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Amados irmãos e irmãs,
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PALAVRA

APOSTÓLICA

voto.
Poderíamos citar muitas outras
Maio é o mês que nos coloca diante
mulheres e mães da Bíblia, são tantas...
da importância da mulher na nossa vida
Não posso deixar de falar de outra
pessoal, na vida da igreja e no próprio
importantíssima mulher e mãe: A mãe
contexto bíblico.
de Jesus. Maria, uma mulher de uma vida
Neste mês abençoado, em que
santificada na presença de Deus, virgem,
enfatizamos a mãe, é importante lembrar
teve sobre si a grande responsabilidade
que a Bíblia Sagrada nos coloca diante
de gerar em seu ventre o Filho de Deus,
de maravilhosos exemplos de muitas
que veio ao mundo para nos trazer
mulheres e mães que pela fé, fizeram a
salvação.
diferença diante de
Ela um dia falou: Fazei
...a Bíblia Sagrada
Deus.
tudo o que Ele mandar. Ela
nos coloca diante de
nunca quis a glória para
Nós podemos falar
maravilhosos
exemplos
de
si, pois sabia reconhecer
de Sara, esposa de
Abraão e mãe de
quem verdadeiramente era
muitas mulheres e mães
Isaque.
Nenhuma
Jesus e por isso prevalece
que pela fé, fizeram a
mãe do mundo diferença diante de Deus. a palavra dita no início
teve um filho com a
do ministério terreno do
Filho de Deus: Fazei tudo
mesma idade com
que ela teve. O filho
que Ele mandar!
da promessa foi gerado em seu ventre
Concluo, lembrando que Jesus, em
quando estava com cerca de noventa
sua jornada terrena, honrou as mulheres
anos.
salvando-as, libertando-as, curando-as
Outra mulher impor-tante
e aceitando-as como mantenedoras da
que a Bíblia nos mostra: Ana,
sua missão.
uma mulher de oração... Ela orou
Após dois mil anos, as mulheres
por algo que era impossível, pois
continuam sendo tão importantes como
sendo estéril queria ter um filho
nos primeiros dias da Igreja.
e, na sua oração, fez um voto
A elas, que continuam fazendo a
inusitado, antes mesmo
diferença diante dos olhos de Deus,
de receber a bênção,
permanecendo fiéis ao Evangelho de
dizendo que se o
Cristo, deixo especial abraço e peço
filho lhe fosse dado,
ao nosso Deus, em nome de Jesus, que
esse filho seria
derrame bênçãos sobre bênçãos em suas
ofertado a Deus...
vidas e de seus familiares.
Ana entregou o
filho da bênção,
Feliz dia das Mães!
Samuel, a Deus;
levou-o ao templo
Apóstolo Doriel de Oliveira, servo do
e cumpriu o seu
Senhor Jesus

Dia de Celebração

EXPEDIENTE:
Mensagem ISSN: 2176-9702

01 de Maio na Catedral da Bênção do DF teve louvor, cura e libertação

Publicação mensal da BS Produções Ltda.
Presidente:
Doriel de Oliveira
Vice-Presidente:
Jair de Oliveira
Vice-Presidente:
Wilson Ribeiro
Vice-Presidente:
Jaime Caieiro

Secretários de Missões:
Antonio Palaroni
Getúlio Mapa
José Geraldo Fonseca
Conselho Fiscal:
Cecília Gomes da Cruz
Odelcino Thiago de Oliveira
Moises Roberto de Oliveira
Francisco de Arruda Neto
Jorge Luiz Boroto
Redação:
Adilson de Oliveira,
Luciene P. M. Figueiredo
Comercial:
Luciene P. M. Figueiredo

O cantor Robinson Monteiro e Apóstolo Doriel de Oliveira

01 de Maio na Catedral da
Bênção do DF teve louvor,
cura e libertação.
Um dia de celebração e
ações de graça. Foi assim que
a Catedral da Bênção comemorou o Dia do Trabalhador.Todo o ministério Casa
da Bênção do Distrito Federal e entorno esteve presente.
Jovens e mulheres tiveram
participação marcante com

suas apresentações usados
pelo poder de Deus.
O cantor Robinson Monteiro, membro da Casa da
Bênção de São Paulo e que
atualmente é jurado do programa Raul Gil foi o cantor
oficial. Usado pelo poder de
Deus cantou músicas que
mexeram com as vidas de todos que ali estavam.
O Apóstolo Doriel de

Oliveira foi o pregador oficial e após sua ministração
chamou quem estava doente e enfermo para ser liberto
de seu mau. Pessoas foram
curadas e transformadas
pelo poder do Senhor.
A Catedral da Bênção esteve lotada durante o evento,
vivenciando que o mesmo
Deus que atuou no passado
opera hoje.
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Apresentação dos jovens.

Igreja celebrando 1º de maio

Apresentação das mulheres
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Adolescência e

FÉ

Departamento de Congregações
Trabalhando em prol do crescimento do ministério Casa da Benção

Casa da Bênção do RJ em Festa
A Igreja comemorou em grande estilo seu 36º aniversário
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Foi no Sábado 21 de abril, que nossa igreja
de Quintino Bocaiuva, Rio de Janeiro, completou 36 anos.
Na reunião de ação de graças o missionário
Getúlio Mapa e sua esposa missionária Leni,
receberam a visita de inúmeras pessoas ligadas

Missionários Getúlio e Leni Mapa
recebendo a oração da Igreja

a igreja desde os primeiros tempos e pastores
de todas as partes do Estado do Rio.
Fica o registro da Revista Mensagem por
mais esta vitória dada aos nossos irmãos cariocas que tem feito com excelência a obra de
Deus.

Casa da Bênção Quintino Bocaiuva

Seminário para pastores da ITEJ

Entre os dias 30 de março
e 01 de abril, os pastores do
ministério Casa da Bênção
- DF reuniram-se para um
Retiro de Impacto, em Águas
Lindas – GO. Nesse momento tiveram a oportunidade de
buscar a Deus em períodos de
oração e participar dos estudos ministrados pela pastora

Margarida Batista - diretora
do Seminário Nacional ITEJ
– SENITEJ, pelo pastor Valdir
Miasato e pela missionária
Ruth Brunelli de Oliveira.
Foram dias em que a presença de Deus foi sentida poderosamente!
E não paramos por aí, o
ministério Casa da Benção

Retiro de impacto

tem investido na capacitação
dos pastores a fim de fazer
cada vez mais um trabalho de
excelência para o Senhor Jesus. Por isso dia 28 de abril de
2012 a equipe de pastores do
DF e entorno esteve reunida
para mais uma edição do seminário pastoral realizado na
sede mundial.

Um herói da fé
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. II Timóteo 4:7
Teodoro era um homem
simples, de caráter ilibado e
após uma grande experiência com Deus e conversão ao
evangelho, a sua casa tornou-se a 1ª congregação da Casa
da Bênção no Paranoá-DF. A
sua sala foi dividida e um pastor era enviado toda semana
para ministrar o culto. Mas
devido a distância e a falta
de condução, nem sempre o
pastor chegava a tempo. Mediante essa situação, Teodoro
pediu ao missionário Doriel

providencias, e a reposta foi
à seguinte: “meu irmão ore e
faça você mesmo o culto, porque Deus vai te abençoar”.
Assim nasceu a primeira
igreja no Paranoá, o templo
de madeira que em outros
tempos deu lugar a um dos
maiores prédios de cidade,
um grande lugar para louvar
ao Senhor. O pastor Teodoro
Rodrigues da Silva e sua esposa pastora Antônia Lopes
da Silva, depois de criar sete
filhos, grande parte deles ser-

vindo ao Senhor ativamente
na igreja junto com seus cônjuges e netos, podem declarar
em alto e bom som: “... eu e
minha casa serviremos a Senhor”. Josué 24: 15.

In Memoriam 29/04/2012
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A função da Igreja neste contexto é orientar desde
a criança até o adulto a permanecer nos caminhos do
Senhor e ter uma vida embasada na bíblia sagrada. Orientando-os a seguir no caminho
da salvação, aguardando a
vinda do Senhor Jesus. Contudo, você adolescente, não
deixe para depois, comece
agora a descobrir e construir
sua Identidade Cristã, de
forma a copiar o caráter de
Cristo, “que cresceu na graça e conhecimento do nosso
Salvador (2 Pedro 3:18), “Não
por força nem por violência,
mas pelo Espírito Santo.” (Zacarias 4.6).
Ev.Thayze Vieira

Fotos: Flávio Carques

À adolescência é a fase que
acumulamos maior quantidade de ciclos de relacionamentos. São amigos da escola, do
inglês, do futebol, da natação,
amigos dos amigos; enfim;
são muitos contatos que ajudam na hora de influenciar e
sermos influenciados.
Na ocasião do mês da família, aproveitamos para
lembrar aos pais que esta é à
hora de criar oportunidades
de relacionamentos saudáveis
para seus filhos. Como retiros
espirituais, colônias de férias,
cultos, reuniões de amigos da
igreja em casa e uma série de
outras estratégias para promover a aproximação de amizades saudáveis.

Fotos: Flávio Carques

Comece agora a construir sua identidade cristã

Por que tanta

Convenção da Bahia

Violência?

Casa da Bênção na Bahia comemora 33 anos e reune mais de 200
igrejas na Convenção Estadual

A cada sinal vemos o comprimento das sagradas escrituras
preparado para o encontro
com Jesus?
Os sinais estão cumpridos, só falta realmente o céu
se abrir e ver o Senhor Jesus
vindo buscar sua igreja.
Mas quem é realmente a
igreja de Cristo? A noiva do
Cordeiro? São aqueles que
lavaram suas vestes no sangue do cordeiro, aqueles que
realmente amam o Senhor e
desejam ansiosamente a volta
do Noivo.
A igreja santa, pura, humilde, verdadeira; aquela noiva linda, purificada, santa e
gloriosa.
Você faz parte desta igreja?
Se você ler o capítulo 25 de
São Mateus, você vai encontrar parte de uma igreja que
não estava preparada, embora estivesse esperando o noivo, quando o noivo chegou as
noivas não estavam preparadas.
Jesus disse: vigiai, orai, estais percebidos porque a vin-

da do Senhor será como um
ladrão a noite. Quando ninguém mais esperar, Ele virá.
Por isso é necessário estarmos vigilantes a todo o momento.
Os sinais estão provando
isso. Agora depende de você.
Estarás tu vigiando quando Cristo vier? Portanto,
prepara-te! Vivamos o dia de
hoje como se Cristo voltasse
amanhã.
Da sua amiga de Verdade,
Apóstolo Doriel de Oliveira e Missionário Daniel de Oliveira na direção da Convenção

Miss. Ruth Brunelli
de Oliveira
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Agenda da Miss. Ruth B. Oliveira
17 a 20 de Maio – Acre (Missª Silvana – Rua João XXIII Qd 03 Lt 06 Cg Vilage Bosque – Rio Branco)
25 a 27 de Maio – Cabo Frio – RJ ( Av America Central Nº 1450 Praia do Ciqueira)
15 a 18 de Junho – Cambos Belos – GO (Rua Buriti Qd 44 Lt 01 Setor Cruzeiro)
27 de Junho – Concentração de Mulheres – DF (Rua 44 Lt 50 Lj 01 Centro São Sebastião)
www.mulheresdabencao.com.br

Missionários Francisco Neto, Daniel de Oliveira e Vicente de
Melo na abertura da convenção

Apóstolo Doriel de Oliveira cumprimenta
os convencionais na Bahia

No dia 14 de abril, no Bahia Café Hall, em
Salvador-BA, foi realizada uma grande concentração em comemoração aos 33 anos de
nossas atividades neste Estado.
O Missionário Daniel de Oliveira, Presidente da Convenção Estadual da Casa da Bênção, junto com todo o seu ministério, recebeu
o Apóstolo Doriel de Oliveira, Presidente Nacional da ITEJ, e grande comitiva de Pastores e
autoridades, bem como uma multidão de mais
de 6.000 mil pessoas que superlotaram aquele

Missº Daniel de Oliveira e
Apóstolo Doriel de Oliveira

espaço. O Cantor gospel J. Neto abrilhantou o
evento cantando várias canções do seu repertório acompanhado pelo coro da multidão.
O Apóstolo Doriel pregou uma poderosa
mensagem baseada em Josué, falando da conquista das bênçãos para todo o povo de Deus
na terra.
Foram momentos contagiantes e uma
grande Unção divina desceu naquele lugar.
Missionário Francisco Neto.
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Quantas vezes você já se
fez esta pergunta e não conseguiu entender nada? Mas
a resposta é simples queridos leitores, se você abrir sua
Bíblia no Evangelho de São
Mateus capítulo 24: 1 – 24 e
Lucas 21: 7 – 19, encontrará
resposta feita pelo próprio
Senhor Jesus.
Todos estes terríveis acontecimentos estão gritando o
que realmente foi dito pelo
mestre a mais de dois mil
anos atrás. São sinais que precedem a volta de Jesus. A cada
sinal vemos o cumprimento
das sagradas escrituras. “São
princípios de dores.”
Porque dores fortes e terríveis estão preparadas para
o reinado do anticristo, o homem do pecado, que vai reger
esse mundo no período da
tribulação e da grande tribulação, mas isso só vai acontecer após o arrebatamento da
igreja.
E por falar nisso: você está

Viagens Apostólicas

CONVENÇÃO REGIONAL DE OLINDA - PE
O Ano da Conquista foi profetizado

Todos os estados do Brasil estão rumo a o Jubileu do ministério Casa da Benção.
Participe você também!

Casa da Benção em Perdões - MG

Primeira reunião para homens da Casa da
Benção foi realizada em Juiz de Fora - MG

Seguido uma agenda intensa, o Apóstolo Doriel de
Oliveira tem feito inúmeras
viagens por todo o Brasil,
dando sequência as comemorações do Jubileu de Ouro da
Casa da Bênção.
Todas as superintendências da ITEJ estão realizando
eventos em comemoração ao
Jubileu.
No final do mês de abril
houve uma verdadeira maratona de ministrações no sul
do estado de Minas Gerais:
No dia 26 de abril o apóstolo esteve em Três Corações ministrando a palavra
de Deus, acompanhado da
equipe de pastores do SCT,
do missionário Paulo Lúcio,

além de pastores e obreiros
da região. O pastor Júlio César, anfitrião deste encontro,
junto com toda equipe e homenageou o Apóstolo Doriel
pelo seu trabalho evangelístico.
A cidade de Perdões foi
palco de mais uma visita do
Apóstolo Doriel entre os dias
27 e 28 de abril aproveitando a Convenção regional, o
missionário Paulo Lúcio, que
é o superintendente regional
recebeu também a equipe de
pastores do SCT, missionários
Palaroni superintendente de
Santos (SP), Wilson Ribeiro
(MG), Pr. José Antonio (MG),
Pr. André Ribeiro e esposa
(MG), Pr. Moises de Oliveira

(MG) e esposa, além de outros pastores e missionários
esteve também o missionário
Paulo Roberto Resende de
Oliveira que ministrou uma
palavra poderosa.
A primeira reunião para
homens da Casa da Benção
foi realizada em Juiz de Fora
(MG), promovida pelo missionário Wilson Ribeiro no
Centro de Convenções do
Hotel Ritz Plaza e teve como
preletores oficiais o apóstolo
Doriel e o Pastor André Ribeiro.
O encontro aconteceu no
dia 29 de abril, e, reuniu uma
multidão de homens de diferentes idades que foi impactada pelo poder de Deus.

FESTA DOS TABERNÁCULOS
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EM SENADOR CAMARÁ - RJ

No dia 23 de Abril o Apóstolo Doriel de Oliveira, acompanhado do Pastor Jefferson
Figueiredo, esteve em Senador Camará-RJ para participar do encerramento da Festa dos Tabernáculos que foi
organizada pela Missionária
Vera Lúcia.

Na ocasião o apóstolo Doriel aproveitou para reunir-se com todos os pastores da
superintendência do Rio de
Janeiro com objetivo de levar uma palavra sobre o Jubileu de Ouro da igreja e sobre
a nossa Convenção Mundial.

Missª Vera Lúcia e Apóstolo Doriel

Uma grande Convenção da
Superintendência de Olinda que
tem como responsável o missionário Jaime Caieiro aconteceu
nos dias 13,14 e 15 de Abril, com
caravanas de todo nordeste.
Olinda foi abalada pela presença do Espírito Santo naquele
lugar. A palavra foi ministrada
de forma gloriosa pelo apóstolo Doriel de Oliveira que levou
suas mensagens poderosas, profetizando na vida de todos que
ali estavam que 2012 é o “Ano da
Conquista”!
Prestigiaram o evento o prefeito Renildo Calheiros, o vereador Jorge Federal, Dr Aquiles, o
cantor Eduardo Silva, o missionário Francisco Neto e toda a liderança da região.

Celebração no Centro de Convenções de Olinda - PE

Anfitrião Missº. Jaime Caieiro (PE), Missº. Isaias Andrade (SE), Ap. Doriel, Pr. Elenildo
dos Santos (AL), Missº. Juarez Martins (RN), Missº. Francisco Neto (BA), Missº. José Calixto (PE), e Missº. José Geraldo (PE).
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Apóstolo Doriel de Oliveira ministrando
Casa da Benção em Três Corações - MG
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Weverton da Penha Macedo
Ceilândia – DF

Jovenilson Alves Chaves
Águas Lindas – GO

Arminda B. da Silva Melo
Luziânia – GO

Deus tem feito bastante coisa na minha vida, abriu uma
porta de emprego pra mim,
abriu uma porta de emprego
para o meu pai e eu creio que
Deus ainda vai abrir portas
para a toda minha família em
nome de Jesus!
Deus é fiel, por isso eu digo
a você leitor que vale à pena
fazer o voto “Você Foi Escolhido”.
Faça você também esse voto
e siga os caminhos de Jesus,
pois sem Ele nós não conseguiremos nada.

A primeira vez que eu fiz o
voto foi em prol do meu casamento e Ele me honrou.
Agora estou fazendo outro
voto em agradecimento por
Ele ter me honrado e ter sido
fiel. O Senhor tem grandes
bênçãos para aquele que crê,
então não deixe de participar
do voto “Você Foi Escolhido”
porque assim como o Senhor
tem feito na minha vida pode
fazer na sua vida. Às vezes há
impedimentos para que você
faça o voto, então você tem
que quebrar isso e pegar o
carnê para ser abençoado.

Quando fiz o carnê não tinha
dinheiro para honra-lo e há
alguns anos eu queria participar da Convenção Mundial
da Catedral da Benção e não
conseguia. Então fiz o carnê
pela fé e no mesmo ano eu
participei da Convenção e já
estou quase terminando esse
carne sem faltar nenhuma
parcela. Deus abriu as portas, a minha família está toda
próspera, meus filhos conseguiram emprego, todos tem
saúde e está uma bênção. Faça
o voto com o Senhor porque
Ele cumpre tudo aquilo que
colocamos diante Dele!

Estamos rumo ao Jubileu!
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TESTEMUNHOS
Você foi Escolhido

Durante todo o mês de Abril
a equipe de pastores do SCT
trabalhou
exaustivamente
a fim de apoiar as ações das
congregações do ministério
Casa da Bênção.

Foram visitadas as cidades de
Sorocaba, Embu, São Carlos,
Limeira e Artur Nogueira no
estado de São Paulo. No Rio
de Janeiro as cidades visitadas pela equipe do SCT foram Senador Camará, Itaboraí e Fragoso. Em Goiás foi a
vez de Goiânia e Carandaí. E
minas não ficou de fora, Três

Corações, Perdões, Patos de
Minas, Caranaíba e Araujos
também foram contempladas. E não podemos esquecer
as visitas às superintendências de Salvador (BA) e Olinda (PE). É o SCT trabalhando
a fim de apoiar as ações das
congregações do ministério
Casa da Bênção.

Casa da Bênção em Sorocaba - SP

Missº Genoíno Ferdelle Embú das Artes - SP

Pr. Júlio César Rezende Carandaí - MG

Missº Queiroz e Pr. Fábio Oliveira Sorocaba - SP

Casa da Bênção em Embú das Artes - SP

Casa da Bênção em Carandaí - MG

VIAGENS

SCT

Procuradoria ITEJ

Estamos rumo ao Jubileu!
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Em mais uma vitória alcançada pela procuradoria ITEJ, o juiz de São José dos Campos
(SP) conformou a liminar dada à Casa da Bênção no tocante a reintegração de posse do
templo daquela cidade que havia sido alvo de uma transação irregular.
Isso confirma a necessidade de estarmos atentos e deixamos toda a documentação organizada e em nome da igreja para que sejam evitados problemas dessa ordem.

Olá moçada! Tudo beleza?
A paz do Senhor pra geral!
Vamos falar nesta matéria
com exclusividade sobre a “1ª
Conferência Nacional da ICB
Jovem”. E posso garantir que
todos que estiveram ali foram
impactados pela presença impetuosa do Espírito Santo.
Nossa Conferência começou já na quinta – feira dia
05, foi um dia super badalado, pois tínhamos a missão de
buscar as caravanas no Aeroporto e Rodoviária. Que trabalho maravilhoso esse! Fazer
o traslado dos nossos irmãos
não tem preço. No final deu
tudo certo. Glória a Deus!
Olha só quantas cidades estiveram presentes: Bauru – SP;
Curitiba – PR; Goiânia – GO;
Mauá – SP; Niterói – RJ; Redenção – PA; Paracatu – MG;
Perdões; MG; Ponte Nova
– MG; Recife – PE; Ribeirão
Preto – SP; Rio Branco – AC;
Rio de Janeiro – RJ; Santos –
SP; São Paulo – SP e Brasília

é claro.
Nosso objetivo para a
“Conferência de 2013” e ter
caravanas de todos os estados
do Brasil.
Louvor
Em todos os cultos houve
grande celebração num brado
de júbilo harmônico e uníssono. Uma unção de alegria maravilhosa foi derramada sobre
as nossas vidas. Os instrumentos de Deus usados para
esse mover por meio da música foram os Ministérios de
Louvor da ICB Jovem Brasília;
ICB Jovem Santos; ICB Jovem
Perdões e ICB Jovem Bauru.
Tudo gente boa! Amamos vocês galera.

Palavra
Como fomos impactados
pelo mover de Deus através
das palavras ministradas. O
mais incrível é que uma palavra complementou a outra.
Jovens foram renovados e
curados, alianças foram restauradas e aqueles que estavam sem norte entenderam o
seu chamado.
Começamos as ministrações com o nosso Líder Nacional o Pr. Giuliano Martins.
Na sequência nosso Brother
o Miss. Moisés Oliveira... Te
amamos muito mano! Depois
veio o Pr. André Ribeiro... Êta
“Canela”, como gostamos de
você! Nosso Vice – Líder Nacional o Pr. Isrhaell Palaroni... É sempre bom estar com
você Preguinho, I Love You
mano! E pra fechar com chave de ouro, ele que é o Pastor
mais charmoso, mais elegante
e mais abençoado do mundo...
O nosso Ap. Doriel de Olivei-

Festas dos Times, Paulo
César Baruk e Cia.
Na sexta – feira tivemos a
Festa dos Times. Foi um momento muito legal de comunhão e alegria. Mas tinha cada
camiseta de time que era só a
misericórdia!
Tivemos uma enorme alegria em receber o nosso Brother Paulo César Baruk na
noite de sábado. Nem a tempestade que caiu sobre Brasília
esfriou os ânimos da galera.
Abraços Baruk e Rebeca Nemer.
Foi uma honra também receber mais uma vez a galera
da Banda Aliança de Sangue
lançando o seu CD, que por
sinal está ótimo, nosso amigo
Markinhos Gospel Funk e a
galera irreverente do SDS – Só
Deus Sabe.
Nosso encerramento foi na
Santa ceia! Gente, a Santa Ceia
foi demais! Cantamos a música do momento “PARA NOS-

Agradecimentos
Nós da Diretoria Nacional
de Jovens queremos agradecer
a Deus por sua tão grande generosidade. Thank’s Jesus!
Agradecemos aos nossos
Pastores amados, Ap. Doriel e
Miss. Ruth, pelo amor e atenção sempre.
A toda a Diretoria da Igreja
pelo apoio dedicado, atenção
e carinho. Um obrigado especial a Tia Marlucy... Sorria
Titia!
Obrigado as nossas esposas que lutaram bravamente
ao nosso lado. Amamos muito
vocês. Ah... Menos a esposa
do Alex... Ele ainda não tem!
Obrigado as Diretorias
Estaduais de Jovens e demais
Líderes. Vocês são demais!
Obrigado ao Pr. Claudinho
Menzel, ao Pr. Heldon Alves,
ao Pr. Stênio, ao Ev. Tiago, ao
Pr. Daniel Lima, ao Pr. Jefferson, ao Pr. Alberto Ferreira,
ao mano Joaby, a Sheyla Reis,
Clésio e Adriana Evangelista.
Um obrigado mais que
especial a toda a equipe de

trabalho e a todos os departamentos envolvidos. Não temos palavras para expressar
todo a nossa gratidão. Vocês
nos enchem de orgulho e de
alegria. Obrigado mais uma
vez.
Deus derramou sobre nós
uma unção de comunhão e
unidade sobrenatural. Essa
Conferência foi o marco do
Novo Tempo que Deus tem
para a juventude da nossa
igreja em todo o Brasil. Vamos trabalhar muito para que
a nossa Convenção de Jovens
em Julho na Convenção Mundial seja tão abençoada quanto foi a Conferência ICB Jovem 2012. E Queremos 1.000
jovens na Conferência ICB
Jovem 2013.
Não fique de fora! Venha
viver esse novo tempo conosco! Nunca mais andaremos
separados. Nunca mais!
Felicidades Sempre
DIRETORIA NACIONAL
DA ICB JOVEM
Os JOVENS DA CB
RUMO AO JUBILEU!

icb jovem

FOI POR AMOR

www.icbjovem.com
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Fotos: Flávio Carques

Surpreendente!

SA ALEGRIA” e rolou até um
Funk abençoado.

Fotos: Flávio Carques

A 1ª Conferência Nacional de Jovens foi

ra numa palavra abençoadíssima. Apóstolo o senhor deve
um almoço pra gente hein!

DIA DAS

MÃES

O PAPEL DA MULHER CRISTÃ NA IGREJA,
NO LAR E NA SOCIEDADE
Maio é o mês das mães, das mulheres trabalhadoras, profetizas, rainhas do lar.
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hoje em dia,
com o avanço
da mão de obra
feminina na sociedade, ainda é
possível ser boa profissional,
e, ao mesmo tempo ser boa
mãe e boa dona de casa, que
edifica com sabedoria o seu
lar (Pv.14.1).

Na Igreja, no lar e na sociedade, o papel da mulher cristã
é um dos assuntos mais discutidos nestes últimos dias.
Queiramos ou não, nós vivemos no século do progresso
I- A MULHER CRISTÃ
e da revolução feminina. O
avanço feminino no mundo NA IGREJA
dos negócios é visível a olho
O Cristianismo é a úninu. A mulher já compete com
ca
Religião que reconhece o
o homem de igual para igual.
Porém, mesmo ocupando al- grande valor que a mulher
tos cargos de emprego, é pos- possui dentro de seu contexto. Em outras
sível fazê-lo
grandes relisem perder as
Porém, mesmo ocugiões como o
virtudes que
pando altos cargos de em- islamismo e o
Deus deu a
prego, é possível fazê-lo sem hinduismo, as
mulher de ser
perder as virtudes que Deus mulheres são
mãe e rainha
deu a mulher de ser mãe e escravas e desdo lar. Pois,
rainha do lar.

tituídas de muitos direitos,
como também desvalorizadas. Mesmo no judaísmo antigo e nos costumes orientais,
a mulher era muito discriminada. Porém, Jesus veio a resgatar a dignidade e o grande
valor das mulheres. Vejamos:
1)- Uma das grandes conquistas do Cristianismo foi
resgatar a mulher, elevando-a a sua verdadeira condição
diante de Deus. Enquanto,
nas demais religiões, a mulher é vista como um ser inferior ao homem. O Cristianismo declarou que homem
e mulher são iguais diante de
Deus (Gl.3.28).
2)- O próprio Jesus tinha
um grupo de mulheres que
lhe serviam com os seus bens
e lhe prestavam assistência

(Lc.8.1-3).
3)- Jesus quebrou o protocolo em diversas ocasiões,
quando absolveu e justificou
muitas mulheres discriminadas pela própria religião judaica. Vejamos:
3.1- Foi tocado por uma
mulher impura, e perdoou o
seu pecado (Mt.9.19-22).
3.2- Aceitou ser beijado
por uma mulher pecadora, e perdoou o seu pecado
(Lc.7.36-48).
3.3- Conversou sozinho
com uma mulher samaritana,
e lhe ofereceu a vida eterna
(Jo.4.6-42). A religião rabínica degradava a posição da
mulher. Rabino algum teria
se “rebaixado” para instruir
uma mulher, sendo sobretudo uma mulher samaritana,
como Jesus fez.

3.4- Absolveu uma mulher
pega em flagrante adultério, e
a perdoou (Jo.8.1-11).

sagens bíblicas: Rm.16.3-6,12;
Fp.4.3; 2 Tm.1.5; At.16.13-15
etc..

4)- Quatro mulheres indignas fizeram parte da Genealogia de Jesus: Tamar,
Raabe, Rute e Bate-Seba
(Mt.1.3,5,6,16).

II- A MULHER CRISTÃ
NO LAR

5)- As mulheres permaneciam ativas na Igreja Primitiva, perseverando em oração
(At.1.14).
6)- As mulheres foram as
primeiras a verem Jesus Ressuscitado (Mt.28.1-10).
7)- As mulheres eram
grandes trabalhadoras do
Evangelho (Fp.4.3). E, muitas dessas mulheres foram
citadas pelo apóstolo Paulo
(Rm.16.3-6 e12).

Apesar do grande avanço
feminino em nossos dias, e
a valorização da mulher em
nossa sociedade, a mulher
cristã jamais pode entrar na
onda feminista do presente
século e se esquecer que Deus
lhe deu também a responsabilidade de edificar com sabedoria o seu lar (Pv.14.1).
Vejamos:
1-Em Pv.12.4, está escrito
que “A mulher virtuosa é a
coroa do seu marido, mas a
que procede vergonhosamente é como podridão nos seus
ossos”.

8)- Muitos acusam Paulo
2-Em Pv.14.1,
de machis...a mulher cristã jaestá escrito que
mo,
pelo
fato de em 1 mais pode entrar na onda “A mulher sáTm.2.11-12, feminista do presente sécu- bia edifica a sua
ele ordenar lo, e se esquecer que Deus casa, mas a tola,
que a mu- lhe deu também a respon- destrói com as
próprias
lher aprenda sabilidade de edificar com suas
sabedoria
o
seu
lar.
mãos”.
em silêncio
e não exer3-Em Pv.19.13-14, está esça autoridade de homem.
Na realidade, havia algumas crito que “a esposa contenciomulheres em Éfeso que que- sa, é como um gotejar contíria exercer autoridade sobre nuo; porém, do Senhor, vem
a Igreja, não respeitando a a esposa prudente”.
autoridade pastoral de Ti4-Em Pv.31.10-11, está esmóteo, por ser muito novo (1
Tm.4.12). A prova que Paulo crito que a mulher virtuosa
reconhecia a importância das tem muito valor e transmite
mulheres na Igreja, está de- confiança ao seu marido.
monstrado nas seguintes pas-
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ESPECIAL

Apóstolo Doriel

5-Em Pv.31.27, está escrito
que a mulher virtuosa “atende ao bom andamento da sua
casa e não come o pão da preguiça”.

faz aniversário e o ministério Casa da Benção comemora junto com ele
Fotos: Flávio Carques

6-Em Pv.31.28, está escrito
que a mulher virtuosa é elogiada, tanto pelo seu marido,
como pelos seus filhos.
7-Em Pv.31.30-31, está escrito que a mulher virtuosa é
louvada por temer ao Senhor,
e é elogiada publicamente
pelo seu trabalho.

9-Em Tt.2.4, está escrito
que as mulheres devem amar
ao seu marido.
10-Em Tt.2.5, está escrito
que as mulheres cristãs devem “ser sensatas, honestas,
boas donas de casa, bondosas,
sujeitas ao marido, para que a
Palavra de Deus não seja defamada”.
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III- A MULHER CRISTÃ
NA SOCIEDADE
Os judeus, em especial os
ortodoxos, suspeitavam de
qualquer mulher que se aventurasse a seguir ocupações
fora do lar, ou tivesse pretensões intelectuais. Outras
religiões não são diferentes.
Maomé nada fez para melhorar a condição da mulher,
e continuou sendo uma cria-

tura inferior ao homem. Os
hindus apreciam muito o nascimento de um filho homem,
mas ter uma filha era reputado como um acontecimento
de menor importância. Essas
religiões e esses preconceitos
são contrastados pela ternura e bondade do tratamento
dado pelo Senhor Jesus Cristo
ás mulheres. Cristo resgatou
e elevou a mulher á posição
de igualdade com o homem.
Por isso, Paulo, apóstolo de
Jesus, pode igualmente nos
ensinar que, tanto homem
como mulher são um só em
Cristo Jesus (GL.3.28). A sociedade atual tem promovido
muitas oportunidades para a
mulher trabalhar em diversas
áreas: Nas ciências, na educação, nas artes, na política, na
indústria, no comércio e até
na área militar. Assim, faz-se
necessário que cada mulher,
em qualquer tipo de profissão, busque com humildade e
sabedoria aperfeiçoar-se, sem

deixar sua feminilidade. A influência da mulher cristã deve
ser sentida em todas as áreas
de sua vida, inclusive na sociedade como um diferencial
que glorifique a Deus.
Parabéns mães,
trabalhadoras e acima de
tudo virtuosas!

Pastor Napoleão Falcão
contato: (83) 9998-2874

pastor.napoleaofalcao@hotmail.com

Prestes a completar 73 anos, o apóstolo Doriel de Oliveira é
um dos mais influentes líderes evangélico pentecostal do país
Por sua opinião firme e sóbria, tem influenciado líderes
de diversas denominações da
igreja evangélica no Brasil,
filho de paulistas, nasceu em
29 de maio 1939, casado com
Ruth e pai de três filhos, Doriel Wlandimir de Oliveira
teve na experiência pentecostal o marco decisivo de sua
longa trajetória na obra de
Deus. Ele abandonou tudo, e,
a partir de 1964, embrenhou-se pelo país levando consigo
o fogo do Espírito Santo. O
ministério Casa da Benção,

foi fundado por ele em 1964
quando e, ainda hoje, completando mais um ano de vida, é
o presidente da obra fundada
por ele e um dos líderes evangélicos mais atuantes do país.
Como descrever alguém
que tem como marca preponderante a ousadia dos apóstolos do passado?
Sua história de vida, seja
como chefe de família, como
pai, avô, líder de ministério
iniciou-se ainda na juventude,
quando se sentiu vocacionado
para a obra do ministério. Su-

perou inúmeras dificuldades
como a intolerância religiosa, isso em decorrência das
grandes multidões que afluíam às campanhas de cura, libertação e salvação, abalando
sobremodo, as estruturas da
cidade.
Querido Apóstolo, amamos sua vida! Continue sendo exemplo em tudo para as
nossas vidas!
Homenagem do Ministério Casa da Bênção a esse
grande homem!
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8-Em Ef.5.22-24, está escrito que as mulheres devem
ser submissas ao seu marido.

Missionário Getúlio Mapa é agraciado pela
Câmara Municipal do Rio de Janeiro
A Medalha Pedro Ernesto é a principal homenagem que o RJ presta a quem mais se
destaca na sociedade brasileira ou internacional.
Dirigindo a Casa da Bênção do Rio de Janeiro desde
1993, o missionário Getúlio
Mapa, tem desenvolvido diversos trabalhos junto com
todas as superintendências e
líderes da Casa da Bênção fluminense.
Seu trabalho se mostrou
também fora das paredes da
igreja. Sendo sempre chamado por líderes evangélicos e
políticos para participar de
reuniões de todos os âmbitos
representando o ministério
Casa da Bênção.
Na última visita do Apóstolo Doriel de Oliveira a Capital carioca, fez questão de ser
um dos primeiros a fazer um

voto com Deus e receber das
mãos do apóstolo a placa comemorativa Rumo ao Jubileu
que tem os seguintes dizeres:
“Hoje vou começar a honrar
você...”. algo mudou na vida
do missionário Getúlio.
No dia 09/04 (segunda-feira), Mapa foi agraciado com a
Medalha Pedro Ernesto pela
Câmara Municipal, que é a
principal homenagem que o
Rio de Janeiro presta a quem
mais se destaca na sociedade
brasileira ou internacional.
O Missionário Getúlio recebeu a honraria depois que
fez o voto da placa.
É o Senhor honrando os
seus servos!

Membro Titular da Comissão Especial de Bebidas
Alcoólicas, o deputado federal Ronaldo Fonseca (PR-DF), disse que os políticos
e principalmente o Governo
Federal deveria ouvir à sociedade com relação à venda
de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol na Copa de
2014.
“Não consigo entender
como pode o Governo Federal contrariar uma Lei Federal que já proíbe a comercialização de bebidas em estádios,

querer abrir exceção por 30
dias, pra mim isso é um desrespeito com a sociedade
brasileira que na maioria das
vezes fica impotente com o
resultado catastrófico que o
álcool causa na vida das pessoas”, diz Fonseca.
O Deputado reafirmou seu
compromisso com a sociedade e disse “Copa sim, álcool
não, vamos dar um chute no
traseiro do álcool”, finaliza
Ronaldo Fonseca.
Fonte: ronaldofonseca.com.br
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Fonseca diz na Comissão Especial de Bebidas Alcoólicas que o Brasil precisa ouvir a sociedade

de mãos
dadas com o PJS
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Todos os meses você tem participado conosco da vida do PJS. A
intenção é mantê-lo informado em
relação a nossa caminhada rumo à
nossa homologação.
O objetivo do PJS é dar ao povo
uma agremiação política capaz de
inserir as camadas mais humildes da
população no processo de desenvolvimento econômico e social de nosso
país.
As ideias centrais que nortearão o
PJS foram detalhadas de forma clara e
objetiva. Acompanhe a seguir:
Preservação da estrutura familiar,
alimentação de qualidade; oferta de
emprego; saúde digna, especialmente
para as pessoas de menor poder aquisitivo; casa própria; acesso irrestrito
a educação de qualidade; segurança
para o cidadão, especialmente nos
grandes centros urbanos e transporte
público eficiente.
Então, venha ser parte deste projeto transformador da realidade brasileira. A vitória será de todos nós em
nome da justiça social e do bem estar
da população brasileira.

www.pjsbrasil.com.br

O deputado Roberto de Lucena (SP), pronunciou-se sobre sua insatisfação em relação à
liberação de bebidas na Copa de 2014, que será
realizada no Brasil. O parlamentar lamentou a
transferência da responsabilidade sobre liberação da venda de bebidas alcoólicas para os Estados e afirmou que os argumentos contrários
e os insistentes apelos não foram ouvidos e não
foram suficientes para convencer o Plenário.
“Nós cometemos um erro quando nos curvamos aos interesses da FIFA e aos interesses
da poderosa indústria da bebida alcoólica. A
questão não é o ato. A questão é o gesto. Não é
questão de fé. Não se passa nem de longe pela
implicância da bancada evangélica, absolutamente. A questão é de saúde pública”, afirmou
o deputado.
Roberto de Lucena disse ainda que não se
pode retroceder no enfrentamento feito ao alcoolismo. “Aliás, o alcoolismo é um dos grandes males sociais do Brasil. Estamos falando de
algo mais grave, mais danoso, inclusive, do que
a maconha, a cocaína, o crack, porque a bebida
alcoólica entra nos lares, está no seio das famílias e é um componente quase sempre presente
quando se tem uma ocorrência de violência doméstica, de desastres e de tragédias”, alertou.
Fonte: robertodelucena.com.br

Giro Gospel
Presidente Dilma Rousseff sancionou
a lei que reconhece a música
gospel como manifestação cultural

A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que reconhece a música gospel como
manifestação cultural passando a ser considerada como
um gênero musical oficial assim como o samba, o hip hop
e o sertanejo.
Com a aprovação de presidente, a proposta que já foi
aprovada no Congresso, dá
aos cantores, pastores e padres que são representantes
da música cristã o direito de
receber o benefício de isenção
fiscal da Lei Rouanet.
Sendo assim produtoras

que trabalham com esse gênero musical poderão se beneficiar desse programa ligado ao Ministério da Cultura,
com exceção das igrejas. Instituições religiosas não poderão receber isenção fiscal por
promover eventos musicais.
A proposta é de autoria
do ex-deputado federal bispo
Robson Rodovalho (PP-SF),
um dos fundadores da Igreja
Sara Nossa Terra, o objetivo
era dar a credibilidade devida ao gênero musical que tem
crescido nas últimas duas décadas.
Fonte: http://noticias.gospelprime.com.br

BISPO ANGLICANO RECEBE HOMENAGEM
Prêmio Areté presta homenagem póstuma
a Robinson Cavalcanti

Assassinado em fevereiro deste ano, o bispo anglicano Robinson Cavalcanti foi o grande homenageado no prêmio Areté.
Considerado personalidade literária de 2011, o Areté reconheceu toda contribuição editorial do escritor.
O Areté é entregue pela Associação de Editores Cristãos
(Asec) e neste ano premiou em 49 categorias. Na 21ª edição a
Editora Vida e Hagnos foram os grandes vencedores.
Fonte: creio.com.br

Juiz extingue
processo contra Malafaia

O juiz federal da 24ª
Vara Cível de São Paulo,
Victorio Giuzio Neto, extinguiu o processo de autoria do MPF (Ministério
Público Federal) que pedia
que o pastor Silas Malafaia
(foto) se retratasse de afirmações consideradas homofóbicas.
Ele era acusado de no
dia 2 de julho de 2011, em
seu programa na Band, ter
sugerido à Igreja Católica
que baixasse “o porrete” e
entrasse de “pau” contra
a liderança da Parada Gay
por ter ridicularizado santos e símbolos religiosos.
Em um despacho de 20
páginas, o juiz afirmou que
as expressões não foram
homofóbicas e nem houve
apelo à violência.
Fonte: Paulopes
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Deputado diz que Câmara se
curvou diante da
FIFA e da indústria da bebida

Assembleia Mundial de Oração
A WPA 2012 será transmitida ao vivo para 200 cidades da Idonésia e ao redor do mundo
apóstolo Doriel de Oliveira
também foi convidado. Mas
algo que chama atenção é o
propósito de não ouvir simplesmente preletores renomados, mas querer ouvir primeiramente o próprio Senhor
Jesus.
Especialmente a reunião
do dia 17 de maio será feita
no estádio nacional da região
com uma estimativa de públi-

co de 100.000 pessoas, com
um percentual elevado de jovens e crianças. E a WPA pretende alcançar grande parcela da população por meio
de transmissão por TV via
satélite. “Será uma das maiores reuniões de oração da história, ela tem o potencial de
mudar nosso planeta de forma fundamental”, afirma um
dos diretores do evento.

Casa da Bênção Comemora

aniversário da igreja em Teresina – PI
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Apóstolo Doriel de Oliveira ministrando a palavra de Deus

Em comemoração ao II Aniversário da
Igreja Casa da Bênção em Teresina, dirigida
pelos Pastores Raimundo Alves dos Santos
Filho e Francisca Alves dos Santos, o apóstolo Doriel de Oliveira ministrou a Palavra de
Deus na Abertura da Festividade. A mensagem foi norteada em Josué 1:3-9, uma mensagem arrebatadora que levou os presentes
a tomarem posse das bênçãos e serem bem
sucedidos.
“Acreditamos que a vinda do Apóstolo

Doriel de Oliveira que pela 1ª vez esteve em
Teresina/PI, já mudou a história da Igreja
nesta cidade, uma unção de cura, libertação e prosperidade espiritual e financeira
foi liberada para esta cidade” afirmou o
pastor Raimundo.
Os Irmãos que estavam presentes foram
visitados de uma forma extraordinária pelo
Espírito Santo de Deus, pois Avivamento é
uma necessidade permanente da Igreja. Foi
uma festa memorável que ficou na história.

Escola Bíblica:

UMA ESCOLA
DE VIDA

Historicamente a Escola Bíblica serviu de base
para a formação da consciência cristã. Atendendo a proposta de educação religiosa, seu alcance
não se limita a espiritualidade. Objetiva preparar
o ser humano para ser cidadão do céu, enquanto o educa para ser o melhor cidadão do mundo.
Isto porque ao defender os princípios verdadeiramente cristãos e evangélicos promove a transformação do caráter, a boa orientação da conduta
moral que, por via de consequência, reflete na
vida social através de procedimentos amadurecidos e responsáveis.
Ela sempre foi um instrumento de solidificação e expansão da igreja a partir do movimento
da Reforma Protestante. Por exemplo: Na Alemanha de Lutero, berço da Reforma, o ambiente era
de alto índice de analfabetismo. Implantaram-se,
então, as escolas elementares na esperança de
possibilitar a leitura e interpretação da Bíblica.
Foi neste contexto que surgiram as iniciativas de
criação das Escolas Bíblicas. Ali estava, portanto,
tanto sua forma embrionária quanto a indicação
de sua finalidade. Nos Estados Unidos da América foi implantada com propósito evangelizador.
Na história protestante do Brasil temos o
exemplo, entre outros, da Igreja Congregacional cujo início foi numa classe de Escola Bíblica
com cinco alunos participantes, com um detalhe:

eram cinco crianças. Trabalho iniciado por um
casal de missionários escoceses, Robert e Sarah
Kallev, considerados fundadores da Escola Dominical brasileira. A Escola Bíblica é um convite
ao aprendizado da Palavra de Deus e Jesus disse:
“Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus” (Mt. 4:4) Lamentavelmente temos uma herança cultural maldita e
hostil ao desenvolvimento intelectual, educacional e social como um todo.
Temos um histórico de alto percentual de desinteresse pela leitura, estudo e formação acadêmica. Resultado: Desconhecimento de direitos e
falta de consciência de deveres que, em última
análise, produz a
falta de convicção
e gera insegurança
e destruição. Vale
atentar para o alerta feito pelo profeta Oséias (4:6).
A Escola Bíblica prepara para
a vida eterna e
para a existência
terrena. Portanto,
é uma escola de
José Geraldo da Fonseca
vida.

Pastor, ITEJ-Recife-PE

Estamos rumo ao Jubileu!
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O país que tem a maior
população mulçumana será a
sede da Assembléia Mundial
de Oração, mais conhecida
pela sigla em inglês WPA. A
Indonésia, que é um vasto arquipélago com mais de 17.000
ilhas e diversidade imensa de
povos, sediará a WPA de 14 a
18 de maio de 2012, na capital
Jacarta.
A WPA começou a quase
30 anos em Seul capital da
Coreia e terá na Indonésia a
presença de 100.000 pastores
e líderes convidados de todas
as partes do mundo, e, dentre
eles o presidente mundial do
Ministério Casa da Bênção,

Plano de Leitura Bíblica
E terá consigo, e lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao SENHOR seu Deus,
para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, para cumpri-los; Deuteronômio 17:19

• Faça disto uma meta;
• Estabeleça o prazo;
• Lute contra sua natureza
carnal;
• Não desista diante da falta de tempo;
• Seja sistemático. Isso
criará o hábito;
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Caça-palavras

“LOUVAI ao SENHOR todas as
NAÇÕES. Louvai-o
todos os POVOS.
Porque a sua BENIGNIDADE é GRANDE para conosco,
e a VERDADE do
Senhor dura para
SEMPRE. Louvai ao
Senhor.”

• Inicie e termine cada período com oração;
• No dia em que tiver difi-

• Caso ache a leitura mais
confortável procure ler uma
bíblia com versão pensamento por pensamento e não
palavra por palavra.
Lendo a Bíblia em 1 ano
Para Ler a Bíblia toda
em um ano basta ler cerca de 4 capítulos por dia,
todos os dias.
Lendo a Bíblia em 6 meses

culdades de fazer a leitura de
uma vez, divida-a em duas ou
mais partes ao longo do dia,
mas não deixe de fazer a leitura do dia;
• Quando passar por textos de difícil compreensão,
não pare, continue lendo, pois
a compreensão é gradativa;

Para Ler a Bíblia toda em
6 meses basta ler cerca de 7
capítulos por dia, todos os
dias, procure intercalar livros
do Novo e Velho Testamento,
por exemplo 4 capítulos do
Velho testamento e 3 do Novo
Testamento por dia.
Aceite esse desafio!

Salmo 117
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A importância da Palavra
de Deus em nossas vidas é
inegável. Amá-la, buscá-la e
vivê-la só será possível
na medida em que a
conhecemos, e, quanto
mais conhecemos a Bíblia mais aprendemos
sobre o Senhor, que a
cumpriu.
Que 2012 seja o ano
da Palavra de Deus em
sua vida!
Siga as sugestões
para a leitura completa
da bíblia:
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