Tabernáculo
sendo ungida com o santo óleo pelos
pastores e também em frente à Arca da
Aliança que é uma representação da
presença do Senhor.
A Ceia foi fortemente abençoadora e
mostrou que o ano de 2011 será mais
abençoador do que o que se passou, pois o
Senhor está preparando o seu povo para
uma visão ainda maior de aprendizado e
crescimento.

CULTURA

Dia da Bíblia
Celebrado no segundo domingo de
dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549,
na Grã-Bretanha pelo Bispo Cranmer, que
incluiu a data no livro de orações do Rei
Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial, e
foi criado para que a população intercedesse
em favor da leitura da Bíblia. No Brasil a data
começou a ser celebrada em 1850, quando
chegaram da Europa e EUA os primeiros
missionários evangélicos. Porém, a primeira
manifestação pública aconteceu quando foi
fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em
1948, no Monumento do Ipiranga, em São
Paulo (SP).
E, graças ao trabalho de divulgação
das Escrituras Sagradas, desempenhado pela
entidade, o Dia da Bíblia passou a ser
comemorado não só no segundo domingo de
dezembro, mas também ao longo de toda a
semana que antecede a data. Desde
dezembro de 2001, essa comemoração tão
especial passou a integrar o calendário oficial
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do país, graças à Lei Federal 10.335, que
instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo
o território nacional.
Hoje, as celebrações se intensificaram
e diversificaram, elas se compões em
realizações de cultos, carreatas, shows,
maratonas de leitura bíblica, exposições
bíblicas, construção de monumentos à Bíblia
e distribuição maciça de Escrituras são
algumas das formas que os cristãos
encontraram de agradecer a Deus por esse
alimento para a vida.
Fonte: SBB - Adaptado

Jesus colocou em nós um selo
Sua aliança Sua marca e
registrou no livro da vida
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Faça já o seu pedido
pelo (61) 3451-7204 ou
www.catedraldabencao.org.br
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Brasil,

JESUS!
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