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Junho é o mês especial marcado
nos céus e na terra, porque nele
comemoramos o aniversário da nossa
igreja e antecede a nossa grande
Convenção Mundial.
Em 1964, no dia 9 de junho,
realizávamos a primeira reunião da
Casa da Bênção de Deus, na Praça Vaz
de Melo, em Belo Horizonte, capital de
Minas.
Exatamente às três horas da tarde,
nós dávamos início ao trabalho, que
tínhamos certeza pela fé, que haveria de
ser um grande trabalho evangelístico,
missionário e, também, de avivamento.
Quando falamos de avivamento,
falamos de salvação de milhares de
almas!
Quando falamos de avivamento,
falamos de libertação daqueles que
eram oprimidos pelas forças malignas
e maléficas do diabo, do inferno;
libertação daqueles que eram
oprimidos pelas obras das falsas
religiões, da macumba, da
feitiçaria e, também, da própria
idolatria; libertação de pessoas
que nunca leram uma Bíblia,
pessoas que não sabiam o que
era o Evangelho poderoso de
Jesus.
Mas foi para essas
pessoas,
através
do nosso trabalho
iniciado naquele
nove de junho,
que Deus deu a
oportunidade
de abrir seus
corações
e
aceitarem a Jesus
Cristo como seu
Salvador.

Hoje, para
a glória de

Deus, nós temos espalhados em Minas
Gerais, onde a obra nasceu, e em todos
os estados brasileiros e em outras nações,
milhares de templos da Casa da Bênção
de Deus, a igreja que o Senhor levantou
para trazer uma mensagem convicta do
Santo Evangelho de salvação, de cura e
de libertação das pessoas.
Eis porque, esse é o mês marcado
por Deus, e no dia nove de junho nós
estaremos orando e agradecendo a Deus
por tudo que nosso Deus tem feito em
nosso Brasil!
Por isso, também, nós realizamos em
junho, na Catedral da Bênção, a Festa dos
Tabernáculos; festa revelada por Deus a
Moisés, ordenando-lhe que o povo se
reunisse uma vez por ano em cabanas
no deserto, diante do Tabernáculo, para
que nunca esquecesse da libertação de
quatro séculos de escravidão no Egito.
Assim, se fez e se faz, através dos
séculos, a Festa dos Tabernáculos. O
próprio Jesus, quando passou por aqui,
a dois mil anos atrás, participou deste
santificado encontro anual e foi durante
uma dessas festas, que falou uma palavra
poderosa: “Quem tem sede venha a mim
e beba e quem beber da água que Eu der,
rios de água viva correrão de seu ventre.”
Lembro, ainda, aos irmãos e irmãs,
que com esta celebração que fazemos
em junho na nossa Catedral da
Bênção, complementamos, também,
os preparativos para o maior encontro
da nossa igreja, a grande Convenção
Mundial da Casa da Bênção, que será
realizada de 17 a 22 de julho, com o
tema:

“Ano da Conquista”

Estamos esperando pelos irmãos e
irmãs para a grande festa, porque juntos
tomaremos posse dessa conquista, que
nos foi proféticamente revelada!
Apóstolo Doriel de Oliveira, servo
do Senhor Jesus
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A Galerinha da Bênção
tem visto o agir de Deus, mas
queremos ainda mais; crianças cheias de unção do Senhor, adoradores que mudem
esta geração. E futuramente
homens, mulheres escolhidos
por Deus para serem pastores, evangelistas, missionários

e levitas na casa do Senhor.
O Ministério Infantil da
Catedral tem trabalhado
com afinco para vermos nossas crianças diante do nosso
maravilhoso Jesus. Compramos um material diversificado para cada faixa etária, as
crianças estão participando

ativamente das festividades
e todos os eventos realizados na Igreja. Na última santa ceia, tivemos uma grande
comemoração para o dia das
mães. E já estamos trabalhando para as nossas próximas
festividades que com toda
certeza será bênção!
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Equipe Escola Bíblica da Bênção

É com muita exultação que
a Escola Bíblica da Bênção EBB se reúne para comemorar
seus nove anos. Desde 2003,
com uma nova proposta, a
EBB tem permanecido com a
visão da edificação do Reino
de Deus por meio do ensino
da Bíblia de forma sistemática, com o objetivo de alcançar

pessoas de todas as idades,
propondo classes específicas
para estes grupos. Pois, entendemos que a manutenção
do Evangelho parte do crescimento no conhecimento de
Deus e de Sua palavra. Esta
celebração é marcada por reestruturação e propostas com
vista para os 10 anos da Esco-

la na sede mundial do ministério da Casa da Bênção.
A EBB continua firme assumindo sua missão que findará com a volta de Cristo Jesus. Enquanto O aguardamos,
ensinaremos...
Faça parte desta turma,
matricule-se!
Direção da EBB Brasília
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Anderson Carvalho Rodrigues
(61) 8496-1486

Vigília do Departamento de Congregações
Santificai-vos, porque amanhã fará o SENHOR maravilhas no meio de vós. Josué 3:5

A cada dia percebemos a ascensão das ferramentas de comunicação.
Para muitos o Facebook é
uma ferramenta muito utilizada
para a sociabilidade, para outros
se tornou um púlpito cristão.
Uma espécie de evangelismo delivery, em que uma pessoa posta
que está precisando de oração
e outra logo responde: Estou
orando por você! E continua

lá, pronto para o próximo pedido.
Não é incomum ouvir pessoas dizerem que estão nas redes
sociais para “evangelizar” e passam dias presos ao comodismo
à frente de um computador, negligenciando o relacionamento
pessoal.
Porém, precisamos ficar
atentos e não tomar a forma deste mundo. É necessário sermos

prudentes a cada postagem e comentário, pois há uma multidão
nos observando.
Para falar do amor de Deus
qualquer lugar é propício, mas
o contato direto com as almas
nunca será dispensável. Use o
Facebook para pregar o evangelho sim, mas não deixe as almas
perecerem nas ruas.
Ev.Thayze Vieira
Líder do BLESSED TEENS

A igreja primitiva orava
incessantemente a Deus pela
libertação de Pedro da prisão,
e Deus enviou um anjo para
libertá-lo (At 12.3-11; cf. 12.5
nota). Tais exemplos devem
fortalecer a nossa fé e encher-nos de disposição para orarmos de modo eficaz, segundo
os princípios da Bíblia.
Devemos orar segundo a
vontade de Deus, mas também devemos estar dentro
da vontade de Deus, para que
Ele nos ouça e atenda. Deus
nos dará as coisas que pedimos somente se buscarmos
em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. O apóstolo
João declara que “qualquer
coisa que Lhe pedirmos, Dele
a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos
e fazemos o que é agradável à
sua vista”. Obedecer aos mandamentos de Deus, amá-Lo e

agradá-Lo são condições prévias indispensáveis para termos resposta às orações. Tiago ao escrever que a oração do
justo é eficaz, refere-se tanto à
pessoa que foi justificada pela
fé em Cristo, quanto à pessoa
que está a viver uma vida reta,
obediente e temente a Deus.
O Antigo Testamento acentua
este mesmo ensino.
É pela importância da oração que desde fevereiro de
2012, toda primeira sexta-feira do mês há uma convocação
solene aos líderes das congregações do DF e entorno do
Ministério Casa da Benção,
para uma noite de Vigília na
nossa Sede Mundial.
A importância dessa reunião é grande pelo fato de
permitir momentos ímpares
de louvor e oração e por ter
também como objetivo momentos de comunhão entre

os líderes, pois cremos na sagrada escritura que nos diz:
Santificai-vos, porque amanhã fará o SENHOR maravilhas no meio de vós. Josué 3:5.

Fotos: Flávio Carques

Facebook ou Púlpito Cristão?

Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.

No intuito de aproximar aqueles que fazem parte da comunidade, mas, ainda tem
algum tipo de “barreira” a ser vencida no
tocante a vir à igreja e conhecer o evangelho, estamos promovendo a TELA CRENTE evangelístico. Na ocasião transmitimos

filmes que levam a mensagem da salvação e
do amor de Deus. A ministração da palavra
é totalmente voltada para a conversão. O
objetivo é atrair pessoas de todas as idades
para ver filme, comer pipoca e ouvir que só
Jesus Cristo salva cura e liberta!

Janilde nasceu no ano de
1965 em Juazeiro-BA, casada
com o pastor José Luiz da Penha Araújo, converteu-se no
ministério Casa da Bênção,
onde foi batizada e tornou-se pastora. Foi uma pessoa
de muita personalidade, íntegra, uma esposa pra todas
as horas, carismática, carinhosa, sincera em tudo que
falava pontual em seus compromissos, não deixava nada
a desejar. Amava a Deus em

primeiro lugar, tudo dela era
de Deus, e na igreja, queria
ver todos bem, uma mulher
de oração, de coragem, uma
mulher virtuosa, cheia de esperança, de fé de bem com a
vida. Era uma mulher gigante na presença de Deus e em
suas atitudes. Deixou uma
filha linda de 18 anos, Ingrid
valeria de Souza Araújo e um
legado impressionante como
mãe, mulher, esposa e pastora.
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Fotos: Flávio Carques

II Timóteo 4:7

Como Vaso em suas

Mãos

No próximo mês de julho será realizada na Catedral Mundial da Bênção a Convenção do
nosso ministério que terá como tema Como Vaso em Suas Mãos.

Aproveito-me desta para parabenizar a todas as nossas queridas mulheres que com tanto carinho tem trabalhado para o crescimento do mesmo
tanto na Catedral da Benção, como
nas demais regiões administrativas do
DF, entorno e em todo o nosso querido Brasil.
A todos vocês meu carinho e respeito pelo trabalho que com tanto
amor vocês vem desempenhando. Saibam queridas amigas que o teu trabalho não e em vão, o Senhor e só Ele
pode e vai lhes recompensar (I Cor.15:
58).
Portanto vamos continuar com
muito amor, enquanto o Senhor não
nos buscar. Nos dias 18 a 20 de julho,
estaremos juntas, louvando ao Senhor
na Catedral da Benção.
Você vai receber uma nova unção
para seu ministério e este vai crescer
através desta unção, porque somos somente vasos, simplesmente vasos, mas
nas mãos daquele que formou estes
vasos seremos poderosamente usadas
por Ele.
O vaso não precisa ser de ouro, o
vaso precisa sim, ser maleável para

que Ele, o poderoso Oleiro possa fazer
deste vaso o que bem lhe apraz, portanto querida irmã e a todas as leitoras desta mensagem, venham receber
esta nova unção do Espírito Santo de
Deus, e vocês verão como suas vidas
vai mudar.
Estamos esperando por você com
Cânticos, louvores, apresentações, coreografias e muita, muita alegria tudo
com base em muita oração.
Sua amiga de verdade,

Miss. Ruth Brunelli
de Oliveira

15 a 18 de Junho – Concentração de Mulheres 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)
29 de Junho a 4 de Julho – Concentração de Mulheres - São Luiz - Maranhão ( Rua das Cajazeiras 430 Centro)

www.mulheresdabencao.com.br
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Agenda da Miss. Ruth B. Oliveira

CONVENÇÃO MUNDIAL DO MINISTÉRIO CASA DA BÊNÇÃO

Apóstolo Doriel de Oliveira

Presidente e Fundador do Ministério Casa da Bênção

Jesus, pois temos orado e trabalhado para que
você seja muito abençoado. Homens usados
por Deus estarão na Catedral da Bênção para
ministrar bênçãos sem medidas sobre a sua
vida, profetizando O Ano da Conquista, pois
essa foi a instrução que recebemos do Espírito
Santo de Deus.
Venha receber mais de Deus na Convenção
Mundial e ser cheio da unção para conquistar
as bênçãos que o Senhor Jesus tem para você.

Fotos: Flávio Carques
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Estamos vivendo uma grande expectativa para realização da nossa CONVENÇÃO
MUNDIAL 2012 que acontecerá nos dias 17
a 22 de Julho na sede Mundial do Ministério
Casa da Bênção em Brasília e terá como tema:
O Ano da Conquista.
E é com grande satisfação no coração que
quero que você seja o meu convidado especial
para participar desse grandioso evento. Serão
dias de festa e alegria na presença do Senhor

Convenção Mundial do Ministério da Casa da Bênção 2011

Myles Monroe estará na convenção 2012
O Dr Myles Monroe,
mundialmente
conhecido
pelos seus muitos talentos, é
orador motivacional, autor,
conferencista, educador, consultor governamental, conselheiro e homem de negócios.
Ele aborda temas que afetam
cada aspecto do desenvolvimento humano, social e espiritual. O tema central da sua
mensagem é a descoberta do
propósito dos indivíduos e a
maximização do seu potencial, transmitido a vários segmentos da sociedade através
de palestras para entidades.
Myles é fundador e presidente do Bahamas Faith Ministries Internacional, e toda

a sua rede de ministérios, com
sede em Nassau, Bahamas. O
BFMI é também sede da Associação Internacional
de Líderes do Terceiro Mundo (International Third
World Leaders Ass o ci at ion
– ITWLA),
um centro
mundial de
convenções para
treinamento de líderes,
do qual é chefe executivo e que tem representação no Brasil.
Fonte: mylesmunroe.com.br

Pr. Abe Huber estará na convenção 2012
O pastor Abe Huber é conhecido como um homem
de extraordinária fé, fé
esta que tem inspirado muitos a sonhar
grande no Reino
de Deus. Nascido
em Belo Horizonte
(MG), filho de missionários norte americanos
– Melvin e Catarina Huber
-, é o último rebento de uma
família de cinco irmãos – Lucas, (fundador da Igreja da

Paz), Ângela, Rebecca e Timóteo.Abe Huber cresceu no
contexto de igrejas evangélicas e conheceu, desde cedo, o
propósito de Deus para a sua
vida e geração.
O fenomenal crescimento
da Igreja da Paz de Santarém
tem feito o pastor Abe ser
reconhecido internacionalmente, sendo convidado para
conferenciar em vários lugares do Brasil e do mundo.
Fonte: igrejadapaz.com.br

11 | MENSAGEM - MAIO 2012

Fotos: Flávio Carques

Atenção
Servos e Servas
do Senhor
de todo
Brasil e
do Mundo!

PRELETORES DA CONVENÇÃO MUNDIAL
ra, Antônio Palaroni, Jair de
Oliveira, Arão Xavier, André
Ribeiro, Robinson Monteiro, Moisés Oliveira, Getúlio
Mapa, Roberto de Lucena,
Ronaldo Fonseca, Sérgio
Affonso, Jeremias Figueredo
e Lilian Figueredo.

Não fique de fora!
Faça já sua inscrição!
Banco Bradesco Agência 879-6 C/C 112012-3
Em nome da ITEJ
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Deus que serão usados para
impactar a sua vida.
Venha participar e receber a palavra de Deus em sua
vida!
Ministrarão durante a
Convenção o Apóstolo Doriel
de Oliveira, Ruth B. Olivei-

Fotos: Flávio Carques
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Este é o ano da Conquista
e na Convenção Mundial, iremos receber muitas bênçãos
por meio das ministrações
que acontecerão no decorrer
dos seis dias de grande festa.
Estarão presentes Missionários e Pastores, homens de

Norma Rodrigues da Silva
Águas Claras - DF

Maria Gonçalves Prates
Ceilândia - DF

Iranilde Benício dos Santos
Itapoã - DF

Eu estava passando por
uma crise financeira, mas
mesmo sem ter como pagar
eu fiz o carnê e na mesma
semana tudo que eu estava
pedindo pra Jesus, Ele triplicou, e mais e mais Jesus tem
me abençoado. é seguro confiar em Jesus, pois Ele não falha nunca. Então faça o voto,
pegue o carnê mesmo que
você não tenha como pagar,
creia que Jesus vai te honrar.
Confie em Jesus e não desanime!
Vale a pena ser fiel.

Eu faço o carnê a muito
tempo, mais a minha filha
pagava aluguel, e, eu resolvi
pegar esse último carnê para
que Deus desse uma moradia
para minha filha. E eu fiz o
voto e já estou quase terminando e Deus usou um colega dela para doar um terreno
pra ela e minha filha já está
fazendo a casinha dela. E eu
choro de alegria porque Deus
é fiel. E quem quiser receber
a bênção é só pegar o carnê
confiando em Deus que Ele
faz a obra!

Peguei o carnê com
propósito de Deus resgatar
minha família. E tenho visto
o Senhor fazendo obras lindas, meu marido e meu pai
voltaram pra Jesus, a minha
mãe também estava afastada
e voltou para os caminhos de
Jesus. Para honra e glória do
Senhor o meu filho veio pela
primeira vez à Catedral da
Bênção, pois andava na vida
errada, nas drogas e só Deus
mesmo para ter misericórdia.
E por meio do voto Deus está
salvando a minha família em
nome de Jesus!
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TESTEMUNHOS
Você foi Escolhido

Supremo Concílio em Ação

Apóstolo Doriel na reunião do Supremo Concílio

Missionário Jair de Oliveira ministrando aos superintendentes

Pastor Jefferson e Pastor Arcentick na reunião do SCT

No último dia 30 foi realizada
uma reunião no escritório de apoio
do SCT em São Paulo com o apóstolo
Doriel de Oliveira e os demais superintendentes do SCT, onde trataram
de assuntos referentes à Convenção
Mundial, Congressos, Concentrações e demais festividades que acontecerão em 2012, 2013 e 2014 Rumo
ao Jubileu de Ouro, evento em que
comemoraremos os 50 Anos do nosso ministério.
Para que todas essas festividades
aconteçam, a equipe do SCT trabalhou, trabalha e continuará trabalhando arduamente para realização
de todos os eventos rumo ao Jubileu
de Ouro, pois a obra de Deus deve
ser feita com ordem e decência, e
para isso é necessário preparo, dedicação e organização.
Acesse o site e confira as viagens
do SCT pelas congregações da Casa
da Bênção no Brasil.
http://www.supremoconcilio.org.br

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.
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Procuradoria ITEJ

Qual é a nossa posição diante do Eterno?

O Tabernáculo (Mikdash
em hebraico significa santuário, tabernáculo) nos fala sobre muitas coisas, e, a principal
delas é mostrar a nossa posição em relação à nossa vida
para com Deus. Qual é
o nosso grau de
avanço e
d e
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i n timidade
com
o Eterno? Estamos em
processo de crescimento ou
simplesmente nos acomodamos numa determinada posição e lá ainda estamos? Que
tipo de pessoas somos? Após
nossa conversão, o que aconteceu conosco?
Neste estudo teremos a
oportunidade de ver e avaliar
nossa posição em relação ao
Tabernáculo e o que é necessário fazermos a fim de que

possamos crescer e alcançar a
plenitude em nosso relacionamento com o Eterno.
• De que partes se compõem o Tabernáculo?
O Tab e r-

náculo é
composto por três
partes, assim
como o homem
é composto de três
partes principais: o Pátio, o Lugar Santo e o Santo
dos Santos (Visto de fora para
dentro). Uma curiosidade é
que quando o Tabernáculo
era montado, a cada vez que
o povo de Israel parava no
deserto, ele era montado de
dentro para fora, ou seja, do
Santo dos Santos até o átrio!
Já aprenderemos aqui que o
Eterno inicia seu tratamento
conosco a partir de dentro,
daquilo que temos de mais interior: o espírito! As divisões
citadas do tabernáculo representam corpo, alma e espírito.
E é justamente por causa disso
que o Eterno inicia seu processo de redenção no homem

a partir do espírito, pois o Espírito de Deus tem comunhão
com o nosso espírito nos religando ao nosso Criador!
Após nossa conversão, a
evolução do homem em sua
caminhada para com o Eterno
acontece de fora para dentro.
Nossa caminhada tem início pelo pátio em direção
ao Santo dos Santos.
A) - O Pátio
O pátio era o local mais
exterior do Tabernáculo, era
totalmente descoberto e compunha-se de três elementos:
porta, altar e pia.
A porta: A porta é o local
por onde entramos no Tabernáculo! Não se pode entrar
ali por outro lugar. A porta é
Yeshua (Jesus) Eu sou a porta; se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, e entrará, e sairá,
e achará pastagens (Jo 10:9).
A porta do Tabernáculo ficava virada para o leste, o lado
onde nasce o sol. Quando o
dia nascia à primeira coisa
que viam era o nascimento do
Sol da Justiça! Yeshua (Jesus).
Isto nos fala de nossa primeira experiência com o
Eterno: a Salvação! Quando
passamos pela porta (Jesus),
saímos do mundo e entramos
numa nova vida. Nossa vida
recomeça então a partir do
zero, pois iniciamos uma nova
caminhada, só que agora com

Deus. Nosso objetivo e alvo é
crescermos até a estatura de
varão perfeito em Cristo.
O altar: o altar é o local de
morte. É ali que nossa vida é
colocada como um sacrifício
para Deus. No altar nós morremos para as nossas próprias
convicções, vontades, desejos,
expectativas e etc. No altar
morremos para a nossa vida
a fim de podermos viver uma
nova vida para com Deus. No
altar tem fim o velho homem.
O desejo do coração do Eterno é que, após termos um
verdadeiro encontro com Ele,
possamos verdadeiramente
morrer. Quando o sacrifício
queimava, subia um cheiro
que se desprendia da vítima!
E é isso que o Eterno espera,
que quando nossa vida for a
Ele oferecida, possamos liberar um cheiro suave a fim de
agradarmos ao Senhor! Assim
queimarás todo o carneiro sobre o altar; é um holocausto
para o Senhor, cheiro suave;
uma oferta queimada ao Senhor (Êx 29:18).
A pia: A pia nos fala sobre
mais um aspecto da vida cristã: o batismo. Após a nossa
morte, agora temos de consolidar nossa vida cristã testemunhando de forma plena a
experiência da conversão. Por
isso a pia nos fala de limpeza,
onde os pecados são lavados
publicamente e somos integrados a uma nova realidade.
Tipifica nossa morte e ressurreição a fim de vivermos uma
nova vida com Cristo.
De sorte que fomos sepul-

tados com ele pelo batismo na
morte; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em
novidade de vida (Rm 6:4).
O Pátio: O pátio ficava na
parte mais exterior do tabernáculo e era descoberto. Isso
significa que quem está ali (e
a maioria dos crentes ainda
está no pátio) está exposto às
intempéries do tempo - sol,
chuva, ventos e etc. além de tipificar a primeira experiência
que todo homem deve ter para
com Deus. Essa experiência é
fundamental, porém ainda é
parcial. Não é algo profundo,
que possa realmente impactar
a vida do homem. Esta fase
nos fala que o pátio é somente
uma parte do caminho a ser
percorrido!
B) - O lugar Santo
O Lugar Santo é uma fase
mais interior do Tabernáculo
e ele representa a alma. É ali
que adentramos na presença
do Eterno, pois todos os mobiliários do Lugar Santo são
de ouro. E o ouro nos fala da
divindade, nos fala da realeza
e da eternidade!
A Mesa dos Pães: A mesa
dos pães nos fala do alimento
que provém do Eterno a fim
de saciar nossa fome. Mas o
que é o pão? Em primeiro lugar, o pão é a Palavra do Deus
Eterno, que nos foi dada a fim
de saciar a fome de nosso espírito. Em segundo lugar, o pão
é o próprio (Yeshua) Jesus, que
disse: E Jesus lhes disse: Eu

sou o pão da vida; aquele que
vem a mim não terá fome, e
quem crê em mim nunca terá
sede (Jo 6:35). Um detalhe interessante é que os pães eram
colocados em duas fileiras de
seis, perfazendo um total de
doze pães. Já isso nos fala das
doze tribos de Israel. O Eterno
nos ensina que o pão que alimenta (o verdadeiro) viria das
doze tribos de Israel (a palavra
e o próprio Jesus).
A Menorá: A Menorá é a
outra coisa que vemos no Lugar Santo. A palavra Menorá
é um acróstico de Zc 4.6, que
diz: ...Não por força nem por
violência, mas sim pelo meu
Espírito, diz o Senhor dos
Exércitos (Zc 4:6). Então a
Menorá nos fala de várias coisas, como por exemplo: tudo o
que conseguimos ou é feito no
reino de Deus deve ser obtido
pelo mover do Espírito. Nunca pela força ou por violência!
A Menorá nos fala ainda da
presença do Espírito Santo em
nossas vidas! Isso nos lembra
que a Menorá era alimentada pelo óleo, que nos fala da
unção do Eterno sobre nossas
vidas. Já o fogo nos fala da iluminação que precisamos a fim
de caminharmos com Ele. Iluminação em nossa vida e também na Palavra, que somente
nos pode ser revelada se o Espírito de Deus iluminá-la para
nós!
O Altar de Incenso: O Altar de Incenso nos fala sobre
nossas orações. Aqui é que
acontecem as verdadeiras orações do crente! Aqui ele não
ora mais segundo seus desejos
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O TABERNÁCULO DE MOISÉS
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C) - O Santo dos Santos
Este é o lugar mais interior
do Tabernáculo. Ali há somente a arca e a presença do
Eterno! Ali tudo para: o tempo, nossa vida, nossos anseios
e finalmente poderemos desfrutar da presença do Pai e receber d’Ele aquilo que está em
seu coração.
O véu: O véu é a única coisa que separa o Lugar Santo
do Santo dos Santos! E como
fazer para entrarmos no Santo
dos Santos? O véu nos mostra
que a barreira é muito fina,
mas que somente poderemos entrar ali pela oração! A
oração é a chave para penetrarmos na doce presença do
Altíssimo! Com a morte de Jesus, algo aconteceu: E o véu do

templo se rasgou em dois, de
alto a baixo (Mc 15:38). Agora
temos livre acesso à presença
do Eterno!
A Arca da Aliança: A Arca
da Aliança é o objeto mais sagrado de todo o Tabernáculo,
e é sobre a arca que o Eterno
se manifestava em Israel. Ali
é o lugar onde Ele vinha para
falar com Moisés e com seu
povo! Dentro da arca havia
três objetos:
As Tábuas da Torah: Isto
nos fala da Palavra do Eterno
Deus que nos foi dada como
uma dádiva a fim de que o
conheçamos. Esta não é uma
Palavra comum. Aqui estão as
tábuas que Ele mesmo havia
escrito e dado ao povo! Isso tipifica a pureza da Palavra, escritas em tábuas lavradas por
Moisés, porém com o conteúdo divino!
O maná: O maná nos fala
do alimento diário que foi
dado por Deus ao seu povo
enquanto caminhavam no
deserto durante quarenta
anos! O alimento era diário,
mostrando-nos que a cada dia
nos dá o Senhor a sua porção!
Outra coisa interessante é que
este alimento originava-se do
céu. Era o pão dos anjos que
fora dado ao povo a fim de
se alimentarem! Novamente
aprendemos que o Eterno nos
dá o alimento diário e se preciso for seremos socorridos
pelo alimento celestial, trazido pelos próprios anjos a fim
de não perecermos! Durante
todo o período de provação

no deserto seremos alimentados e cuidados pelo Senhor!
A vara de Arão que florescera: A vara nos fala da autoridade conferida a alguém.
Esta autoridade fora colocada
diante do Eterno e floresceu!
Ou seja, nossa autoridade
quando colocada diante do
Eterno brota, aparece para
que todos vejam e saibam que
nosso ministério foi realmente dado a nós por Deus!
Lembremo-nos do seguinte: tudo isso acontece no Santo
dos Santos! O desejo do coração do Eterno é que todos nós
estejamos em sua presença
neste lugar! Ele quer que possamos adquirir uma maturidade tal que possamos iniciar
nossa vida com Ele no Pátio,
passando depois pelo Lugar
Santo e chegando finalmente
ao Santo dos Santos, que é o
ponto alto e final de nossa comunhão com o eterno. Quem
chega ali não quer mais abandonar aquele lugar, pois é o
melhor lugar do mundo para
se adorar ao Eterno.

Pastor Napoleão Falcão
contato: (83) 9998-2874

pastor.napoleaofalcao@hotmail.com

ICB Jovem na Convenção Mundial

Diretoria Nacional de Jovens

Aê galera! Tudo beleza? A
paz do Mestre para todos.
Deus está fazendo coisas
surpreendentes com a nossa
juventude em todo o Brasil.
Por todos os lugares onde
temos passado, Ele tem se
manifestado de uma forma
sobrenatural. Sentimos que
Deus está nos movendo para
algo que ainda não conseguimos mensurar a dimensão.
Não podemos mensurar, mas

podemos sentir um mover
impetuoso. Cremos que somos a Geração do Avivamento, a Geração do Fogo.
Deus tem derramado uma
unção maravilhosa sobre nós,
um Espírito de unidade e comunhão tem se manifestado
por todos os jovens em todo
o Brasil. E é por isso que nós,
da Diretoria Nacional de Jovens, queremos convocar carinhosamente todos os jovens

de todo o Brasil para estarem
presentes em nossa Convenção Nacional de 2012.
Teremos ministrações maravilhosas e impactantes. Por
isso, esteja conosco de 17 a 22
de julho de 2012. Não fique
de fora! Venha ouvir o que
Deus tem para falar com você
e com todos nós, Jovens da
Casa da Benção.
Felicidades Sempre
www.icbjovem.com

Curso de Capacitação e Treinamento

para Líderes de Jovens!

Nós da Diretoria Nacional
entendemos que, para haver
crescimento são necessários
dois elementos muito importantes, “Unção” e “Conhecimento”. Todo o líder precisa
saber aonde quer chegar, mas
para alcançar o objetivo ele
precisa saber que caminho
trilhar e quais ferramentas

utilizar.
E é pensando no crescimento e no fomento do desenvolvimento do projeto de
jovens no Brasil que estamos
lançando o “1º Curso de Capacitação e Treinamento para
Líderes de Jovens”. Neste curso abordaremos vários temas,
tais como: Liderança Cristã;

icb jovem

FOI POR AMOR

Administrando
Conflitos;
Implantando o Estudo Bíblico; Criando Departamentos;
etc.
Então, você que é Líder de
Jovens é deseja reciclar - se
e/ou expandir seus conhecimentos, venha participar
deste curso que será maravilhoso. Nosso curso vai ocorrer simultâneo a Convenção
Mundial nos dias 18, 19 e 20
de julho das 14:00h às 17:00h.
O investimento é de apenas
R$ 20,00. Mais informações pelo
site www.icbjovem.com ou pelo
telefone 61 8447 – 0089 (TIM).
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carnais. É no Lugar Santo que
suas orações são feitas no Espírito! Fazendo sempre com
alegria oração por vós em todas as minhas súplicas... (Fp
1:4). Aqui as orações não são
um peso, elas se transformam
em prazer! Elas são acompanhadas da verdadeira adoração e louvor! Há uma diferença muito grande deste tipo
de oração para a oração que é
feita no pátio! Enquanto que
no pátio oramos sem entendimento, no Lugar Santo nossas
orações são dirigidas pelo Espírito Santo. Enquanto no pátio oramos para satisfazermos
a nós mesmos, no Lugar Santo
desejamos satisfazer os desejos do coração do Deus Eterno! Aqui há realmente uma
nova dimensão da oração do
crente!

Dicas de Liderança no Jcl
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre
vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em
toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8

A

Palavra é clara quando afirma que o
Poder do Espírito Santo tem um objetivo final: a “Conquista Territorial” do
Evangelho. Infelizmente somente uma idéia na
aplicação do texto é disseminada; a de que a

unção que recebemos no batismo no Espírito
Santo nos restringe a um crescimento na vertical, porém a idéia do texto indica que devemos crescer na horizontal, ou seja, avançarmos
para todos os lados.

Como crescer nas duas direções?
Crescimento Vertical
O crescimento na vertical é quando a igreja apenas se preocupa com as atividades de templo, preocupando-se em
acrescentar membros à sua unidade. Busca-se o Poder de
Deus para auxiliar e incentivar ações internas, priorizando
apenas a reunião em um só lugar. Porém há um perigo: Esse
crescimento em determinado momento começa a “pesar” e
essa “edificação”por não ter uma base proporcional começa
a pender, cair, gerando divisões na igreja.
Crescimento Horizontal
O crescimento na horizontal significa que a igreja se preocupa em sair das quatro paredes do
templo. Para que isso aconteça ela não se preocupa apenas em ganhar membros, mas em discipular esses membros até que se tornem pessoas que possam ser enviadas como lideres ou apenas
ganhadores de almas. Essa saída provoca não apenas o crescimento numérico da igreja local,
mas geográfico, pois na medida em que avança vai estabelecendo novos locais de reunião que
são as Reuniões JCL. Cada novo endereço é um ponto a mais no gráfico formando uma base
sólida para o crescimento na vertical.

Entendemos então que enchimento do Espírito Santo tem uma função dupla: o crescimento
vertical e horizontal da igreja, dando-lhe a solidez necessária para conquistar gerações. Há quase cinqüenta anos quando o Apostolo Doriel de Oliveira fundou essa igreja ele priorizou esse
crescimento nas duas direções abrindo milhares de unidades da Casa da Bênção e hoje estamos
incentivando isso nos JCL’s.
ADQUIRA OS PRODUTOS
DO JCL
PELO (61) 3451-7204
www.jesusemcadalar.org.br
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Conclusão

PJS em Ação no
Estado de São Paulo
membros do campo. Visitou
também as Casas da Bênção
do Parque Jaraguá, dirigida
pelo casal de pastores Joana
e Valdomiro; do Jardim Prudêncio dirigida pelo casal de
pastores Braulino e Roseli e
do Jardim Carolina dirigida
pelo casal de pastores Osório
e Mariza. Foram recolhidas
assinaturas e outras serão coletadas junto à família bauruense nas Casas da Bênção
do Estado de São Paulo.
O PJS está trabalhando
no intuito de tornar-se uma
ferramenta de perpetuação e

preservação dos padrões cristãos para a família brasileira.

Pastor Marcus Galdino
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Não aceitar a prática homossexual não é ser
homofóbico, diz Ronaldo Fonseca
Membro da Comissão de
Direitos Humanos, Educação
e Cultura, o deputado federal Ronaldo Fonseca (PRDF) participou na manhã de
terça-feira (15), do IX Seminário LGBT no Congresso
Nacional, no Plenário 09 da
Câmara Federal. Em seu pronunciamento, o Parlamentar
disse que o fato de uma pessoa não aceitar a pratica homossexual não significa que
ela seja homofóbica.
“Não querer que o Ministério da Educação financie
cartilhas e vídeos que incentive crianças a descobrirem
sua sexualidade precoce, de
forma errada e principalmente mostrando como age

uma criança homossexual,
a meu ver, estão tirando dos
pais à responsabilidade de
educar seus filhos, pois o “Kit
Gay” mostra claramente duas
crianças se acariciando em
um banheiro, não vou aceitar
nunca uma imoralidade dessas, pois serei eternamente
defensor da família.
“À tarde o Parlamentar,
usou a tribuna da Câmara
Federal para registrar sua insatisfação de não ter falado
no Seminário realizado no
Senado, em que os participantes estavam enxovalhando
e ridicularizando o segmento
evangélico, negando o direito
de defesa e esclarecimento”.
Fonseca ainda afirmou: “Nós

evangélicos não concordamos com a prática do homossexualismo e nunca vamos
concordar, mas nem por isso
somos homofóbicos, até por
que somos contra qualquer
tipo de violência”.

O deputado federal Roberto de Lucena (PV-SP)
destacou a importância do
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes,
celebrado em 18 de maio.
Um dos grandes obstáculos para a punição dos criminosos, segundo o parlamentar, é o silêncio das vítimas,
pois muitas são tão jovens
que não têm sequer condições de perceber a violência a
que são submetidas e denunciar o agressor.
“Daí a importância de que
toda a sociedade – em especial aqueles que têm maior
proximidade com as vítimas
em potencial, como educadores, médicos e, sobretudo,
pais e familiares – seja orien-

tada para ficar atenta e buscar
ajuda sempre que perceber
qualquer indício de que uma
criança está sofrendo abuso
sexual”, alertou o deputado.
Roberto de Lucena lembrou que um dos instrumentos mais efetivos no sentido
de romper a muralha de silêncio que cerca a prática desse tipo de crime tem sido o
Disque Denúncia 100.
]Implantado em 2003, este
instrumento, gratuito e de
abrangência nacional, garante o anonimato e a proteção
do denunciante, bem como
a presteza do atendimento.
Lucena encerrou seu discurso fazendo um apelo para
que todos façam a sua parte:
“Queremos conclamar toda a
sociedade brasileira para que,

juntos, legisladores, educadores, autoridades e demais
formadores de opinião, promovamos um cerco implacável aos autores de crimes tão
abjetos.
Assegurar um desenvolvimento protegido e feliz à nossa juventude é dever do qual
não podemos nos esquivar”.
Fonte: robertodelucena.com.br

Fonte:ronaldofonseca.com.br
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O Pastor Marcus
Galdino, Presidente do PJS, visitou a Casa da Bênção sede
do campo de Bauru - SP, dirigida pelo casal de Missionários João Galdino e Maria
Mercedes, onde participou de
reuniões visando a coleta de
assinaturas para o reconhecimento do Partido da Justiça
Social junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
Ressaltou a receptividade
com que o projeto foi abraçado por todos os pastores e

Deputado destaca Dia de Combate ao Abuso
Sexual de Crianças e Adolescentes

Um Aniversariante muito Especial

Giro Gospel

Fotos: Flávio Carques

A Revista Mensagem acompanhou as homenagens feitas ao Apóstolo Doriel de Oliveira

No mês de maio comemoramos uma data muito especial. Comemoramos o aniversário de uma das pessoas
mais amadas da nossa igreja.
O aniversário do nosso querido Ap. Doriel de Oliveira. E a
“Revista Mensagem” acompanhou cada passo do aniversariante.
Um dia antes do aniversário do Apóstolo (26) foi
preparado no Seminário da
Igreja um grande almoço, em
comemoração a esta data tão
especial. Para ocasião foram
convidados todos os Pastores
do nosso ministério, os Pas-

tores Fundadores das Igrejas
mais importantes de nossa
cidade, bem como, várias
personalidades do Distrito
Federal. O aniversariante estava radiante, pois todos seus
colegas de ministério marcaram presença numa grande
demonstração de afeto, companheirismo e carinho.
No domingo (27) pela manhã ele pregou uma palavra
abençoadíssima em nosso
culto. O Apóstolo estava “Enfoguetado”, como ele mesmo
diz. Almoçou em casa com
a família e teve a maravilhosa surpresa dos netos Allex e

Stheffany que vieram dos Estados Unidos exclusivamente
para festejar com ele. E outra
surpresa que também deixou
nosso aniversariante emocionado foi a presença do ilustre
Missionário Wilson Ribeiro.
A noite as comemorações
contiuaram. Foi um culto de
Ações de Graças a Deus pela
vida do nosso Pastor.
Ele recebeu homenagem
dos Pastores presentes e de
todos os departamentos da
igreja: mulheres, jovens, adolescentes e crianças.
A noite foi finalizada em
uma pamonharia da cidade
com as presenças do Apóstolo
e família e de vários membros
da igreja.
Apóstolo! Nós somos os
seus ramos e o senhor é a
nossa raiz, o nosso tronco, a
nossa fortaleza, a razão de ser
de toda a nossa igreja.
E o que mais podemos dizer se não a Deus agradecer
por fazermos parte desta história com você!

Comissão aprova união estável
entre homossexuais
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou projeto de lei que inclui no Código Civil a união
estável entre homossexuais e sua futura conversão em
casamento. A proposta transforma em lei uma decisão
já tomada por unanimidade pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Apesar da decisão do STF, que serve de
jurisprudência para as demais esferas judiciais, casais
homossexuais têm tido dificuldade em obter na Justiça
a conversão..

DIA DO PASTOR

Fonte: Agência Estado

Pessoas religiosas têm menos
doenças, comprova novo estudo
A comemoração do “Dia do
Pastor” é dedicada aos pastores,
nome comum entre as igrejas
protestantes para os líderes religiosos. E, para o pastor, o grande
exemplo é Cristo, perfeito e sublime pastor dos pastores, que andava no mundo atento às necessidades humanas.
Fica instituído o “Dia do Pastor Evangélico”, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho. Projeto
de Lei n° 230/11.
http://www.cl.df.gov.br/cldf/noticias/df-vai-comemorar-o-dia-do-pastor-evangelico

As pessoas que frequentam serviços religiosos regularmente tem menos propensão que as demais a desenvolver diabetes ou pressão arterial elevada, sugere
um novo estudo feito no Canadá. Mais uma vez a fé
aparece ligada à boa saúde. Um dos principais motivos
é que os religiosos, na maioria das vezes, não possuem
um comportamento de risco, não fumam, não bebem
e entendem que o corpo é uma dádiva dos céus e por
isso precisa ser bem cuidado.
Fonte: noticias.gospelprime.com.br/

Pra. Sandra Faraj, Ap. Doriel de Oliveira e
Pr. Fadi Faraj

Fotos: Flávio Carques

Apóstolo Doriel recebendo homenagens
na igreja

Ivete sempre é destaque na
mídia por sua simpatia, voz
potente e apresentações e dessa vez surpreendeu o público
parando por um momento
para agradecer a Deus por sua
vida, carreira e na sequência
cantando um trecho de Arde
outra vez de Thalles Roberto.

Há algumas semanas Ivete comentou em seu Twitter que havia ganhado o DVD de Thalles
de presente de 1 amigo e que
estava muito emocionada ao
assisti-lo. A notícia se espalhou
pela web e Thalles agradeceu a
cantora pelo carinho.
Fonte: musica.gospelprime.com.br
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Apóstolo Doriel cortando o bolo

Fotos: Flávio Carques

Fotos: Flávio Carques
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Ivete Sangalo canta canção de
Thalles Roberto em festival de música

Por Que Devemos Participar
da Escola Bíblica

com essa dinâmica, aprender
fica ainda mais fácil.
Com o tema “Entendendo as parábolas com o mestre
dos mestres”, a revista desse
semestre busca analisar e debater a respeito das parábolas
que Jesus ensinou no Novo
Testamento.
Um levita deve participar
da EBB para obter conhecimento bíblico, aprender o
porquê da sua função dentro
da Igreja, devendo estar baseado na palavra de Deus e ter
seu caráter transformado pela
mesma.
Para anunciar a palavra de
Deus, devemos conhecê-la e,
tão somente, praticá-la. Fre-
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Cada vez mais se confirma
que perecemos por não conhecermos as escrituras. E o
porquê de não as conhecer?
Por que não paramos para
estudá-las.
A Bíblia nos fala de pessoas, lugares e fatos da vida
que desconhecemos ou cujo
significado não sabemos, é de
fundamental importância entendermos como vivia, agia e
pensava o povo em cada época.Por meio dos estudos da
EBB podemos conhecer, de
maneira didática, as bênçãos
destinadas a nós, sanarmos
dúvidas e alimentarmos a
nossa alma. Debater é o
principal objetivo da EBB, e

quentar a EBB nos auxilia no
preparo do evangelismo.
Afinal, como ensinaremos
aquilo que não conhecemos?
Muitas vezes, na escola, na
faculdade, com os amigos e
até mesmo em casa, surgem
algumas dúvidas em relação
ao Evangelho e para respondê-las é necessário que tenhamos discernimento e sabedoria na palavra, pois é por
meio dos estudos bíblicos que
estaremos aptos a anunciar a
Cultura do Reino de Deus.
Devemos então, aproveitar
os momentos das aulas para
tirar dúvidas, levantar questionamentos e aprender sobre
a palavra. Em Atos 17:11 diz:
“Ora, estes foram mais nobres
do que os que estavam em
Tessalônia, porque de bom
grado receberam a palvra,
examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram
assim”, portanto, devemos
analisar as Escrituras todos os
dias, afim de obtermos a sabedoria, não uma sabedoria
comum, mas sim a sabedoria
de Deus.

Curiosidades Bíblicas

P: Quais os livros da Bíblia
que terminam com um ponto
de interrogação ?
R: Lamentações, Jonas e
Naum.
P: Qual o menor livro da Bíblia ?
R: II João (possui somente 13
versículos).
P: Qual o maior livro da Bíblia ?
R: Salmos (possui 150 capítulos).
P: Qual o menor capítulo da
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Labirinto

Bíblia ?
R: Salmo 117 (possui
2 versículos).
P: Qual o maior capítulo da Bíblia ?
R: Salmo 119 (possui
176 versículos).
P: Qual o menor versículo da Bíblia ?
R: Jó 3:2 (possui 07
letras).
P: Qual o maior versículo da
Bíblia ?
R: Ester 8:9 (possui 415 caracteres).
P: Quantas palavras a Bíblia
contêm aproximadamente ?
R: 773.693 palavras.

P: Quantas letras a Bíblia contêm aproximadamente ?
R: 3.566.480 letras.
P: Quantos capítulos e quantos versículos a Bíblia possui ?
R: 1.189 capitulos e 31.102
versículos.

Tente levar os três homens até aquele que
está machucado e descubra quem o socorreu.
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P: Quais os livros da Bíblia
que tem apenas 1 capítulo ?
R: Obadias, Filemom, II João,
III João e Judas.
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