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Brasília completa

52 anos

Brasília faz aniversário e os evangélicos comemoram
PÁG. 24

Qual o Verdadeiro
Sentido da

Páscoa
PÁG. 20

“O Plano Piloto de Brasília,
visto da Ermida Dom Bosco.
O marco zero do Brasil”

Adquira os produtos do
MINISTÉRIO APOSTÓLICO

Doriel de Oliveira

Palavra

Apostólica
Caríssimos irmãos e irmãs,
nós queremos, nesta oportunidade,
falar para o Brasil que estamos
alegres porque abril é o mês de
aniversário da capital brasileira.
Completa mais um ano esta
nossa Brasília, que existe não por
mera ação humana; ela existe
porque foi idealizada por Deus,
que a manifestou profeticamente,
há 129 anos, para um homem, que

acreditava em Deus, chamado João
Bosco.
Este homem teve uma visão
da capital do Brasil e Brasília era
manifestada profeticamente ali
pela santa vontade de Deus!
Hoje, aos 52 anos, Brasília é
uma grande capital; é lógico, que
tem os mesmos problemas das
grandes cidades, mas nós nunca
podemos esquecer que ela é uma
cidade profética.
Brasília é uma cidade que
tem a bênção poderosa de Deus!
É por isso, que nós
acreditamos num grande
avivamento para a nossa nação,
tendo a certeza de que essa bênção
do avivamento vai começar por
Brasília e alcançar todo o Brasil.
Temos, ainda, a certeza que
nossa Casa da Bênção será usada
nesse grande mover de Deus;
porque também fomos
profeticamente enviados para esta
terra abençoada; terra onde, por
ordem do Senhor, edificamos a
sede da nossa amada igreja.
Por isso, felizes, podemos
dizer: Viva Brasília, com a bênção
de Deus!

Apóstolo Doriel de Oliveira,
servo do Senhor Jesus
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MINISTÉRIO

Torre de Oração
…Sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia,
e de guarda me ponho noites inteiras. Isaias 21: 8

Flávio Carques

Flávio Carques

Como foi publicado na edição número 51 da Revista Mensagem de março de
2012, sede mundial do ministério Casa da Bênção, que está situada em Taguatinga SulDF, foi a primeira igreja na América do Sul a construir uma torre exclusivamente
dedicada a oração isso em 1997. Diariamente pessoas vindas de todo o DF e região
metropolitana vêm à Torre para buscarem a Deus por meio de suas súplicas, são
adolescentes, jovens, mulheres e homens dispostos a orar.

ANDAR - JOÃO

Flávio Carques

Flávio Carques

ANDAR - TABERNÁCULO

ANDAR - MARCOS

ANDAR - MATEUS

Você quer que a GRAÇA DO SENHOR esteja sobre a sua vida? Venha orar
conosco na TORRE DE ORAÇÃO! Ela só fica aberta 24h por dia, sete dias por
semana e 365 dias por ano. Está esperando o que?
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MINISTÉRIO

A música exerce grande
influência na vida de uma
pessoa; mexe com a alma, o
espírito e o corpo do homem. É
uma das formas de expressão de
louvor que mais Deus utiliza
para levar o homem a adorá-lo.
Através dela, também se aprende
as verdades da Bíblia que, se
fixadas na mente, trazem
mudança de vida, salvação e
libertação.
Justamente por isso, os
ministérios de louvor são os mais
atingidos nas igrejas, pois a
música, quando utilizada da
maneira correta, tem o propósito
de destruir, arrebentar com as
estruturas do mundo espiritual
satânico. O cantor, pastor e
compositor Kleber Lucas fez
uma análise do ministério de
louvor das igrejas.
"Apesar de estarmos
d ian te d e f ato s q u e n o s
entristecem e deixam o nosso
coração aflito, eu acredito que
Deus ainda é o Senhor das igrejas
e, no tempo certo, tudo vai
mudar", diz o cantor, referindose à atual situação de alguns
ministérios de louvor. Ele
menciona 1 Coríntios 10.31 -

"Portanto, quer comais, quer
bebais, ou façais qualquer outra
coisa, fazei tudo para a glória de
Deus" - para reiterar o fato de que
a música existe para a glória de
Deus. O cantor também
defendeu a opinião de que "não
se deve julgar, pois Deus não nos
constituiu juízes. Não é hora de
fazer certos comentários. A
igreja tem que se unir para orar, e
não criticar o ministério a, b ou c.
É um tempo de silêncio, em que
devemos acreditar que dias
melhores virão", afirma.
Kleber acredita que há
uma questão espiritual por trás de
tudo o que tem acontecido nas
igrejas. "O mundo nos odeia;
existe uma conspiração contra a
Casa do Senhor. Não só no
ministério de louvor, mas em
qualquer outro ministério
levítico. Todos aqueles que se
dispõem a servir a Deus são alvos
do inimigo. O fato é que, muitas
vezes, ser neófito na obra do
Senhor impede que se tenha uma
visão mais clara do que está
acontecendo no mundo
espiritual. É uma guerra, em que
todas as pessoas que se envolvem
no ministério têm que vigiar para

não cair nas astutas ciladas do
diabo", enfatiza.
"O que acontece é que o
poder do microfone muitas vezes
corrompe o homem. O ser
humano tem necessidade do
poder, de influenciar, e isso é
muito perigoso porque a
motivação acaba não sendo mais
o Senhor Jesus", adverte.
Kleber conta que ele
mesmo se converteu através de
uma mensagem cantada. "A
igreja precisa entender que um
ministério de louvor abençoado é
um instrumento poderoso, capaz
de ganhar muitas almas para
Jesus", diz, fazendo questão de
ressaltar o fato de que o louvor
atrai a atenção das pessoas, de
Deus e também de Satanás, e
que, por isso, não devemos ser
neófitos na obra de Deus, mas
vigiar. Finalizando sua análise, o
pastor alerta que a igreja precisa
ter perseverança e amor e
reconhecer que está numa guerra
espiritual.
Fonte: http://www.elnet.com.br/
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REPORTAGEM

Deus Seja Louvado
Ministério Público encara polêmica sobre inscrição "Deus seja louvado"nas cédulas de real

O Ministério Público
Federal (MPF) decidiu comprar
uma briga com o Banco Central.
Motivo: a inscrição “Deus seja
louvado” estampada em todas as
cédulas de real.
Segundo o procurador
dos Direitos do Cidadão em São
Paulo, Jefferson Aparecido Dias,
é inadmissível que um Estado
laico insista em imprimir o
dinheiro que circula pelo país
com uma frase religiosa.
Como ele já notificou o

Opinião

BC e nada aconteceu,
encaminhará, nos próximos dias,
um pedido de esclarecimento
sobre o tema ao ministro da
Fazenda, Guido Mantega.
Católico praticante, o
procurador considera que
religião e Estado devem ser
mantidos separados, conforme
reza a Constituição do Brasil,
promulgada em 1988.
“Nada justifica essa
menção no dinheiro. Estado e
religião têm que estar separados,

bem distantes”, afirmou. Ele
contou que já recebeu respostas
do BC e da Casa da Moeda. E
ambos disseram que apenas
cumprem o que determina o
Conselho Monetário Nacional
(CMN), responsável por definir
as regras de funcionamento do
sistema financeiro do país.
"Deus seja louvado"
é uma expresão presente
em diversas cédulas no Brasil
desde a década de 1980

Polêmica Sobre Deus

Após ler esta matéria me
senti decepcionado e perguntei:
por que tanta polêmica com o
nome de Deus? Sempre o mundo
fez de tudo para excluir o nome
de Deus de todos os lugares. E,
nos últimos tempos, tenho
percebido que isso tem se
acentuado.
O mais estranho nessa
história é que quem mais faz
pressão para que o nome de Deus
não esteja presente nas escolas,
nas repartições públicas, nas
câmaras, nas assembléias, nas
indústrias, nos comércios e etc.
são homens que se dizem
2012 ABRIL - MENSAGEM | 08

religiosos. São figuras públicas
que se dizem cristãs praticantes,
freqüentam igreja e afirmam que
seguem os modelos cristãos
ensinados pelos seus pais.
Porém, esses mesmos homens
não agem com o mesmo rigor
com propagandas vinculadas nas
mídias.
A bebida alcoólica tem
destruído milhares de lares.
Vidas de jovens têm sido
ceifadas estimuladas por
propagandas que não deveriam
nunca existir. E esses
homens não fazem nada. A
simples frase “Deus seja

louvado” impresso nas notas do
real está causando indignação e
alguém quer que isso seja tirado.
Isso é justo? Por que querem
banir o nome de Deus? Segundo
a matéria essa frase existe nas
cédulas desde 1986. Por que só
agora alguém teve essa ideia?
Senhor ministro da
fazenda, Conselho Monetário
Nacional, Banco Central e quem
mais de direito: Por favor não
deixem que isso aconteça! É o
meu apelo – não deixem que isso
aconteça!
Apóstolo Doriel de Oliveira

“Querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo;”
Efésios 4:12

Dicas de Liderança no JCL
“Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra
do ministério, para edificação do
corpo de Cristo;” Efésios 4:12
alguém me perguntou o por quê
algumas pessoas não conseguem
se adaptar ao trabalho na igreja
através do Jesus em cada Lar. Eu
respondi que nem todos estão
preparados para receber e aplicar
mudanças. Toda mudança gera
um desconforto, e, por isso

muitos resistem à mudanças.
Porém se essas mudanças
forem planejadas e feitas visando
preparar os líderes que
conduzirão esse novo processo
dará certo.
Transformando membros em
discípulos e discípulos em
lideres
Na matéria anterior

começamos a abordar essa
transformação que está baseada
em Romanos 12:1-2.
O “inconformismo” deve
ser a marca daqueles que vão
conduzir essa nova fase na igreja.
Portanto procure pessoas que
desejem mudanças, pois aqueles
que são conformados não vão
aceitar, pelo contrário, vão
resistir.

Dicas importantes para líderes JCL
1. Você trabalhará melhor, se planejar. Planeje as
atividades de sua Reunião JCL no começo de cada
mês. Planeje atividades para os alvos do JCL.
2. Faça uma lista de bons livros (peça uma indicação
para o seu discipulador ou pastor). Estabeleça como
alvo lê-los durante o ano; – a leitura vai alargar a sua
visão.

Adquira os
produtos do JCL
pelo (61) 3451-7204

3. A liderança de um JCL é muito mais uma aventura
liderada pelo Espírito Santo do que uma técnica de
estudos bíblicos (Ralph Neighbour).
4. Você já marcou a data da multiplicação do JCL?
Líderes que trabalham em função de alvos são mais
bem sucedidos. Divulgue a data para o seu JCL e
profetize a vitória!
5. Líderes que fizeram um bom curso de treinamento
são mais seguros e ousados para avançar. Estimule a
todos, para que participem do “Curso de Treinamento
de Líderes”.
Na próxima matéria vamos dar mais algumas dicas e
iremos abordar o crescimento “vertical e horizontal”
da igreja por meio do JCL.
Confira em nosso site os vários estudos e novidades:
www.jesusemcadalar.org

www.jesusemcadalar.org
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JOVENS

O Sacrifício foi por
Que alegria falar com vocês
novamente! Que a paz do Senhor
Jesus seja com todos.
Como esta edição da revista tem
matérias especiais sobre a Páscoa,
resolvi compartilhar uma indagação
pessoal com vocês e agradecer ao
nosso Deus por Ele nos amar
incondicionalmente e por enviar o
seu único filho para nos salvar.
E o questionamento é...
Como pode alguém ter tanto amor e
que amor é esse capaz de se permitir
passar por tanto sofrimento? O suor
com gotas de sangue numa conversa
profunda e angustiante com o Pai, a
condenação mesmo sendo inocente,
os açoites como se fosse o pior dos
piores, a cruz e a crucificação.
Jesus estava fadado ao
sofrimento? Não, absolutamente
não. Esse era o Plano da salvação
para que você e eu fossemos livres.
Jesus se doou por amor, o
“Sacrifício foi por Amor”.
E não existe momento mais
oportuno do que este para falarmos
sobre o “Nome” que adotamos para
ser usado por nossa juventude em
todo o Brasil e sobre a “Logo
Marca” que foi criada para nos
representar.
Como todos sabem, a
juventude de nossa igreja ficou há
décadas trabalhando individualmente, pois não havia uma

AMOR

liderança nacional. Hoje, cada grupo
de jovens tem sua própria estratégia
de trabalho e utiliza o seu próprio
nome. São dezenas de nomes
utilizados. Veja alguns exemplos:
Jucab, Umaitej, Geração de Samuel,
Unidos por Cristo, Jovens da
Benção, Rede Águia, Rede Strong,
Rede Revolution e etc.
Pensando numa padronização, tanto de trabalho quanto de
nome, a Diretoria Nacional de
Jovens chegou a um nome que não é
usado por nenhum grupo de jovens
no Brasil, justamente para não puxar
a sardinha para o lado de ninguém. O
nome que vamos utilizar a partir de
agora é “ICB Jovem”, não preciso
nem dizer o significado da sigla ICB
não é mesmo? Rsrs
A Logo Marca é essa que você está
visualizando na matéria. Ela é
formada pela junção de uma Cruz
com um Coração. Essa logo tem um
significado muito especial e
profundo. Acompanhe comigo.
A Cruz representa o
cristianismo e o sacrifício;
O Coração representa o
Amor;
Quem ama faz sacrifício;
E quem faz sacrifício, que faça por
amor e não por imposição;
Logo, a nossa logo marca
significa:
“O Sacrifício foi por

Amor”.
ICB Jovem é um nome macro, que
poderá ser utilizado com um
sobrenome. Esse sobrenome é o
nome que você utiliza atualmente na
sua Rede de Jovens. A utilização
seria mais ou menos assim: ICB
Jovem “Geração de Samuel”; ICB
Jovem “Jovens da Benção”; ICB
Jovem “Rede Águia”; ou até mesmo
o nome atrelado ao nome do Estado
ou Cidade: ICB Jovem “São Paulo”;
ICB Jovem “Catalão”.
Em Brasília já estamos
usando ICB Jovem Brasília e o Rio
de Janeiro ICB Jovem Rio de
Janeiro. Mais Líderes Estaduais
estão esperando a formatação da
logo para seus respectivos estados.
Independente do sobrenome que usemos todos nós
fazemos parte de um só grupo de
jovens, todos nós fazemos parte da
Juventude da Igreja Casa da Benção,
todos nós somos “ICB Jovem”.
Felicidades sempre.
Pr. Giuliano Martins
Líder Nacional da ICB Jovem

icb jovem

FOI POR AMOR
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MISSª RUTH BRUNELLI

Mas..Deus deu o crescimento
Estamos vivendo 2012. O ano
da Conquista. É tempo de ganharmos
almas para o Senhor Jesus.
Ganhar almas não é fácil,
temos que pagar um grande preço.
Almas custam lágrimas! Jesus chorou
vendo a incredulidade do seu povo
(João 11:35).
Salmos 126:5,6 diz o salmista:
«os que semeiam em lágrimas, com
alegria segarão.»
Aquele que leva a preciosa
semente, andando e chorando, voltará
sem dúvidas com, alegria trazendo
consigo os seus molhos.
Jesus nos enviou a ganharmos
almas. Mas almas para o Senhor.
Existem pastores que pensam
que as almas que eles ganham lhes
pertencem. Isso é para pregadores
“carnais”. O apóstolo Paulo
encontrou tais pastores e crentes que
assim agiam. Então ele escrevendo a
igreja de Corinto, ele ensina (I Cor 3.7
Porque havia contenda entre os
irmãos – Uns diziam: Eu sou de
Paulo, outros diziam. Eu sou de
Apolo.
Então Paulo ensinando e
exortando aos membros da igreja
escreveu uma carta explicando a
questão.
Na verdade eu plantei, eu
ganhei vocês para Jesus. Depois parti

para outras cidades plantando outras
igrejas deixei Apolo para cuidar de
vocês, na minha ausência, Apolo
estava apascentando, em outras
palavras, regando, fortificando: só
que tem uns irmãos que não aceitando
(crentes carnais) deixarão de ir a
igreja dizendo - Eu sou de Paulo, só
vou a igreja quando Paulo chegar – já
outros diziam – Eu sou de ApoloQuando o apóstolo Paulo soube disto
então ele escreveu este cap de I Cor
3:1-7 – Porque eu e Apolo, somos
cooperadores de Deus, e vós lavouras
de Deus, (9)
Ninguém é dono da igreja.
Ninguém é dono das ovelhas.
O Apóstolo Paulo foi bem explícito
em suas palavras.
Quem dá o crescimento e Deus.

www.mulheresdabencao.com.br
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CARNÊ

TESTEMUNHOS
Você foi Escolhido
José Ribamar Pereira da Silva
Morador de CEILÂNDIA - DF
E u
e r a
alcoólatra,
usava muita
droga e Deus
me tirou dessa
vida. Eu
agradeço a
Deus por estar
aqui hoje, por
Deus ter me tirado
da vida que eu vivia. Hoje eu só
tenho a agradecer por mim e toda
a minha família servir a Deus.
Meu maior orgulho é servir ao
Senhor eu e a minha família. Vale
à pena servir ao Senhor! Vale à
pena fazer o carnê “Você Foi
Escolhido”!
Maria Rodrigues
Moradora do Recanto das
Emas - DF
Eu fiz um voto
pela vida do
meu esposo,
ele não era
convertido e a
gente vivia
um casamento
conturbado de
certa forma. E
Deus tocou no
meu coração em agosto do ano
passado e eu fiz um voto com um
valor que no momento eu nem
podia, mas Deus falou pra mim o
valor e eu fiz o voto pela vida dele.
No último batismo o meu esposo
se batizou, Deus abriu portas de

emprego para ele e hoje nós
vivemos numa bênção graças a
Deus. Meu casamento é
abençoado e eu posso dizer que eu
e a minha casa servimos ao
Senhor. Eu glorifico ao SENHOR
Jesus, glorifico a vida do apóstolo,
a vida da minha pastora Juliana e
glorifico pela vida de todos do
ministério, porque através desta
unção que Deus deu do voto e do
carnê Deus tem restaurado vidas
assim com restaurou a vida do
meu esposo.
Eusilane Oliveira A. de Araujo
Moradora de Taguatinga Sul DF
Há treze anos
e u
s o u
membro da
C a s a d a
Benção, há
treze anos eu
faço o voto
“ Vo c ê F o i
Escolhido” e
há treze anos
Deus tem mudado verdadeiramente a minha vida,
principalmente na área financeira.
Deus tem suprido as minhas
necessidades, tem cumprido em
mim tudo aquilo que Ele
prometeu. E eu faço um voto e
cumpro com o meu voto e a
fidelidade de Deus se cumpre na
minha vida.
Através do carnê eu
consegui tirar a minha habilitação
depois dos 40 anos, essa semana
eu já renovei e já estou com a

carteira definitiva e eu atribuo isso
a fidelidade do Senhor, ao carnê
“Você Foi Escolhido”, por aquilo
que fazemos de coração para o
Senhor, Ele nos retribui com
bênçãos sem medidas.
Eu aconselho as pessoas
que venham fazer parte desse
corpo de membros desta igreja e
que façam o carnê “Você Foi
Escolhido”.
Não é dinheiro jogado
fora, não é perder tempo, é
cumprir com a ordem de Deus,
com o IDE do Senhor, pois com
esse carnê também ajudamos o
IDE do Senhor.
Vailda Francisca de Melo
Moradora de Samambaia
Norte – DF
Meu filho
e s t a v a
desempregado há mais
de dois anos,
já estava se
envolvendo
com as más
companhias, aí
eu fiz um propósito
com o Senhor, peguei o carnê e já
tem um ano que o meu filho está
trabalhando.
Vale à pena fazer um voto
com o Senhor! E se você está
tendo dificuldades com filhos nas
drogas, com filhos desempregados ou qualquer outro
problema, faça um propósito com
o Senhor, pegue o carnê e você vai
ser abençoado.

Ajude a edificar a vida de muitos colaboradores. Envie seu testemunho para revista@bsproducoes.com.br
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DOUTRINA

O porquê da escola Bíblica Dominical

Entre as muitas passagens
bíblicas que exortam a respeito do
ensino e do estudo das Escrituras, a
segunda carta de Paulo a Timóteo
apresenta orientações especiais para
se exercer um ministério completo e
eficaz na propagação da Palavra,
compatível com a vida de um
cristão.
Nas Cartas a Timóteo o
Apóstolo Paulo tem todo o cuidado
de orientar esse discípulo a manter
um comportamento firme e
constante em relação ao
conhecimento da palavra.
“ To d a a E s c r i t u r a é
inspirada por Deus e útil para o
ensino, para a repreensão, para a
correção e para a instrução na
justiça, para que o homem de Deus
seja apto e plenamente preparado
para toda a boa obra.” 2 Tm 3:14-17.
Paulo era um homem
instruído no conhecimento da Bíblia
e sabia da importância do bom
manejo da Palavra na grande obra de
evangelização que promoveu na
história do cristianismo. Mas não
podemos divulgar bem o que não
conhecemos bem, pois estaremos
expostos, no mínimo, a dois riscos:

Primeiro, de vendermos
uma propaganda enganosa, ou seja,
de ofertarmos o Evangelho
deturpando seus princípios
fundamentais. E o que temos
assistido muito por aí é o anúncio de
um evangelho da graça barata, sem
arrependimento, sem transformação
moral. Este não pode ser o objetivo
do verdadeiro cristão.
Segundo, corremos
também o risco de viver o
constrangimento de sermos
questionados sobre o sentido
daquilo no qual cremos e não
sabermos o que responder, por não
estarmos suficientemente instruídos
no conhecimento da Palavra de
Deus.
Um apóstolo de Jesus deve
estar ciente que o mundo o
questionará, e, dependendo da
qualidade e do fundamento de
nossas respostas, o evangelho
significará palavra de vida, desejoso
de ser seguido e não um discurso
fanático sem consistência. O
Apóstolo Paulo adverte o discípulo
Timóteo em 2Timóteo 2:15.
Um discípulo de Jesus não
tem idade certa para começar a
estudar e aprender as Sagradas
Escrituras. Timóteo ainda era um
discípulo muito jovem quando
recebeu as orientações de Paulo,
este o advertiu a permanecer “nas
coisas que aprendeu” desde criança.
2 Tm 3:15
Timóteo foi ensinado nas
Escrituras desde a infância. Este
fato serve de referência para

ensinarmos às nossas crianças o
quanto antes a palavra da verdade.
A atitude de inserir a
criança no contexto do ensino das
Escrituras deve partir, em primeiro
lugar, dos pais e dos responsáveis,
ou seja, pela família. Esta deve estar
comprometida com a freqüência dos
pequeninos na Escola Bíblica
Dominical, que é um espaço rico no
ensino e na aprendizagem da Bíblia.
Crianças, adolescentes e jovens que
têm a vida direcionada para o estudo
das Escrituras e que freqüentando as
aulas da Escola Bíblica Dominical,
crescem com referenciais de
segurança moral e espiritual, de
bênçãos para o futuro, com
possibilidades de alcançar uma vida
adulta e velhice sábias no serviço do
Reino de Deus, como nos afirma o
texto em 2 Timóteo 3:16-17.
A Bíblia deve ser então o
referencial de vida e de fé de um
verdadeiro cristão; e toda a sua vida
deve estar pautada pelo
esclarecimento da Palavra de Deus.
Neste sentido, a Escola Bíblica
Dominical é um espaço que
promove esse esclarecimento por
meio do ensino e estudo da Bíblia e
nos ajuda a encontrar na Palavra a
mesma fonte de luz que o salmista
Davi: “A tua palavra é lâmpada que
ilumina os meus passos e luz que
clareia o meu caminho.” Salmo
119:105.
Autor: Maria Cláudia Reis
Fonte: http://estudosbiblicos.org/ A
Importância da escola Dominical

A Igreja de Londrina é Reinaugurada
A reforma da igreja da Rua Pedra Verde foi realizada com sucesso
Enviado pelo Supremo
Concílio no final de dois mil e
dez para a cidade de Londrina no
Paraná, o pastor André Barboza
tem realizado uma grande obra
para o Senhor. A primeira
providência tomada pelo pastor
foi a reforma da igreja da Rua
Pedra Verde, onde todos os
membros da igreja se engajaram
para a realização da obra.
Usando das ferramentas
que o Senhor tem dado a igreja,
começou a evangelizar na região
aplicando o programa Jesus em
Cada Lar e colocando em prática
todo o aprendizado adquirido no
Seminário Nacional ITEJ –
SENITEJ. Tem conseguido,
graças a Deus, fazer com que a
igreja tenha um crescimento

constante. No último dia 03 de
março reinaugurou a igreja após
um ano de reforma.
Além d a reforma da
igreja de Londrina, o pastor
André promoveu a reforma da
igreja em Jataizinho, cidade a 25
quilômetros de Londrina, local
este que Deus também tem
prosperado a igreja.
O pastor André Barboza
já pastoreou na nossa igreja sede,
em uma de nossas filiais em
Paracatu, liderou a rede de
jovens do DF, pregou em 22
estados do país e em obediência
mudou-se para o Paraná onde
está fazendo o trabalho do
Senhor. Ele se enquadra numa
nova geração de líderes que
forjados na Casa da Bênção.

Miss. Antônio Lana

Fidelidade é uma
virtude que não se compra na
esquina e nem se encontra nas
boas casas do ramo. Uma igreja
como a Casa da Bênção é
composta por pastores com
chamado genuíno dado pelo
Espírito Santo de Deus, que
amam a verdade e são fiéis por
excelência.

A Igreja de Londrina é Reinaugurada

O Supremo Concílio
presta sua homenagem ao
companheiro fiel, honrado e
sincero missionário Antônio
Lana, pai de família exemplar e
pastor preocupado com o
crescimento da igreja.

A Igreja de Londrina é Reinaugurada

Fiel ao ministério e às
palavras apostólicas é pastor da
Casa da Bênção em São Paulo
na Avenida Celso Garcia, digase de passagem, uma das
avenidas mais importantes da
cidade.
Deus abençoe esse
homem de Deus !

A Igreja de Jataizinho - PR também foi reinagurada com sucesso
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Homenagem ao Missionário José de Itaboraí
Primeiro Pastor do ministério casa da Bênção a receber o nome de uma rua

Numa iniciativa do
prefeito de Itaboraí – RJ, Dr.
Sérgio Soares, foi dada a rua
onde está situada a sede da Casa
da Bênção daquele município o
nome do Missionário José
Rocha.
Estiveram presentes o
prefeito de Itaboraí , o presidente
da Câmara de vereadores, Lucas
Borges, autor do projeto de lei, o
Subsecretário Ademir Alves, o
Pr. Luiz Sueth representante do
S C T, P r. M a r i v a l d o

representante da Convenção do
RJ e todos os pastores do campo
de Itaboraí.
A missionária Otília
Rocha e a família muito
emocionadas louvaram a Deus
por mais esta bênção recebida.

Prefeito de Itaboraí, Dr. Sérgio Soares, e
Missionária Otília Rocha descerram placa
com novo nome da rua.

Segundo levantamento,
há muitos anos este tipo de
homenagem não era feita a um
pastor no estado do Rio de
Janeiro.
Colaboração: Pr. Luiz Sueth (RJ),

Missionária Otília Rocha recebe placa
comemorativa do Prefeito, Dr. Sérgio Soares.

Viagens do SCT
A diretoria do SCT visitou a ITEJ em Vitória e Marataízes no Estado do Espírito Santo. Esteve também
em Pedro Leopoldo (MG) na comemoração do primeiro aniversário da Casa da Bênção na cidade.

Aniversário em Pedro Leopoldo - MG

Pr. Fábio de Oliveiras e Missionário Jair de Oliveira

Catedral da Bênção de Vitória - ES

Encontro de Líderes em Caldas Novas
Estiveram reunidos em Calda Novas (GO), os líderes da Casa da Bênção no Brasil para discutirem
os rumos da igreja para os próximos anos, e, principalmente as comemorações do Jubileu de Ouro que
deverão acontecer em todo o Brasil.

Dízimo SCT

Bradesco

Agência: 0879-6
C.Corrente: 3917-9
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Agenda Apostólica

Maio 2012
Data

Dia Evento/Ministração

Endereço

Cidade

01

do Dia do
Ter Celebração
Trabalhador

Catedral da Bênção
A.E St. F Sul - Tag. Sul

DF

04

Sex Ministração Apostólica

R Carlos Drumont de Andrade
Nº 71 - B MARAMBAIA

Belém - PA

05

Sáb Ministração Apostólica

AV Celso Garcia 1081 - BRÁS São Paulo - SP

15

Seg Ministração Apostólica

AV Andrade Neves Nº 332
Centro

Campinas - SP

Aula inaugural
SENITEJ 2012
A aula inaugural da 33ª turma do Seminário Nacional ITEJ,
foi marcada pela presença de toda a diretoria da Catedral da Bênção
de Brasília e os diretores do Supremo Concílio – SCT. A aula foi
especialmente ministrada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e
aconteceu dia 13 de março, com a participação também da
missionária Ruth B. De Oliveira que é uma das diretoras do
seminário.
Nessa turma, além de alunos vindos das igrejas da Casa da
Bênção de todo país, tem também alunos vindos de outras
denominações. Segundo a pastora Margarida Batista, diretora do
seminário, “turma após turma Deus tem honrado nosso trabalho,
pessoas de todo o país tem aprendido a manejar bem a palavra da
verdade e agora estamos avançando nossa tenda para outras igrejas
também. Isso é uma bênção!” completou Margarida.

Utilize os
dons que
deus te deu
Em 2014 a Casa da
Bênção comemorará seu Jubileu
de Ouro, cinqüenta anos de
existência, desde a primeira
reunião, realizada pelo então
missionário Doriel em cima de
um caixote de cebola.
Por isso o apóstolo Doriel
de Oliveira em conjunto com os
superin-tendentes e toda a
diretoria, lançou um concurso
que contará com a participação
de todos no Brasil e no exterior.
O concurso consiste em
elaborar uma logomarca que
represente os cinqüenta anos da
igreja e uma música que conte a
história da igreja no decorrer
desse tempo.
A premiação ainda está
sendo definida pelo conselho
apostólico, mas o seu já material
pode ser enviado para o seguinte
e-mail:
concurso50anos@sct.org.br

Aula Inaugural do SENITEJ
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MATÉRIA ESPECIAL

Qual o Verdadeiro Sen
A palavra PÁSCOA é de origem grega, que por sua
vez, foi tirado do verbo hebraico PASOH que quer dizer
“Passar além, passar por cima”.
No hebraico, a palavra descreve a passagem do anjo
da morte, quando seriam mortos
todos os primogênitos do Egito e
poupados os dos israelitas.
I – A PÁSCOA PARA ISRAEL
a) INSTITUIÇÃO – Foi instituída
no Egito para comemorar o
acontecimento culminante da
redenção de Israel. Ex. 12: 14.
b) ELEMENTOS DA PÁSCOA
CORDEIRO – Representavam o
preço da redenção e libertação de
Israel do Egito; o sacrifício.
OS PÃES ASMOS – Revelavam a
pressa com que abandonariam a terra
do Egito. A farinha amassada sem ter
recebido o fermento, por falta de
tempo.
ERVAS AMARGAS – Ou alface
agreste, recordavam a opressão do
Egito, a amargura do cativeiro, além
de dar melhor sabor á carne do
cordeiro.
SANGUE– Representa a expiação.
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ntido da
c) RITUAL DA CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA
Deveriam tomar para si o
Cordeiro. Ex.12.3
A família deveria participar e
comer todo o cordeiro. Caso a
família fosse pequena, deveria
juntar-se a outra vizinha. Ex.12.4
O Cordeiro seria sem mácula de
um ano de idade e primogênito.
Deveria ser assado inteiro e
comido com pães asmos e ervas
amargas. Ex. 12.8.
d) - SÍMBOLO NEOTESTAMENTÁRIO
O Cordeiro – Simboliza Cristo,
a libertação do pecado – Jo.1.36.
João afirmou: “Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do
mundo”.
Era sem defeito – Ex.125; I Pe.
1.18-19.
Foi sacrificado, no entanto seus
ossos não foram quebrados. Ex.
12.46; Sl. 34.20; Jo. 19.36.
O sangue foi derramado para a
expiação dos pecados: era o
penhor da salvação. Ex. 12.13; I
Jo. 1.7.
Foi comido na páscoa. Mat.
26.26

Páscoa

Os pães asmos – Simbolizam
pureza. O pão deveria ser sem
fermento.
A proibição baseava-se
em que o fermento é um agente
de decomposição e servia de
símbolo da corrupção moral, e
também de doutrinas falsas.
Mt.16.11; Mc.8.15.
Na nossa comunhão com
Cristo não pode haver impureza.
A ausência do fermento
simboliza a santidade de vida que
no serviço de Deus.
Ervas amargas – simbolizavam
a amargura que o cordeiro iria
passar e a amargura das almas
humanas por causa do pecado.
Hoje, todas as vezes que
celebramos a Ceia do Senhor,
relembramos o grande feito da
nossa redenção feita não por
Cordeiro, não mais por um
cativeiro físico, mas pelo próprio
filho de Deus.
“Podemos dizer que o Egito foi o
Calvário da nação hebraica,
como o Calvário de Jerusalém foi
o nosso Calvário”.
Sangue – A garantia do perdão –
“sem derramamento de sangue
não há remissão de pecados”,
Heb. 9.22. O Sangue de Jesus

Cristo, seu filho, nos purifica de
todo o pecado. I Jo. 1.7. O pecado
do homem foi coberto pelo
sangue propiciatório do cordeiro
de Deus.
II – A PÁSCOA NOS NOSSOS
DIAS E OS SEUS SÍMBOLOS
a) INSTITUÇÃO – A festividade
da páscoa foi fixada pelo
Concílio de Nicéia em 325 d.C..
É uma festa anual da Igreja
Católico Romana, comemora a
ressurreição de Cristo.
b) OS SÍMBOLOS
O coelho – Substituíram o
cordeiro período pelo coelho,
como símbolo de fecundidade
(chegando até produzir
aproximadamente cento e dez
filhotes por ano). Apareceu por
volta de 1915, na França. A sua
cor e sua rapidez contribuíram
para o seu lugar na simbologia.
Dizem mais que ele representa a
morte e a ressurreição de Cristo
pelo fato de alguns que habitam
em lugares frios e nevados
hibernar e só sair da caverna
quando chega à primavera.
Sabemos que não podemos
aceitar tamanha aberração, pois
em toda a Bíblia encontramos o
Cordeiro e não o coelho como
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símbolo de Cristo.
O ovo – O ovo significando
começo, origem de tudo. Quando
incubado, dele sai vida, porque
nele está contido a vida. Em
Cristo não está contido a vida,
Ele é a própria vida. João 11.25.
Está presente na
mitologia antiga, nas religiões do
oriente, nas tradições populares e
numa grande parte da
Cristandade. Na idade média os
europeus adotaram o costume
chinês de enfeitar o ovo. Em
1928 surgiram os ovos de
chocolate que foram
industrializados em larga escala.
No século XVIII a Igreja
Católica Romana adotou
oficialmente o ovo como
símbolo da ressurreição de
Cristo.
O peixe – É símbolo de
Cristianismo. Dizem que no
passado quando os cristãos se
reuniam e faziam desenho de um
peixe. Na semana santa, não
comem carne, por causa do corpo
de Cristo e substituíram a carne
por peixe, mas na páscoa judaica
comiam cordeiro.

Estes símbolos modernos são
uma mistura de mitologia pagã
com a simbologia cristã
paganizada.
III – A PÁSCOA PARA OS
EVANGÉLICOS
Para os evangélicos, a Páscoa
tem apenas valor histórico e
figurativo. O que tem sentido e
valor para nós é a Ceia do Senhor,
pois Jesus quando comeu a
última páscoa com seus
apóstolos antes do sofrimento,
deu um caráter todo especial ao
acontecimento. Lc. 22.15. Ele
estava instituindo a Ceia que,
para nós, os cristãos, substituía a
páscoa – Lc. 22.15-20.

O apóstolo Paulo nos adverte em
sua I carta a Timóteo, 4. 1-3. Não
envolvemos com tais tradições
mas, nós que provamos do novo
nascimento, que tornou-se real
com o sacrifício do filho de Deus,
o verdadeiro Cordeiro pascoal,
recordemos-nos do Calvário
constantemente independente de
uma data fixada no calendário
anual. Temos em nós esse Cristo
ressurreto. Aleluia!

A Páscoa Bíblica,
portanto, consumou-se em
Cristo, que a instituiu como um
novo memorial – a sua Ceia, na
qual o crente comemora a morte
do Senhor até que Ele venha. Não
há no Novo Testamento mais
lugar para a páscoa ou outras
festividades mosaicas, as quais
foram abolidas na cruz,
juntamente com outras
ordenanças, como sombras das
coisas futuras, espirituais,
pertencentes à dispensação da
graça.
BOA PÁSCOA À TODOS....
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Pastor Napoleão Falcão Contato: (83) 9998-2874 (83) 9942-7069

CAPA

Brasília completa

52 anos

Brasília faz aniversário e os evangélicos comemoram

“Catedral da Bênção a
igreja da família”. “Sara a nossa
Terra”. “Igreja Batista de
Brasília”. “Igreja Presbiteriana”.
Os dizeres expostos nas
fachadas de igrejas evangélicas
passaram a fazer parte da vida dos
brasilienses. Sempre com
mensagens positivas podem ser
vistas em todas as cidades do
Distrito Federal. Desde a
fundação da Capital não se pode
contestar os números
significativos de templos e de
evangélicos em Brasília e no
Distrito Federal. O crescimento
da doutrina na capital começa a
ser comprovada em números:
Hoje somos mais de 40 % da
população brasiliense e do DF.
A história da Igreja
demonstra que a força não vem
dela mesma, mas de Jesus Cristo
crucificado, ressuscitado e de
homens que tiveram a coragem de
cumprir o IDE POR TODO O
MUNDO E PREGAI O
EVANGELHO.
E na história de Brasília o
que não falta são homens que
tiveram essa coragem. Faltarianos papel e caneta para citar o
nome de cada um desses
desbravadores da fé, inclusive
antes mesmo da sua existência,
pois há 127 anos na cidade italiana
de Turim, um padre chamado João
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Bosco (Dom Bosco), que tinha
uma vida de oração, teve um
sonho que indicava o nascimento
de uma civilização que
ocasionaria para os povos uma
nova visão de crescimento para o
Brasil e para nós cristãos, pois,
sem dúvida nenhuma, sabemos
que o maior avivamento do país
nascerá na Capital Federal. Foi
exatamente aí que se deu a
construção da capital do Brasil.
A Revista Mensagem
colheu alguns depoimentos de
homens valentes que não se
deixaram levar pelas
circunstancias e contribuíram
significativamente para esse
crescimento tão esplendoroso do
evangelho na capital federal:

Catedral da Bênção - sede mundial

Doriel Wlandimir de
Oliveira é presidente e fundador
do Ministério Catedral da Bênção,
doutor em Teologia, vicepresidente do Conselho de
Pastores Evangélicos do DF –
COPEV e do Conselho de Igrejas
e Pastores Evangélicos do Distrito

Federal e Região Metropolitana –
CIPE.
‘‘Recebi o meu chamado
para o ministério anda
adolescente, eu tinha apenas 16
anos, hoje, aos 53 anos de vida
ministerial, sendo 42 anos só em
Brasília, vejo os evangélicos
ocupando espaços que sempre
deveriam ter ocupado. Foram
anos de lutas, onde pastores foram
presos, discriminados e até
mortos para chegarmos no ponto
em que estamos hoje, levando a
palavra de Deus a toda criatura,
por meio de rádios, programas de
TV, cultos ao vivo pela internet,
ministrações em praças públicas,
até mesmo ministrações dentro
dos parlamentos. Graças a Deus o
povo tem crescido e tem
despertado para estar nos lugares
que Deus já havia reservado para
nós. Hoje nós vemos as igrejas
cheias, somos um povo respeitado
entre a sociedade, temos voz na
política. Os governos nos
chamam para tratar de assuntos
importantes, a mídia nos vê com
mais respeito, pois temos
desenvolvido um papel muito
importante na vida da sociedade,
quer seja levando alimento, quer
seja ajudando crianças carentes
ou mesmo tirando drogados das
ruas. E temos que continuar nesse
ritmo, levando a palavra de Deus

do Norte ao Sul, do Leste ao
Oeste, rompendo as barreiras
porque Deus tem nos dado a
vitória.’’

Batista Central de Brasília

Severino Vilarindo Lima
foi militar no Rio de Janeiro e
pioneiro da capital recém
inaugurada, em 1969. À frente da
Igreja Batista Central de Brasília
desde 1970, é presidente de honra
do Conselho de Pastores
Evangélicos do DF – COPEV e do
Conselho de Igrejas e Pastores
Evangélicos do Distrito Federal e
Região Metropolitana – CIPE.
“Cheguei a Brasília em
agosto de 1969, fui o primeiro
pastor a chegar, mas era para
servir a marinha por aqui, mas os
planos do Senhor são diferentes.
Logo no início da construção da
cidade teve uma oração realizada
no chamado monte do Cruzeiro,
onde é a ilha central do Eixo
Monumental. Essa oração foi
promovida pelo pastor Elias Brito
Sobrinho, o segundo pastor a
chegar a Brasília depois de mim.
Participaram alguns
pastores que já estavam em
Brasília, mas a grande maioria de
fora do Distrito Federal. Lá o
pastor Elias orou pedindo a Deus
que abençoasse e que usasse esse
lugar para honra e glória do nome

Dele e que livrasse Brasília da
idolatria especialmente e que essa
cidade fosse do Senhor Jesus.
Quando cheguei aqui à
principal dificuldade era
justamente ingressar no meio
político com o evangelho, mas
conforme nós fomos chegando às
portas foram se abrindo e então
nós começamos a formar reuniões
e conquistar espaço.”

sabemos que inúmeros são os
projetos sociais organizados e
financiados pelas instituições
evangélicas, e, no entanto a
sociedade não tem esse
conhecimento.”

1ª Igreja Presbiteriana em Taguatinga

Assembléia de Deus - ADET

Ronaldo Fonseca de
Souza é Advogado, Pastor
Presidente da ADET - Assembléia
de Deus de Taguatinga-DF,
Presidente do CPN - Conselho
Político Nacional da CGADB Convenção Geral das
Assembléias de Deus no Brasil,
Cidadão Honorário de Brasília e
deputado federal (PR-DF).
“Moro em Brasília há 18
anos. O Evangelho tem crescido e
muito. Pra se ter uma ideia a Igreja
Evangélica é a que mais cresce no
Brasil, e no Distrito Federal o
crescimento foi de 40%. Vejo com
bastante otimismo, pois é sinal de
que o povo está cada vez mais à
procura de Deus.
Com todo esse
crescimento, acredito que os
líderes evangélicos devam
divulgar mais o trabalho social
que a Igreja desenvolve, pois

Sabino Cordeiro Dourado é pastor
da Pimeira Igreja Presbiteriana de
Taguatinga, que foi fundada em
1958, formado em contabilidade,
teologia, licenciatura plena em
Educação religiosa, psicanalista
na área familiar.
“Estou em Brasília desde
1990, e posso dizer que há 22 anos
a resistência era muito maior, eu
tive dificuldades principalmente
com a mídia. Um exemplo disso é
que naquela época eu fui a maior
audiência no DF, na então recém
inaugurada Rádio Redentor que
era a única rádio evangélica da
cidade. Isso ocorreu durante cinco
anos, falávamos sobre família o
programa chamava-se “Manhã
com Deus. Naquela época tinham
pouquíssimos programas
evangélicos de TV, as TVs sempre
tiveram muita resistência com os
evangélicos, cobravam preços
muito altos e não abriam espaço.
Não tínhamos também
representantes junto ao DF, como
temos hoje, as coisas eram bem
escassas, não havia a
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possibilidade de manifestar diante
da opinião publica. Nós estamos
mais articulados e para sermos
ouvidos precisamos ter força, não
tem como ficar a mercê de outros,
não podemos ficar aquém da
politica, temos que ter voz.
Estamos provando nosso valor e
nossa força. E essa abertura esta
sendo dada não por que nos
amam, ou são apaixonados por
nós. Perceberam que somos um
povo que tem um peso em nossas
decisões e nos nossos discursos.
Temos que estar junto, isso é um
mandamento, “Sejam um para
que o mundo creia” (João 17: 21)
este principio não pode ser
esquecido. Se nós queremos ter
mais voz e força diante da
sociedade temos que mostrar o
poder da unidade que a gente tem.
Você não pode desprezar o poder
da unidade. Brasília completa 52
anos, uma cidade cinquentona,

Apóstolo Doriel de Oliveira
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com tanta coisa boa, vejo que esta
maturidade também entrou no
meio pastoral e estamos
repensando e entendendo que a
nossa força é em conjunto
rompendo a barreira
denominacional e caminhando
naquilo que o nosso Senhor nos
ensina que é a humildade
entendendo que representamos o
reino de Deus.”
Brasília foi uma cidade
profetizada. Era um sonho e hoje é
uma realidade. Não porque
homens o ou o governo idealizou,
mas porque Deus tem um plano
para essa cidade.
A Casa da Benção está
nesta cidade há 42 anos,
caminhando rumo ao Jubileu de
Ouro, um ministério que nasceu
de forma simples, mas crendo na
palavra profética de crescimento.

Pastor Vilarindo Lima

A história desse
ministério é uma seqüência do
nascimento do avivamento dos
tempos modernos que nasceu na
rua Azuza em Los Angeles na
Califórnia em 1906 pelo pregador
Afro-americano William Joseph
Seymour, passando por inúmeros
movimentos até chegar nos dias
de hoje. Por isso agradecemos a
Deus por essa Capital e por estes
homens que não mediram
esforços para levar o evangelho a
toda criatura e que fizeram, fazem
e ainda tem muito a fazer para
deixar ainda mais bela à história
da nossa capital.
Parabéns Brasília!
Parabéns homens e
mulheres de coragem que
cumprem fielmente o “IDE”!

Pastor Ronaldo Fonseca

Pastor Sabino Dourado

MINISTÉRIO

O dia a dia da

Flávio Carques

Catedral da Bênção

departamento internacional e outros.
Mas isso não é nada, absolutamente nada
comparado ao trabalho desenvolvido
pelos pastores, presbíteros, diáconos e
obreiros durante as abençoadas reuniões.
Só aos domingos são quatro
reuniões contando com a escola
dominical.
E a esse grupo de homens e
mulheres abnegados que exercem o
sagrado sacerdócio atribuímos o sucesso
da igreja, sempre seguindo as
orientações dadas por Deus.
Venha fazer parte dessa igreja
vitoriosa!

Flávio Carques

Prestes a completar 42 nos de
fundação, a sede do ministério Casa da
Bênção tem um dia a dia bem agitado. O
funcionamento nas suas dependências
acontecem 7 dias por semana e em
algumas áreas isso ocorre 24 horas por
dia.
Mas por que tanta agitação numa
igreja? A explicação é simples: a
Catedral da Bênção não é somente a sede
de um ministério mundial, nela também
funcionam os escritórios do Supremo
Concílio, departamento de comunicação,
departamento de áudio e vídeo, estúdio
dos programas de televisão,

Pastores da Catedral da Bênção de Brasília, responsáveis pela Catedral e igrejas filiais.

POLÍTICA

Passe Livre
Fonseca quer aprovação da Lei
que garante Passe Livre aos
acompanhantes dos portadores
de necessidades especiais.

Milhares de pessoas portadoras de
necessidades especiais não conseguem
expressar sua vontade, sendo impedidas de
usufruírem
dos
mais básicos direitos
assegurados constitucionalmente. Dentre os
quais, o direito de “ir” e “vir”, porque a maioria
de seus acompanhantes não podem arcar com os
custos do transporte coletivo.
Considerando a importância da matéria,
o deputado federal Ronaldo Fonseca (PR-DF),
através do Requerimento N° 4385/12, solicitou
na Câmara Federal a inclusão na Ordem do Dia
do Projeto de Lei 709/2007 que concede passe
livre ao acompanhante do deficiente que não
tiver o discernimento necessário para a prática
de seus atos.
De acordo com o Parlamentar o Projeto
já tramitou nas Comissões e está pronto para a
pauta no Plenário.
“Esse é o tipo de Projeto que não pode
esperar, pois quem
precisa da aprovação do
mesmo já esperou
demais, precisamos
votar com a máxima
urgência e garantir o
direito do transporte
gratuito aos acompanhantes das pessoas
portadoras de necessidade especiais.
Fonte: ronaldofonseca.com.br
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Sessão Solene celebra os 56 anos
de fundação da Igreja O Brasil Para Cristo
No dia 5 de
março, o
deputado
federal Roberto
de Lucena (PVSP) esteve na
Assembléia
Legislativa do
Estado de São
Paulo para a
Sessão Solene
em homenagem
ao aniversário da Igreja O Brasil Para Cristo, que
completou 56 anos de fundação no dia 3 de março.
Fundada em 1956 pelo missionário Manoel de
Mello, a instituição começou como um movimento
itinerante de evangelismo, cura e libertação,
quebrou paradigmas religiosos, enfrentou a
censura do regime militar e, por fim, se notabilizou
como uma das maiores denominações evangélicas
do País.
Roberto de Lucena lembrou de vários
pastores, líderes e obreiros que, juntamente com o
missionário Manoel de Mello, fizeram parte do
movimento inicial de formação da Igreja O Brasil
Para Cristo, homens que pagaram um preço
enorme, como o missionário, que durante o regime
militar foi perseguido em preso por 27 vezes por
fazer o obra de Deus, tendo sua tendas queimadas e
destruídas.
Além do deputado Roberto de Lucena, a
mesa da Sessão Solene foi composta pelo Pr. Luis
Fernandes Bergamim, presidente da Convenção
Estadual, Pr. Orlando Silva, presidente de honra e
membro do Supremo Conselho, Pr. Paulo Lutero de
Mello, presidente do Templo Maior da Pompéia,
membro do Supremo Conselho e filho do fundador
da Igreja O Brasil Para Cristo, deputado estadual
José Bitencourt, que idealizou a Sessão Solene,
pastores superintendentes e chefes de
departamento.
Fonte: robertodelucena.com.br

Vamos Construir Juntos
O Partido da Justiça
Social é um partido que está
caminhando para o objetivo de
garantir que o cidadão brasileiro
seja tratado humanamente, com
respeito e responsabilidade. Foi
este o alvo que lhe originou no ano
de 2008. O objetivo específico do
Partido da Justiça Social é mostrar
a todos os brasileiros que há saída
para os vexames a que fomos
expostos durante anos. Para
colocar em prática esta nova
realidade contamos com cada um
dos nossos amigos e parceiros
espalhados em todos os quase 625
municípios onde já colhemos

assinaturas.
O ano de 2012 é um ano
promissor de uma alavancada. De
Janeiro até agora já protocolamos
fichas de apoio a criação do PJS
em três Estados e no Distrito
Federal, Veja quais são eles:
Maranhão - Presidente
da Executiva Estadual Provisória
da Bahia – Antonio Francelino.
Bahia - Presidente da
Executiva Estadual Provisória da
Bahia – Almir Barreto.
Tocantins - Presidente da
Executiva Estadual Provisória da
Bahia – Carlos Roberto Lopes.

Muito se avançou, porém
há ainda muito a ser feito. Para
que o Partido seja homologado
pelo TSE precisamos que o
trabalho dos Presidentes e
Secretários se intensifique para a
coleta de novas fichas de apoio.
Precisamos do maior
número de assinaturas que cada
um possa conquistar. Converse
com seus parentes, amigos,
conhecidos e irmãos da sua e de
outras igrejas e acesse o site
www.pjsbrasil.com.br e imprima
o manifesto de apoio.
Informações (61) 3451-7252.

Gilberto Carvalho “pede perdão”
aos evangélicos
Num encontro marcado
por cobranças dos parlamentares
e pelo constrangimento, o
ministro da Secretaria Geral da
Presidência, Gilberto Carvalho,
fez na quarta-feira (14/02) um
movimento de reaproximação
com a bancada evangélica e
mandou uma mensagem da
presidente Dilma Rousseff: de
que mantém todos os
compromissos assumidos com o
setor durante a campanha
eleitoral.
O discurso de Gilberto
teve entre outros objetivos o de
pedir desculpas aos parlamentares
da Frente Parlamentar Evangélica
pelo efeito de declarações dadas
durante o Fórum Social Mundial,
realizado em Porto Alegre. Na
ocasião, Gilberto falou sobre o
crescimento da comunidade
evangélica, em especial na classe
C. Gilberto fez questão de dizer
que pedia desculpas pelo efeito de

suas declarações, mas não pelo
que disse.
O pedido de desculpas, de
perdão não Foi pelas minhas
palavras e sim pelos sentimentos
que provocaram - disse Gilberto,
acrescentando: Seria uma loucura
fazer uma rede (de mídia) para
combater as redes evangélicas.
Não temos nenhum interesse em
constranger as igrejas
evangélicas.
Para o presidente da
Frente Parlamenta Evangélica,
João Campos (PSDB-GO), o
episódio está encerrado. “Ele se
retratou de forma sincera”,
afirmou o presidente.
Mas o senador Magno Malta e
Garotinho não saíram totalmente
satisfeitos. Ambos declararam
que "perdoar não é esquecer".
O encontro durou cerca de três
horas, sendo que o único não
parlamentar presente foi o
apóstolo Doriel de Oliveira

convidado pelo deputado João
Campos a permanecer o recinto.
Fonte: O Globo

Audiência com o ministro na câmara

Mesa da audiência composta pelo deputado
Anthony Garotinho, senador Magno Malta,
deputado João Campos, ministro Gilberto
Carvalho e deputado Paulo Freire.

Apóstolo Doriel entrega a revista Mensagem
ao ministro Gilberto Carvalho.
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Maneiras de Ensinar a Criança a Orar
“Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo
como passar dos anos não se desviará deles.” (Provérbios 22:6 – Bíblia Sagrada NVI)
1- Seja uma pessoa de oração! Visto
que as crianças aprendem a partir
daquilo que vêem em seu ambiente, o
elemento fundamental para ensinar
crianças menores a orar é sermos
pessoas de oração.
2 - Use linguagem apropriada e do dia
a dia com elas, faça orações breves,
simples, sinceras e diretas.
3 - Faça da oração uma prioridade!
Defina uma hora e lugar acolhedor para
ajudar as crianças a conversar com
Deus.

4 - Torne a oração uma rotina! As
crianças apreciam a rotina e assim esta
deve ser incorporada sempre que
possível.
5 - Pratique a oração! Quando a
criança o procura com uma
preocupação ou problema, pare e faça
uma oração com ela. Peça a direção de
Deus. Por meio de nosso apoio
demonstramos que podemos conversar
com Deus, a qualquer ora e de que Ele
sempre irá ouvir.
6 - Use orações diferentes! Como
adultos usamos orações de
agradecimento, de adoração, de petição
e de louvor. Agradecemos a Deus pela
melhor parte de nosso dia e sempre que
algo bom acontece – não importa o quão
pequeno – dedicamos um minuto para
mostrar gratidão. Devemos ensinar isso
às crianças.
7 - Incorporar atividades práticas
sempre que possível! É bom planejar
formas de permitir que as crianças
vejam ou toque a lição que está
sendo ministrada. Crie uma
colagem de “Obrigado Deus”

Caça-palavras

8 - A cada momento dirigir a atenção
das crianças para a Criação de Deus!
Agradeça a Deus, espontaneamente, ao
ver um arco-íris depois de uma
tempestade, ou as flores da primavera.
Diga: “Vejam o que Deus fez para nós”!
9 - Convide as crianças a orarem por
motivos específicos! Troquem ideias
com as crianças e falem a respeito de
situações e de pessoas por quem orar.
Torne suas orações significativas ao
orar especificamente por crianças da
sala, pelas vítimas de alguma catástrofe
local ou em outra região.
10 - Celebrar a oração de cada
criança! Alimente a auto-estima e
elogie a oração proferida pela criança.
“Muito bem, você fez uma oração muito
bonita!” “Obrigado, (nome da criança).
Deus fica feliz quando nos dirigimos a
Ele”!

Os Doze Apóstolos

Estes são os nomes dos doze
apóstolos: primeiro, Simão
(chamado PEDRO) e seu
irmão ANDRÉ; TIAGO, filho
de Zebedeu, e seu irmão
JOÃO; FILIPE e BARTOLOMEU;
TOMÉ e MATEUS, o publicano;
TIAGO, filho de Alfeu, e TADEU;
SIMÃO, o zelote, e JUDAS
scariotes, que o traiu.
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em sua classe ou casa e desenhe ou
escreva suas orações. Elas podem
também mostrar ou dizer como Deus
respondeu a cada um. Para as crianças
muito pequenas, alguém pode escrever
por elas.

Mateus10:2-4

Todos os estados do Brasil já estão rumo ao

Jubileu
Participe você também!
Concentração de Celebração

Brasília - Taguatinga/DF 01de Maio 14h
Convenção Regional de

Olinda PE – 13 a 15 de Abril

Abertura na Sede: Av Joaquim Nabuco 662 - Varadouro.
Encer.: Teatro Guararapes no Centro de Convenções de Pernambuco

Ministração Apostólica

Salvador - BA – 14 de Abril

Centro de Convenções da Bahia, Av. Simon Bolivar S/no - Salvador – BA

Ministração Apostólica

Três Corações – MG – 26 de Abril
Convenção do estado do

Perdões – MG – 27 a 29 de Abril
Rua dos Vereadores, 454 - Perdões – MG

Reunião de Homens

Juiz de Fora – MG – 29 de Abril
R PROF. JOAQUIM H.VIANA 37 CENTRO - Juiz de Fora - MG

CONVENÇÃO MUNDIAL ITEJ 2012 - CASA DA BÊNÇÃO

ANO DA
CONQUISTA
Participe você também!

