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Palavra Apostólica

Na Bíblia Sagrada nós
encontramos argumentos para
todos: homens, mulheres, moços,
moças e especialmente para as
crianças.
Jesus fez questão de falar
que as crianças precisam ter um
tratamento muito especial, porque
delas é o reino dos céus. E o
Senhor ainda advertiu que quem
não receber o reino de Deus como
uma criança de maneira nenhuma
entrará nele (Mc.10:14 e 15).
Hoje, infelizmente, diante
de tanta miséria e diante de
tanta violência e morte, vemos
diariamente
divulgados
por
nossos jornais e telejornais,
acontecimentos terríveis com
nossas crianças... Parece que a
sociedade está se esquecendo
de dar o tratamento especial às
crianças.
Tanto dinheiro é gasto em

educação pelo governo, mas
quando olhamos as escolas da
nossa cidade, estas estão caindo aos
pedaços, algumas sem professores,
outras sem
infraestrutura
necessária... Que coisa triste para
o nosso país, que coisa triste para a
nossa cidade, que coisa triste para
as famílias e para as igrejas.
Às vezes, as igrejas querem
fazer alguma coisa, mas muitas
vezes não têm condições;
porém, mesmo assim, as igrejas
evangélicas, juntamente com
seus pastores e professores das
escolas bíblicas, estão fazendo um
trabalho muito bonito, pois nas
escolas já não se pode mais falar de
religião, já não se pode ensinar o
evangelho para as nossas crianças.
Neste mês em que se
comemora o Dia das Crianças,
dedicando a elas uma semana
especial ou até mesmo todo o mês,
eu quero aproveitar para chamar a
atenção das autoridades brasileiras
e lhes fazer um pedido: Vamos
proteger, olhar com mais amor
as nossas crianças, ensinandoas, oferecendo uma educação de
melhor qualidade e segurança.
Afinal as crianças são o presente e
o futuro da nossa nação.
Apóstolo Doriel de Oliveira,
servo do Senhor Jesus
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Reverter Situações

Catedral News

Céus em Festa!

Catedral News Agenda

Em setembro, a Catedral da Bênção realizou mais um grande batismo
O apóstolo Doriel de Oliveira
sempre afirma que “quando
há o batismo nas águas,os
céus ficam em festa e a igreja
cumpre sua missão”. Em
setembro, a Catedral da Bên-

ção realizou mais um grande
batismo. Desta vez foram batizadas 114 pessoas. Foi uma
grande festa espiritual que
contou com a participação
efetiva de todos os pastores

que compõem o ministério
da Casa da Bênção no Distrito Federal. E já está agendado para 02 de dezembro de
2012 a realização de mais um
batismo.

Área Especial 4/5 Setor F Sul - Taguatinga Sul - Brasília DF
Fone: (61) 3451-7200
www.catedraldabencao.org.br

na Casa da Bênção Deus
também me presenteou com
uma esposa maravilhosa,
amiga e companheira de
todas as horas. Deus me deu
perfeita saúde. Hoje vivo feliz
com minha família e posso
dizer em alta voz que: Eu e
a minha casa servimos ao
Senhor Jesus!

Irmão Mário é membro na Catedral da Bênção
em Brasília
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dou para uma reunião de
libertação na igreja. Eu tinha
pavor de crente, não queria
nem ouvir falar, quanto mais
ir a uma igreja. Mas um dia
resolvi conhecer a Casa da
Benção e comecei a frequentar as reuniões de libertação
todos os dias, até que Deus
fez uma grande obra. Aceitei Jesus como meu único e
verdadeiro salvador. Depois
de algum tempo tudo foi
tomando rumo e o Espírito
Santo mudou a minha vida!
Depois que conheci o amor
de Jesus, tudo foi restituído e
ainda muito mais, pois aqui

Novembro

Eu possuía uma vida financeira normal como todos
que aqui chegavam e conseguia emprego. Entretanto,
eu estava acometido de uma
enfermidade, tornei-me um
alcoólatra e um fumante
descontrolado. Estava em
constante sofrimento por não
ter uma família, ter perdido
o emprego e estava sendo
consumido pelos vícios. As
forças malignas me dominavam de tal forma que eu
andava caído, sem direção alguma. Certo dia, um amigo
e hoje irmão em Cristo, me
falou de Jesus e me convi-

Dezembro
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“Eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus”

Outubro

testemunho de Fé

Catedral News

BLESSED TEENS NO FESTIVAL PROMESSAS-BRASÍLIA

A Igreja do Senhor Jesus
vive uma evolução cultural
em relação à juventude brasileira. O tabu que julgava
reprovável a manifestação da
alegria dentro das igrejas foi
quebrado.
O que antes parecia um
terror para o jovem dos séculos XX e XI agora
se tornou um prazer.
Congregar ficou muito mais acessível para
aqueles que entendem que a santidade
é uma conseqüência
de uma vida transformada pelo Espírito Santo, e, não uma
troca por um lugar no céu. A
nossa vez chegou. Sabemos
que adolescência é sinônimo
de energia, e, é por este motivo que as festas nas igrejas
evangélicas tornaram-se tão
comuns. Para gastar energia
dos jovens, em ambientes em
que não haja drogas, prosti-

tuição e violência; promovemos eventos em que eles possam extravasar sem pecar. Foi
pensando nisto que a caravana dos Adolescentes da Catedral da Bênção foi no mês de
Setembro celebrar uma festa
ao Senhor (Êxodo 10:9) no
Festival Promessas Distrito

Federal. A iniciativa promoveu união de várias igrejas,
de gente jovem e bonita, para
cantar, dançar e se alegrar
na presença de Deus (Êxodo
15:20). São eventos como este
que vão mostrar ao mundo
a diferença entre o que serve
a Deus e o que não o serve

(Malaquias 3:18). E mostrar o
quanto vale a pena servir ao
Senhor com alegria.
Aos pais o nosso recado:
A igreja é o lugar ideal para a
criação dos seus filhos (Provérbios 22:6).
Aos filhos o nosso conselho: Busque o Senhor enquanto se pode achar
(Isaías 55:6).
É possível curtir
a vida, fazer grandes
amizades, se divertir
muito e viver uma
vida santa. Se você
não sabe o que é viver
desta forma, venha
congregar conosco
no ministério Blessed Teens
- Benditos do Senhor. Existe um lugar reservado para
você. Porque a Casa da Bênção é a igreja da Família.
Ev. Thayze Vieira.
Coordenadora do Ministério de
Adolescentes
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É possível curtir a vida, fazer grandes amizades, se divertir muito e viver uma vida santa!

ICB Jovem

Palavra da Missionária Ruth

É claro que foi Judas Iscariotes. Não
diria outro, “foi Pilatos.” “Vocês estão
enganados”, diria um terceiro. Foram os
Judeus, outro diria. “Foram os principais
dos Sacerdotes e os anciãos do templo”...
Mas afinal, quem matou o filho
de Deus? Isaías, o profeta missionário
responde (Isaías 53:4-12). Sim queridos
(as) leitores (as) fomos eu e você. Nós o
matamos, nós o crucificamos. Foram os
nossos pecados que mataram o filho de
Deus. Alí na cruz Jesus estava levando os
meus, e os seus pecados. João 3:16 nos
diz: Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu seu único filho para
que todo aquele que nele crê, não pereça (não morra a morte eterna) mas que
tenha a vida eterna.
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O apóstolo Paulo escrevendo aos
Romanos diz: (Rm 3:23) Porque todos
pecaram e destituídos estão da Glória
de Deus: Em outras palavras, estão fora
do perdão de Deus, estão condenados.
Mas Deus, que é um Pai cheio de amor
e misericórdia, nos enviou seu único
e amado filho a fim de levar naquela
horrível cruz, todos os nossos pecados.
Jesus Cristo morreu pela nossa salvação
e ressuscitou para nossa justificação.
O apóstolo Paulo continua (Rm
5:1,2) : Sendo pois justificados pela fé,
temos paz com Deus, por nosso Senhor
Jesus Cristo pelo qual também temos
entrada pela fé, a esta graça na qual
estamos firmes e nos gloriamos na glória
de Deus. A morte de Jesus na cruz do
calvário não foi em vão. Após sua res-

surreição, os discípulos (seguindo suas
instruções), saíram pregando o evangelho em todas as partes do mundo e no
dia de pentecoste, quando foi fundada a
igreja de Cristo, a igreja primitiva como
hoje a chamamos, muitos daqueles novos cristãos continuaram a evangelizar.
Lutas, perseguições, traições e até
morte e morte sob tortura, foram e tem
sido o preço a pagar. Mas vale apena,
pois em 1 Co 15:58 nos diz: Portanto meus amados irmãos, sede firmes
sempre abundantes na obra do Senhor,
porque o vosso trabalho, não é vão no
Senhor. Ah... então quer dizer que o que
fazemos para o Senhor aqui na terra tem
recompensa? Sim! Apocalipse 2:10b diz :
“sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da
vida. Além de você receber a vida eterna
se for fiel até a morte ou até o arrebatamento da igreja, você ainda recebe
coroas, coroa da vida, coroa de glória,
coroa da justiça etc.
Então vamos queridos irmãos e irmãs, trabalhar para o Senhor com muito
amor e carinho, pois Jesus está muito
prestes a vir buscar a sua igreja. E não se
esqueça: vivamos o dia de hoje, como se
Cristo voltasse amanhã.

Sua amiga de verdade
Missª Ruth Brunelli Oliveira

Despertando Uma Geracao

Inconformada

que busca a santi- Glória do Eterno Deus.
dade e que busca,
Um grande abraço a todos
principalmente,
e até a próxima Conferêno mover de Deus
cia... Ninguém pode ficar de
para suas próprias fora... A próxima será ainda
vidas.
maior.
A diretoria
Felicidades sempre.
nacional da ICB
Giuliano Martins - Líder Nacional ICB Jovem
Caravana ICB Jovem DF em Vitória - ES
Jovem agradece
Foram três dias maraviprofundamente ao Miss. Jair
lhosos na presença do Sede Oliveira e Miss. Graça
nhor. A segunda Conferência pelo apoio, carinho e por
Estadual ICB Jovem “Espírito abraçar e acreditar neste
Santo” foi marcada com o
projeto. Agradecemos tamtema “Despertando uma Ge- bém ao carinho e atenção da
ração Inconformada”. Glória
Pra. Raquel e do seu esposo
a Deus!
o Pr. Alexandre... Vocês são
A Conferência acontedemais! Um salve para toda
ceu no período de 24 a 26
a Rede de Jovens do Espírito
de agosto em nossa sede
Santo... Estaremos sempre
estadual e teve o início com
juntos, vocês são demais! Sauma abertura muito bacana,
bemos que vamos conquistar
realizada em conjunto pela
Pr. Wansel Ribeiro ministrando a palavra de Deus
coisas grandes pra a honra e
Rede de Jovens de Brasília e
do Espírito Santo.
A palavra foi ministrada
pelos Pastores Wansel Ribeiro / Ourinhos – SP, que
foi muito usado por Deus,
e também pelo líder nacional da ICB Jovem Giuliano
Martins. Eles foram enfáticos em dizer que Deus está
levantando uma Geração
Inconformada com as coisas
deste mundo, uma geração
Pr. Giuliano Martins ministrando a palavra de Deus
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Quem matou
Jesus Cristo?

ICB Jovem Realiza Segunda Conferência Estadual no Espírito Santo

13 | MENSAGEM - OUTUBRO 2012

12 | MENSAGEM - SETEMBRO 2012
Evento

Você Foi Escolhido

TESTEMUNHOS
Você Foi Escolhido

Arlindo de Jesus

Moradora de Samambaia - DF

Morador de Samambaia – DF

Acompanho a Catedral
da Benção, tenho sido abençoada e vejo Deus abençoar
muitas pessoas com milagres,
com transformação de vida,
com verdadeiros acontecimentos impossíveis Deus tem
feito aqui.
Eu tenho o carnê Você Foi
Escolhido e alcancei a bênção. Já sendo advogada eu
queria fazer a pós graduação,
então peguei o carnê e Deus
permitiu com que eu fizesse.
Outro carnê eu peguei
para ser professora na faculdade, e Deus permitiu. Através do carnê tenho sido prospera, abençoada mesmo, com
benção financeira, espiritual,
saúde, com tudo que eu preciso. Deus tem me dado através
dessas campanhas.

Quando cheguei a Catedral da Benção, estava no
fundo do poço, com pneumonia e um tumor no quadril e andava de muletas, os
médicos não puderam fazer
nada por causa da minha idade avançada. Jesus me curou,
hoje estou alegre andando e
pulando, porque o Apostolo
Doriel de Oliveira orou por
mim e eu fui curado.
A Catedral da Benção, ainda era um barracão de madeira, agora são quase 50 anos de
Benção e hoje tenho o carnê
Você foi Escolhido por que
confio e sou grato ao Senhor.
Seja qual for o problema
que você esteja enfrentando,
lembre-se eu também enfrentei. Jesus é a cura e Jesus é a
solução!

Ana Amélia

Moradora de Taguantiga - DF

Estou na Catedral da Benção há sete anos e tenho sido
abençoada. Adquiri o carnê
Você foi Escolhido quando
minha mãe estava em coma
e desenganada pelos médicos
em um hospital em Santa Terezinha, depois de fazer uma
cirurgia no coração.
Quando nem a medicina
tinha mais jeito, vim até a Catedral da Benção no culto de
sexta feira, dia de jejum, fiz o
jejum e peguei o carnê. Eu sabia que Deus ia curar minha
mãe, que ela ia sair do coma e
ser curada.
A todos que tenham a
oportunidade de adquirir o
carnê Você foi Escolhido, que
acreditem , tenham fé, pois
Deus não falha. Quando você
faz o voto Deus honra.
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Zuleide Simões

Especial

Especial

ATAQUE

A família brasileira sofreu mudanças importantes
nas últimas duas décadas, mas acabou ficando frágil
diante de ataques perversos e malignos.
Por Missionário Jeremias Figueredo

seu estudo Estatísticas do
Registro Civil 2010, divulgado no final de novembro
de 2011, comparados com
os dados obtidos na mesma
pesquisa realizada em 2000,
apresentam mudanças que
tendem a alterar radicalmente a face da sociedade e da
família brasileiras.
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Pesquisa revela as mudanças no perfil da família
brasileira

P

esquisas mostram
que, no Brasil, as
famílias evoluíram muito nas últimas duas
décadas. Melhoria de condição de trabalho, maior poder
aquisitivo, participação da
mulher na sociedade, acesso

à saúde, tecnologia e educação, são apenas alguns fatores
que demonstram uma nova
realidade na vida de milhões
de brasileiros.
Dados divulgados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) em

O jornal Folha de S.Paulo
apresentou em 2010 uma
pesquisa nacional do Datafolha, realizada em 211 municípios, que traçou um novo
perfil da família brasileira. O
resultado indica uma mudança nos hábitos, valores e
opiniões no país desde 1998,
quando a Folha realizou a
primeira edição do mesmo
levantamento. Segundo a
pesquisa:
Entre as principais mudanças detectadas pela pes-

Muitas mudanças
Está longe de ser um
‘’liberou geral’’. Mas de 1998
a 2007 mudou bastante coisa
nas atitudes dos brasileiros
com relação à sexualidade, à
moral e à família. A pesquisa
do Datafolha feita neste ano,
que repete questões feitas
quase dez anos atrás, apresenta sinais contraditórios.
Diminui (muito) a rejeição
ao homossexualismo. Mas
também aumenta a rejeição
ao aborto.
A aceitação ao homossexualismo parece estar, como
dizem, ‘’bombando’’ Em
1998, 77% dos entrevistados
achavam que essa situação
seria ‘’muito grave’’.
O índice caiu 20 pontos
percentuais em nove anos:
hoje, só 57% teriam essa
reação. Se o ‘’problema’’
ocorresse com uma filha, os
níveis de tolerância não se
alterariam significativamente: 55% dos entrevistados não
achariam ‘’muito grave’’ se ela
namorasse outra garota.

Se o “problema’’
ocorresse com uma
filha, os 55% dos
entrevistados
não achariam “muito
grave’’ se ela
namorasse
outra garota.
A família brasileira
- 49% dos brasileiros são
casados;
- 6% são viúvos
- 3,8 é o número médio de
pessoas por casa
- A quantidade média de
filhos por família é 1,9.
- 27% dos casais estão juntos
há mais de dez e menos de 20
anos
- Os brasileiros que não costumam conversar durante as
refeições equivalem a 30%
- 35% dos brasileiros ganham
até dois salários mínimos,
e outros 24% ganham entre
dois e três salários mínimos.
- 65% têm escolaridade de
nível médio e 15% nível
superior .
- 49% dos homens arcam
com a maior parcela das
despesas da família. Entre as
mulheres, esse percentual cai
para 29,2%.

Solidão pesa mais para elas
- 60% de quem mora sozinho
na região Sul avalia a experiência como ótima/boa; é o
maior percentual do país;
- 38% dos que moram sozinhos nas regiões Norte/
Centro-Oeste avaliam a
experiência como ótima/boa.
No Nordeste, são 42%; no
Sudeste, 54%;
- Na faixa dos 26 aos 40 anos,
77% das mulheres reclamam

“Na faixa dos
26 aos 40 anos,

77%

das mulheres
reclamam da falta de
companhia”
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FAMÍLIA SOB

quisa, entre os dois períodos,
está a maior tolerância das
famílias para aspectos como
perda da virgindade, sexo no
namoro e na casa dos pais,
gravidez sem casamento e
homossexualidade. Por outro
lado, cresceu a rejeição à
prática do aborto, o uso de
drogas é condenado, e a fidelidade é mais valorizada que
uma vida sexual satisfatória.

da falta de companhia; eles
são apenas 30%
- 37% dos brasileiros são
solteiros
- 24% de mulheres e homens
solteiros no país moram com
os pais.
Impactos da separação
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- 1 em cada 3 jovens diz ser
filho de pais separados, mas
apenas 9% dos entrevistados
declaram esta situação
- Em 75% dos caso é a mulher quem ajuíza o pedido de
divórcio
- Só 45% pagam pensão. 43%
dos que ganham de dez a
20 salários mínimos pagam,
contra 31% dos que recebem
mais de 20 salários
- O percentual de homens
que paga pensão para a ex-mulher é de 7%. Entre as

mulheres, a taxa
das que pagam
pensão aos
filhos é de 1%
- 22% dos
sulistas têm os
pais separados,
contra 25% em
todas as outras
regiões do país
- 2% dos entrevistados declararam ter filhos
de outra relação, e menos
ainda, 1%, convivem com
filhos de casamento anterior
e do atual.
Drogas e homossexualismo
- No Norte/Centro-Oeste e
no Sul a tolerância ao homossexualismo cai para 15%;
no Nordeste, 10%
- 57% acham que uma relação homossexual de um filho

“Em 75% dos caso é a mulher
quem ajuíza o pedido de divórcio”

homem é ‘’muito grave’’. Já se
o ocorresse com uma filha,
55% dos entrevistados não
achariam ‘’muito grave’’.
Aborto
- 87% condenaram a interrupção da gravidez. No
caso de acontecer dentro da
família o número decresce
para 71%;
- A resposta de o aborto ser
“moralmente errado” foi
dada por 90% dos que têm
ou cursam ensino fundamental e por 77% dos de ensino
superior;
- 82% responderam que forneceriam apoio para que a filha levasse a frente a gravidez
em qualquer situação. Mas
quando a pergunta troca de
gênero e se refere a um filho
que engravidasse uma garota,
o índice dos que apoiariam
o nascimento em qualquer
circunstância cai para 71%;
- 15% dos pais entrevistados
pressionam filhos a casar
quando há a gravidez.
Violência Doméstica Infantil
Em média, 18 mil crian-

ças são vítimas de violência
doméstica por dia no Brasil.
O perigo está mais próximo
do que se imagina. Dados do
Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF)
mostram que 80% das agressões físicas contra crianças e
adolescentes foram causadas
por parentes próximos. Ainda de acordo com o UNICEF,
de hora em hora morre uma
criança queimada, torturada
ou espancada pelos próprios
pais.
Segundo o professor
Vicente Faleiros, do Departamento de Serviço Social
da Universidade de Brasília
(UnB), cerca de 70% das
denúncias de agressão física
contra crianças foram praticadas pela própria mãe.

“cerca de 70% das
denúncias de
agressão física contra
crianças foram
praticadas
pela própria mãe”

O professor afirma
ainda que o abuso
sexual normalmente é
praticado pelo pai ou
padrasto.
As mais afetadas
são meninas entre sete
e 14 anos, que sofrem principalmente
de abuso sexual. Já a
violência física atinge
“Deus nos criou
tanto os meninos quane designou o casamento e a
to as meninas. Além
família como
da agressão corporal, o
a mais fundamental das
abandono, a negligência
relações humanas.”
e a violência psicológica
também fazem centenas
física.
de vítimas todos os dias nas
famílias brasileiras.
“Se o Senhor não edificar
Entre os principais
fatores geradores de violência a casa, em vão trabalham os
que a edificam; Se o Senhor
física doméstica, de acordo
não guardar a cidade, em
com a Sociedade Internaciovão vigia a sentinela” (Salmo
nal, está a crença dos pais na
127:1).
punição corporal dos filhos
como método educativo; a
Deus nos criou e desigvisão das crianças e adolesnou
o casamento e a família
centes como objetos de sua
como a mais fundamental
propriedade e não como um
sujeito de direitos; a baixa re- das relações humanas. Em
sistência ao estresse por parte nosso mundo de hoje em dia,
vemos famílias atormentadas
do agressor, que desconta o
pelo conflito e arrasadas pela
cansaço e os problemas pesnegligência e o abuso. O disoais nos filhos;
vórcio tornou-se uma palavra
Segundo o UNICEF, os
comum, significando miséria
agressores mais comuns
e dureza para os múltiplos
são, em sua maioria, os pais
milhões de suas vítimas.
biológicos, que respondem
por 70% das agressões deflaMuitos homens jamais
gradas contra as crianças. O
aprenderam a ser esposos e
cônjuge que mais agride os
filhos é a mãe, até mesmo por pais devotados. Muitas mulheres estão fugindo de seus
passar boa parte do tempo
papéis dados por Deus. Pais
com eles. Entretanto, as lesões mais graves são causadas que não têm nenhuma ideia
de como preparar seus filhos
pelo pai, por conta da força
estão assim perturbados pelo
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conflito com seus rebentos
rebeldes. Outros simplesmente abandonam seu dever,
deixando filhos sem qualquer
preparação ou provisão.
Para muitas pessoas,
hoje em dia, a frase familiar e
confortadora “Lar, Doce Lar”
não é mais do que uma ilusão
vazia. Não há nada doce ou
seguro num lar onde há o
abuso, a traição e o abandono.
Haverá uma solução? Poderemos evitar tais tragédias
em nossas famílias? Poderão
os casais jovens manter o brilho do amor e do otimismo
décadas depois de fazerem os
votos no casamento? Haverá
esperança de recuperação
dos terríveis erros do passado?
A resposta para todas
estas perguntas é SIM! As soluções raramente são fáceis.
A construção de lares sólidos
não acontece por pura sorte.
Somente pelo retorno ao
padrão de Deus para nossas
famílias poderemos começar a entender as grandes

Pais que não têm
nenhuma ideia de como
preparar seus filhos
estão assim perturbados
pelo conflito com seus
rebentos rebeldes.

“A construção de lares sólidos não acontece por pura sorte.
Somente pelo retorno ao padrão de Deus
para nossas famílias poderemos começar a entender as grandes bênçãos que ele preparou para nós em lares
construídos sobre a rocha sólida da sua palavra.”
bênçãos que Ele preparou
para nós em lares construídos sobre a rocha sólida da
sua palavra. Consideremos
brevemente alguns princípios
básicos ensinados na Bíblia
sobre a família.
Filhos
Casais assim unidos diante de Deus pelo casamento
gozam o privilégio de terem
filhos. Deus ordenou a Adão
e Eva e aos filhos de Noé que
tivessem filhos (Gênesis 1:28;
9:1). Ainda que nem todas as
pessoas tenham que se casar,
e que nem todas terão filhos,
é ainda o plano básico de
Deus que os filhos nasçam
dentro de famílias, completas
com pai e mãe (1 Timóteo
5:14).
Em lugar nenhum da Bíblia encontramos autorização
para uma mulher ter relações

sexuais para conceber um filho, antes ou sem casamento.
A paternidade solteira, que
está se tornando moda em
nossa sociedade moderna é
um afastamento do plano de
Deus que terá sérias conseqüências para as gerações
vindouras.
Papéis Dados por Deus
Dentro da Família
Dentro desta estrutura
do propósito Divino, consideremos os papéis que Deus
atribuiu aos homens, mulheres e filhos.
Você está construindo
seu lar sobre a fundação da
palavra de Deus ?
Atualmente a família é
constantemente atacada por
setas mundanas, fato que
requer atenção redobrada
dos pais.
Traficantes vendem suas

drogas e destroem crianças,
adolescentes e jovens. Por tabela, desestabilizam famílias
de todas as classes sociais,
sem falar no significativo
aumento da violência que
assola o Brasil.
Em muitas casas a violência contra a mulher e contra
a criança cresce assustadoramente, deixando traumas
irreversíveis na família.
Nas escolas, casais homossexuais são vistos aos
beijos mais fortuitos. Lésbicas mandam bilhetes para
garotas desatentas e agem
como se fossem garotos procurando namoradas.
Quanto aos professores,
estes se tornaram também
pais de alunos. Afinal, a educação dos filhos está sendo ‘
terceirizada’ . Pais estão mais
preocupados com a vida
social e profissional do que
com a educação dos filhos.
O diálogo está cada vez mais
distante. O amor e o respeito
também.
A família brasileira enfrenta ainda os incontáveis e
estratégicos ataques satânicos
pela internet. Famílias estão
sendo destruídas através da
infidelidade virtual, dos pedófilos de plantão, pornografia entre outros males. E tudo
isso a um simples toque .
Cabe à igreja lutar contra
os males que assombram e
destroem as famílias. É tempo de resgatar famílias das
garras do inimigo, através da
união, unidade, comprometimento, oração e mensagens

de edificação.
São muitos os ataques
contra os cônjuges e seus
filhos. Há minorias exigindo
que a maioria se comporte
igual a eles. Está errado!
A família tradicional é
maioria, ou seja: tem pai
(homem) e mãe (mulher).
É preciso que as igrejas se
organizem no sentido de
cuidar e proteger as famílias,
que formam a base da igreja
e da nação.
A família brasileira está
sob terrível ataque. Novelas
ensinam que trair é aceitável,
ter três esposas é normal,
desrespeitar os pais é comum
e ir para a cama com qualquer um é admissível.
Diante de todo esse qua-

dro cabuloso, é preciso aproximar cada vez mais pais e
filhos, marido e esposa, para
que sejam blindados contra
as porcarias, maldades e perversões advindas do inferno
que querem tão somente destruir lares e consumir vidas.
Pesquisas mostram
números expressivos, interessantes e preocupantes com
relação ao perfil da família
brasileira.
Para os pastores, tais números representam desafios a
serem vencidos nos próximos
anos.
É preciso defender e
salvar a família. Para isso, se
faz necessário saber de onde
surgem os ataques e querer
vencê-los.

“É preciso defender e salvar
a família. Para isso, se faz necessário saber de onde surgem
os ataques e querer vencê-los.”
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sct em ação
A metodologia de trabalho
utilizada pelo SCT é de participação direta, por isso sempre está presente nas convenções regionais, conferências,
congressos e demais eventos
realizados pelas congregações
em todo o país.
Durante o mês de setembro o SCT visitou congregações da Casa da Bênção em

ILHA DO GOVERNADOR – RJ

São Paulo , Minas Gerais e
Paraná onde foi representado
pelos pastores Fábio Oliveira,
Jefferson Figueredo e Marcus
Galdino.
Veja abaixo as cidades visitadas:
Paraná
Curitiba, Londrina e Ponta
Grossa

Minas Gerais
Perdões, Machado, Elói
Mendes, Silvianopolis, Campo Belo, Varginha, Poços de
Caldas, Lavras, Nepomuceno,
Pará de Minas, Araújos, Nova
Serrana e Mateus Leme.
São Paulo
São Paulo, Campinas, São
Carlos, Cravinhos e Ribeirão
Preto.

No mês de agosto, o Ap.
Doriel acompanhado do pastor Marcus Mariano esteve na
Ilha do Governador – RJ.
Muito bem recepcionado
pela missionária Lucy Porto, líder das Igrejas Casa da

Bênção da região. A visita
foi exatamente em um culto
muito especial: A Santa Ceia
do Senhor!
Foi um momento de muita
comunhão que foi prestigiado pela missionária Ruth de

Oliveira, pastoras Ana Maria,
Vilma, Eliziana, Missionário
Getúlio Mapa e pastor Sueth
– representantes do SCT, pastores Nilson e Sandra Brito –
USA e um público ávido pela
presença do Espírito Santo.

Saiba mais sobre SCT acessando: supremoconcilio.org.br

Convenções regionais
CAMPINAS – SP
ministrou sobre o “Filho oficial do rei”, baseado em João
4:46, incendiando toda a casa
de glória.
O Ap. Doriel de Oliveira
foi honrado ao receber o título “Heróis da Fé” do Conselho Internacional de Pastores,
Bispos e Apóstolos, entregue
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Apóstolo Doriel, Miss. Sérgio Affonso, Pr. Fábio e Pr. Carlos Roberto

Missionário Edmar Machado

pelo Presidente, Pr e Dr. Valdirlei Martinghi.
A reunião contou com a
presença marcante do Miss.
Sérgio Afonso - SP, Miss. Laércio SP , Miss. Edmar Machado e família, caravanas
de Sorocaba e autoridades da
cidade.

Apóstolo Doriel ministrando a Palavra

Ap. Doriel sendo condecorado com título do Heróis da Fé

Apóstolo Doriel ministra bênçãos para Missionária Lucy e igrejas

Pará – PA
Aconteceu nos dias 14, 15
e 16 de setembro, em Redenção no Pará, a Convenção Estadual da igreja Casa da Bênção, presidida pelo anfitrião,
o pastor e superintendente
José de Souza. O evento foi
um marco na cidade, e consolidou mais uma vez o excelente trabalho desenvolvido
há anos na região pelo desbravador e visionário pastor
José de Souza. Mais de duas
mil pessoas participaram da
Convenção paraense, que já
tem local definido para a edição 2013 que será realizada
na cidade de Marabá -PA.
Os representantes do SCT,
pastor Arcentik Dias (DF),
missionário Palaroni (SP) e
missionário Getúlio Mapa

(RJ) participaram ativamente
das reuniões e deixaram palavras de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho da
igreja desenvolvido no estado
com determinação, visão e
compromisso.
Os preletores oficiais fo-

ram: pastor Heilor Messias
(PA), pastor André Ribeiro
(MG) e pastor Welington Vivas (DF).
Cantores Raissa e Ravel
(SP), Pr Hall Figueiredo (DF)
e Filipão abrilhantaram a
Convenção.
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No dia 03 de Setembro, o
pastor Fábio de Oliveira representou o SCT em uma
grande concentração de fé
realizada na Casa da Bênção,
em Campinas – SP. Pessoas
foram abençoadas pelo poder
de Deus através da mensagem
poderosa do Ap. Doriel, que

Especial

SCT

Xambioá -TO

RIO DE JANEIRO - RJ
No dia 08 de setembro, os
membros da diretoria do SCT
missionário Antonio Palaroni
e pastor Jefferson Figueredo
juntamente com o apóstolo
Doriel e o pastor Marcus Mariano marcaram presença no
Rio Sampa – RJ, onde foi realizada a grande Convenção
Estadual do Rio de Janeiro

que tem como superintendente o Miss. Getúlio Mapa e
família.
O Ap. Doriel e o missionário Palaroni trouxeram uma
mensagem que fez com que
os cariocas explodissem de
glória.
Estiveram presentes missionários, pastores, evange-

listas, presbíteros e discípulos
do estado e lideranças nacionais, dentre eles o pastor Luiz
Sueth- SP, o deputado federal
Eduardo Cunha e demais autoridades do estado do Rio de
Janeiro.
A grande festa contou
também com a presença do
cantor Oséias de Paula.

Pr. Jefferson Figueredo e Miss. Getúlio Mapa

Pastores da Casa da Bênção de todo o Estado do Rio prestigiaram o evento

Nos dias 21 a 23 de setembro na cidade de Xambioá
-TO, foi realizada a grande
convenção do estado, hoje
com 49 congregações. O SCT
foi representado pelo pastor e
secretário Marcus Galdino.
A convenção foi sediada
pelo casal de Pastores Edilson

Alves e Cleonice Maria. Estiveram presentes os pastores
do estado, que tem como superintendente o missionário
Eulálio Lemes. A próxima
convenção do Estado acontecerá em Palmas sob a liderança do Miss. Carlos Lopes, em
setembro de 2013.

Mais uma congregação
da Casa da Bênção é
inaugurada
No dia 08 de setembro mais um templo do
ministério Casa da Bênção foi inaugurado.
Desta vez a inauguração foi na cidade de
Piranhas – GO sob a supervisão do casal de
pastores Lindomar e Dulcilene de Oliveira.
O trabalho tem sido árduo, mas já é possível desfrutar de excelentes resultados para
honra e glória do Senhor Jesus. É o evangelho sendo levado a toda criatura.

Apóstolo Doriel e Dep. Federal Eduardo Cunha

Pastores Lindomar e Dulcilene de Oliveira

Miss. Getúlio Mapa e o Miss. Antônio Palaroni

Pastores Edilson e Cleonice

Destaque

Família Boroto

O casal de missionários Jorge e Edna
Boroto realizam um trabalho de excelência há 31 anos em Ponta Grossa – PR no
ministério Casa da Bênção. Casal de caráter ilibado conduz com garra e determinação a obra do Senhor Jesus na cidade.
Parabéns missionários pelo belo trabalho realizado!

Apóstolo Doriel de Oliveira ministrou aos presentes uma palavra especial

Fachada da Igreja Casa da Bênção
Piranhas - GO
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NÃO PERCA!

JCL

SCT

Convenção Estadual em

PARACATU - MG

Nos dias 21,22 e 23 de
setembro, a igreja Casa da
Bênção realizou a convenção
estadual em Paracatu. O missionário Paulo Ribeiro, anfitrião do evento, mais uma
vez coordenou os trabalhos
com muita espiritualidade e
atenção aos convencionais.
Durante os três dias, milha-

Catedral da Bênção em Paracatu - MG

res de pessoas participaram
ativamente do evento.
Caravanas de várias
igrejas Casa da Bênção do
estado de Minas Gerais
participaram dos três dias de
muita oração, ministração da
Palavra, louvor e integração.
Uma equipe de pastores
da Catedral de Bênção de

Pr. José Varela, Miss. Paulo Ribeiro, Miss. Marli
Ribeiro, Pra Lilian e Miss. Jeremias Figueredo

Brasília prestigiou a convenção.
O missionário Jeremias
Figueredo, acompanhado da
esposa pastora Lilian e dos
pastores Donny Silva e José
Varela, ficaram emocionados
com a beleza e a estrutura
da igreja Casa da Bênção na
histórica cidade de Paracatu.

Pr. Donny Silva e o Miss. Paulo Ribeiro

A importÂncia do discipulado
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Mateus 28:19

A

ênfase do Ministério JCL, ao contrario do que se
pensa é o discipulado, pois
somente por meio do ensino
pelo relacionamento é que
conseguimos formar os “paulos” da nossa época. A partir

desta edição começaremos
uma série de estudos que provam que o discipulado bem
feito não só atrai novos convertidos, mas faz deles crentes
fiéis e principalmente frutíferos de acordo com o “DNA”
da igreja local.

Algumas diferenças entre membro e discípulo
O membro quer receber
pão e peixe, o discípulo é um
pescador.
O membro deseja crescer,
o discípulo deseja reproduzir-se.
O membro é conquistado,
o discípulo é formado.
O Membro não quer deixar os bancos da igreja, o
discípulo está disposto a sair
e servir.
O membro gosta de comodidade, o discípulo está disposto a sacrifícar-se.
O membro entrega parte
de seus recursos, o discípulo
entrega a sua vida.

O membro permanece na
rotina, o discípulo é um inovador.
O membro espera que definam sua tarefa,o discípulo
vai em busca das suas responsabilidades.
O membro murmura e reclama, o discípulo obedece e
nega-se a si mesmo.
O membro espera por
oportunidades, o discípulo
cria oportunidades.
O membro espera que o
visitem, o discípulo vai e faz
visitas.
O membro permanece
na trincheira, o discípulo vai

para a frente de combate.
O membro está preocupado em preservar o território
conquistado, o discípulo em
conquistar novas fronteiras.
O membro mantém a tradição, o discípulos quebra os
paradigmas.
O membro assiste séries de
evangelismo, o discípulo realiza o evangelismo.
O membro diz: “ eu vou
pensar”, o discípulo diz: “eis-me aqui”
O membro é valioso, o discípulo é indispensável.

Pastores Valdir e Claudia Miasato

Adquira os produtos do
JCL pelo (61) 3451-7204
ou pelo site:
Interior da Catedral da Bênção em Paracatu - MG

www.jesusemcadalar.org.br
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Se você que está lendo este artigo é pastor ou líder faça-se
essa pergunta: Quantos discípulos eu tenho? Se a resposta for
mínima este é o momento de você investir nessa ferramenta
inventada por Deus!

Artigo

Internacional
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sofre acidente e fratura as duas pernas

Conforme relatado pelo
próprio cantor em sua página
oficial no Facebook, ele
sofreu no domingo, 23 de
setembro um grave acidente.
Com múltiplas fraturas em
ambas as pernas, Marcos
está internado e precisou se
submeter a uma cirurgia.
Segundo esclareceu posteriormente, a família Witt
estava em um barco passeando no Lago Conroe, perto de
Houston, Texas. Marcos caiu
do barco no final da tarde de
ontem e foi imediatamente
levado para o hospital. Ele
deixou a seguinte mensagem
em seu site oficial: “Eu gostaria de pedir suas orações,
porque esta tarde sofri um
acidente e fraturei ambas as
pernas e tornozelos, agora
estou indo para a sala de
cirurgia.”
Segundo uma nota escrita
pela equipe de sua gravadora
Canzion, Marcos Witt está
atualmente sob avaliação
médica para definir que
procedimentos devem ser realizados. Ele tomou sedativos
para suportar melhor a dor.
No entanto, a nota esclarece
que “sua vida nunca esteve
em perigo e em todos os
momentos Marcos esteve em
plena posse de seus sentidos
e faculdades”.
A Família Witt e a equipe
do CanZion, agradeceram
“com profunda apreciação

a repercussão imediata
de mensagens, orações e
manifestações de apoio”. E
acrescentaram “pedimos que
continuem orando por sua
saúde e rápida recuperação.
Sabemos que Deus está no
controle da situação e sua
fidelidade será manifestada”.
Poucas horas depois a
mensagem no Facebook
informava: “Obrigado por
suas orações! Os médicos
estão tratando as fraturas das
pernas de Marcos. Graças a
Deus não há outras lesões.
Oremos por uma rápida recuperação. Deus os abençoe”.
Marcos Witt e sua esposa
Miriam deixaram oficialmente o pastorado da congregação hispânica da Lakewood
Church em 16 de setembro.
Ele ajudou a fundar e pas-

toreou o grupo por 10 anos,
mas dois meses atrás entregou o cajado para o pastor
Danilo Montero.
A decisão de se afastar do
pastorado ocorreu ano passado, quando Marcos começou
a sofrer com alguns problemas de saúde. Desde então
vinha fazendo um acompanhamento médico e percebeu
que era a hora de fazer uma
pausa e optaram como família por um longo período
sabático. Marcos e Miriam
decidiram descansar durante
pelo menos três meses antes
de qualquer novo projeto.
Eles haviam encerrado na
semana passada a turnê que
comemorava os 25 anos de
carreira do pastor e cantor.
Traduzido de Protestante Digital

Púlpito X Impostos
É por isso que você deve obedecer às autoridades; não somente por causa do castigo de
Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso.
Os impostos são devidos
por todos, sem exceção. O
apóstolo Paulo ao escrever
aos Romanos cap. 13. 5,7. Tenho, no entanto, as seguintes
considerações a fazer: Temos
um número de analfabetismo
preocupante. Existem ainda
os semi-analfabetos e muitos
outros inclusive universitários que não conseguem
interpretar o que lêem. Há
muitos portadores de curso
superior que não sabem fazer
um ofício, e outros profissionais mal preparados pelas
universidades mais interessadas em quantidade que
em qualidade de ensino. As
igrejas ao meu juízo podem
colaborar efetivamente para
melhorar esta situação incômoda, e até mesmo mudá-la. Recorro aos ministros
do evangelho e ao grande
trabalho que eles prestam ao
Brasil para exigir dos deputados e outras autoridades a
discutir, debater e apresentar
solução para combater os
valores extorsivos dos impostos cobrados da população

Quando enviamos nossas crianças ao colégio pagamos impostos
altíssimos veja:

Régua

Imposto

44,65%

Lápis

Imposto

34,99%

Apontador

Imposto

43,19%

Caneta

Imposto

47,78%

Quando essas crianças retornam aos lares precisam de alimentação,
veja os impostos que pagamos:

Açucar

Imposto

40,04%

Óleo

Imposto

37,18%

Arroz

Imposto

18,00%

Feijão

Imposto

18,00%

brasileira principalmente da
classe assalariada.
São impostos astronômicos, especialmente nas áreas
da educação e alimentação,
em contra partida, o mesmo
governo que comete este abuso com a classe assalariada
é o mesmo que reduz a taxa
(Zero) de IPI (Imposto sobre
o Produto Industrializado)
dos carros promovendo
assim os grandes engarrafamentos no trânsito tornando
as ruas intransitáveis e
comprometendo a renda de
milhões de brasileiros com a
facilitação na compra de um
carro com até 60 meses para
pagar.
Os congressistas precisam
agir em defesa daqueles que
pagam os seus salários e
outras despesas. São muitos
os Conselhos de Pastores

no Brasil, Confederações e
a CNBB. Se optassem pela
união de interesses em favor
dos menos favorecidos, seriam imbatíveis. Temos grande
responsabilidade social com
o nosso Brasil e a 6ª maior
potência do PIB mundial não
pode continuar tratando assim os que promovem a sua
grandeza. O estado brasileiro
é laico, mesmo assim o púlpito pode contribuir.

Maurilio Silva – É pastor, Ex-Deputado, Ex
Secretário de Estado do GDF e Conselheiro
aposentado do Tribunal de Contas do DF.
mdlmaurilio@gmail.com
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Marcos Witt
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