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PALAVRA

APOSTÓLICA

Amados irmãos e irmãs,
“Em todas estas coisas, porém,
somos mais que vencedores, por
meio daquele que nos amou”
Romanos 8:37
Desde cedo aprendi a confiar
plenamente em Deus e jamais
duvidar do que Ele é capaz de fazer
por nós.
Eu sei que minha fé é inabalável
no Senhor e que quando a gente se
curva diante dEle, tudo muda ao
nosso redor.
Também sei que quando um
homem ou uma mulher se propõe a
fazer uma campanha com propósito
de fé, a vitória é certa! Por isso,
desejo compartilhar algo muito
importante com você neste instante.
Nos meses de novembro e
dezembro, a Igreja Casa da Bênção
realiza a campanha das 7 Unções,
todos os domingos e segundasfeiras na sede internacional
localizada em Taguatinga Sul, na
Catedral da Bênção.
São ministrações de fé, quando
eu e nossos pastores estaremos
orando e ungindo o povo com o
óleo santo, para que haja paz, saúde,
prosperidade e vitória.
É um momento muito especial

para a igreja e para você que está
lendo esta revista tão importante,
porque aqui, nesta palavra, você
pode estar tendo a oportunidade de
mudar o destino da sua vida.
Quero convidar você e sua
família, de longe e de perto de
Brasília, para participar conosco das
7 Unções. Nos meses de novembro
e dezembro, sempre aos domingos
e segundas, a partir das 8h e 19h na
Catedral da Bênção.
Esta pode ser a resposta que
você tanto esperava. Esta pode ser
a oportunidade para você mudar de
vida, alcançar seus objetivos.
Ao fazer parte das 7 Unções,
você será renovado, fortalecido
e protegido por Deus. A sua
fé determinará uma mudança
significativa na sua vida para muito,
muito melhor.
Não perca esta oportunidade!
Deus quer te ajudar, mas você
precisa dar o primeiro passo, tomar
uma atitude de fé e fazer um voto
com Deus.
Deus te ama e deseja que você
seja vitorioso (a) em todas as áreas
de sua vida.
Venha à Catedral da Bênção
participar conosco desta grande
campanha de fé.
Ainda há tempo em 2012 para
você ser mais que vencedor em
2013 com as bênçãos de Deus.
Eu te espero na Catedral da
Bênção para orar por você , sua
família e seus negócios.
Venha participar conosco deste
ato profético que vai transformar
sua vida.
Apóstolo Doriel de Oliveira,
servo do Senhor Jesus.
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Catedral News

Mulheres da Bênção

Catedral News

Juventude na Presença de Deus
Mais uma vez a igreja Casa da Bênção inova aopromover um encontro diferente

A interação entre os irmãos na fé é muito importante, e na adolescência esta
necessidade torna-se ainda
mais evidente. Adolescência
é a fase da curiosidade. E, esta
não é pouca para quem está
passando da fase de criança
para a pré-adolescência. Uma
das curiosidades é a de dormir fora de casa. Com todas
as descobertas e o início da
liberdade parcial permitida
pelos pais, chega a hora em
que querem avançar mais em
suas experiências. As “Noites
do Pijama” são na verdade vigílias com o nome adaptado.
Uma maneira de aproximá-los de Deus e dos amigos da
Igreja. No primeiro feriado
do mês de novembro, mais de
trinta adolescentes
passaram a noite na
presença do Senhor.
“Eu amo aos que me
amam, e os que de
madrugada me buscarem, me acharão.”
Provérbios 8:17.
Celebramos em

uma noite inteira de oração,
louvor, adoração, brincadeiras e muitos mais. Todas as
estratégias que vierem do
Senhor serão aproveitadas
no intuito de levar cada um
destes jovens, adolescentes e
crianças a adquirirem experiências com Deus e conhecimento da Palavra do Senhor.
A Igreja Casa da Bênção
não economiza ferramentas
na hora de preparar e discipular cada um desses meninos e
meninas para enfrentar e vencer as tentações do mundo.
“Revesti-vos de toda a
armadura de Deus, para que
possais estar firmes contra as
astutas ciladas do diabo.” Efésios 6:11. Assim como o Jovem
Daniel, os adolescentes da

Em Mateus 20:20 a 26 esta
narrativa bíblica conta a história de uma mulher que vivia governada por uma enfermidade há 12 anos. Já havia

A mentira, o engano, a
falsidade, a desobediência, a
covardia, o medo, a timidez,
a fofoca, a idolatria, a novela,
o jogo, a internet? Pense nisso! O ministério de
Mu l heres
da Benção
é governado
pelo Espírito Santo.

Pra. Ana Maria Pires

Pré – Convenção das Mulheres da Benção, Fevereiro 2013 - Mais informações
Pastora Ana Maria Pires (61)3451-7200 | 34517202 | 9682-9583

www.mulheresdabencao.com.br
“PARA REFLEXÃO”

Pr. Israel orando pelos adolescentes

cair na piscina, dançar, jogar
totó, futebol e muito mais.
“Servi ao SENHOR com alegria; e entrai diante dele com
canto.” Salmos 100:2. Os dias
da nossa juventude serão todos na Casa do Senhor Jesus
“Porque vale mais um dia nos
teus átrios do que mil noutro
lugar. Preferiria estar
à porta da casa do
meu Deus, a habitar
nas tendas dos ímpios.” Salmos 84:10
Ev. Thayze Vieira.
Coordenadora do Ministério de Adolescentes

Pr. Israel ministrando a palavra

Sucesso a 4ª Conferencia do Círculo de
Oração

gastado tudo que tinha e de
nada resolveu seu problema,
mas no versículo 21 ela tomou uma atitude de mudar
o governo da sua vida. Ao
invés de ser governada pela
enfermidade o Senhor Jesus
passou a governar e a partir
do momento em que ela tocou na orla das suas vestes o
milagre aconteceu e cura foi
instantânea.
Com todo esse relato pergunto-te: Quem tem governado a sua vida?

Uma Aula de Direito sobre Dignidade

Uma manhã, quando o professor
de “Introdução ao Direito” entrou
na sala, a primeira coisa que fez foi
perguntar o nome a um aluno que
estava sentado na primeira fila:
- Como te chamas?
- Chamo-me Juan, senhor.
- Sai de minha aula e não quero que
voltes nunca mais! - gritou o desagradável professor.
Juan estava desconcertado.
Quando voltou a si, levantou-se rapidamente, recolheu suas coisas e
saiu da sala.
Todos ficaram assustados e indignados, porém ninguém falou nada.
- Agora sim! - e perguntou o professor;
- para que servem as leis?...
Seguíamos assustados, porém pouco a pouco começamos a responder à sua pergunta:
- Para que haja uma ordem em
nossa sociedade.

- Não! - respondia o professor.
- Para cumpri-las.- Não!
- Para que as pessoas erradas paguem por seus atos.
- Não!!
- Será que ninguém sabe responder
a esta pergunta?!
- Para que haja justiça - falou timidamente uma garota.
- Até que enfim! É isso... para que
haja justiça.
E agora, para que serve a justiça?
Todos começávamos a ficar incomodados pela atitude tão grosseira.
Porém, seguíamos respondendo:
- Para salvaguardar os direitos humanos...
- Bem, que mais? - perguntava o
professor.
- Para diferençar o certo do errado... Para premiar a quem faz o
bem...
- Ok, não está mal, porém... respondam a esta pergunta:
Agi corretamente ao expulsar Juan

da sala de aula?...
Ficamos calados, ninguém respondia.
- Quero uma resposta decidida e
unânime!
- Não! - respondemos todos a uma
só voz.
- Poderia dizer-se que cometi uma
injustiça?
- Sim!
- E por que ninguém fez nada a respeito?
Para que queremos leis e regras se
não dispomos da vontade necessária para praticá-las?
- Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar
uma injustiça. Todos. Não voltem a
ficar calados, nunca mais!
- Agora, vamos buscar o Juan - disse o professor. Vocês já aprenderam que quando não defendemos
os nossos direitos, perdemos a
dignidade - e a dignidade não se
negocia.”
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Momento de Celebração

Casa da Bênção não se contaminam com os manjares deste mundo. E, não para por aí.
A programação para o mês de
novembro continua. Nos dias
15 a 17 acontecerá o 3º Retiro
do Ministério de Adolescentes. Serão três dias de Transformação Extrema. Reunidos no Sítio Betel, separados,
buscaremos experiências na
presença Deus, celebraremos
ao Senhor, e receberemos poder e unção. Nós vamos sim
nos derramar na presença de
Deus, mas, vamos também

A minha vida sob o governo do
Espírito Santo?
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icbpublicadora@gmail.com
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Dezembro

Novembro

Catedral News

Catedral News Agenda

Estudo Bíblico

Palavra da Missionária Ruth

O preço de uma chamada

A mulher e o Ministério
e providência o mantimento á sua casa, e dá tarefa as
suas servas. Antes de ir para
sua empresa, as suas servas já
sabem tudo o que deve fazer
durante o dia.
Como mãe, cuida bem de
seus filhos, vê se suas roupas,
calçados, material escolar estão em ordem, olha pelas sua
tarefas escolares, cuida bem
de sua saúde, conversa com
“São muitos os desafios
que temos vencido
juntos e continuaremos
até vermos o fruto do
nosso trabalho e nos
alegrarmos nele.”
eles sobre suas necessidades.
Ama-os, beija-os, antes de
sair.
Ora por eles, aconselha-os. Quanto ao seu marido
da mesma forma e ainda,
cuida bem de sua aparência,
respeita-o, trata-o com, carinho e amor, de tal forma é
esta mulher, que quando seu
marido esta entre amigos eles
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Este livro vai mudar sua
vida!
Faça seu pedido:

(61) 3451-7204

o elogiam, e o respeitam por
ele ter uma mulher virtuosa,
e quando ele chega em casa, a
elogia e agradece por ter uma
ótima esposa.
Ele-lhe diz: “muitas mulheres procedem virtuosamente, mas, você é a melhor
de todas”.
Seus filhos dizem: mãe
você é a melhor do mundo,
sinto orgulho de ser seu filho.
Qual de nós mulheres,
não gostaríamos de receber
todos estes elogios? Você
acha isso impossível? Não! Se
assim fosse, Salomão não deixaria escrito na Bíblia os dons
desta mulher.
Quando Jesus chamou
mulheres para o seu ministério, certamente ele já nos
dotou de todos estes requisitos, então vamos todas seguir
o exemplo desta mulher; seu
ministério não pode excluir
seus deveres de dona de casa,
esposa, mãe, filha, e a sua chamada ministerial. Façamos
tudo com amor, carinho e ordem. (Prov 31).
Por que ela é você e eu
também.
Sua amiga de verdade
Missª Ruth Brunelli Oliveira

OBJETIVO
Despertar os escolhidos
para fazer a obra para quais foram chamados, mesmo que tal
decisão venha requerer sacrifícios ou sofrimentos.
IDEIA CENTRAL DO
TEXTO
Paulo sendo preso em Jerusalém e a chamada divina.
INTRODUÇÃO
Hoje muitos querem cargos, mas não querem pagar
preço. Em Paulo encontramos
alguém que não estava atrás de
cargos ou títulos, foi escolhido
por Deus, e mesmo diante de
desafios dolorosos e conselhos
contrários, ele não recuou, não
desistiu, não murmurou, antes preferiu fazer a vontade de
Deus, dando-nos o exemplo de
obreiro digno.
O Senhor educa os seus servos no deserto, nos montes, nos
vales, nas cavernas…
A “escola de Deus” é totalmente diferente da “escola secular”. Nesta, os professores, de
início, ministram as lições e, só
depois, as provas.

Na “escola de Deus”, o Mestre dos mestres ministra primeiro AS PROVAS e só depois
NOS DÁ A LIÇÃO!
Só depois das provas foi que
Davi aprendeu a lição de que,
sem Deus não somos nada, não
somos ninguém!
CHAMADA DIVINA:
1. Qual é a sua chamada?
Como tem cumprido sua missão?
• Todos foram chamados
para salvação, e, entre os que
aceitam a salvação Deus escolhe
a cada um de acordo a necessidade da obra e é imprescindível
que cada um permaneça na vocação em que foi chamado (1
Co 7.20; 14. 28-31; Ef 4.11-16);
• Precisamos fazer a obra
com amor, dedicação e para
Glória de Deus então receberá
galardão (Jr. 48.10, Rm 12.7; 1
Co 3.9-15).
EXEMPLOS DE PESSOAS
CHAMADOS POR DEUS:
2. Princípios dos chamados.
• Davi – Liderou um grupo
que tinha motivos suficientes
para a derrota 1º Sm. 22.1,2

• Josué – Liderou o povo na
estratégia de Deus – Js. 6.10;
• Neemias – Teve firmeza,
garra e espírito de luta frente ao
grande desafio – Ne. 2.1-5.
• Moisés – Guiou o povo
em direção ás promessas de
Deus – Êx.3.
• José – Sua fidelidade para
com Deus revelou seu caráter –
Gn. 39.7-10
• Ester – Teve autocontrole
diante dos problemas e transmitiu segurança ao povo – Livro de Ester.
• Paulo – O líder coerente
com o que ensina e prega. Tudo
que ele pregava, ele praticava.
Isso trouxe confiança aos crentes.
• Jesus – O maior líder da
história da Humanidade formou 12 homens que incendiaram o mundo com o evangelho.
CONCLUSÃO
O que aprendemos aqui?
1. Alguns se prontificam e
são aceitos, outros são chamados diretamente por Deus.
2. Antes das promessas se
cumprirem, antes ou durante
passaremos por provas;
3. Grandes homens antes de
serem reconhecidos foram provados para serem aprovados;
4. Precisamos fazer a obra
com firmeza, e sempre oferecer
o melhor que temos;
5. Na vocação dada por
Deus, Ele não apenas nos envia,
antes também vai conosco.
Pastor Robson Santos

11 | MENSAGEM - NOVEMBRO 2012

Quando Jesus chamou e
ungiu mulheres para o seu
ministério, com certeza ele já
de antemão sabia que ela teria
um tempo entre seus muitos
afazeres para dedicar-se ao
seu chamado.
Lembra-se da mulher virtuosa de Provérbios 31:10-31?
Ela é uma boa dona de
casa;
Ela é uma ótima mãe;
Ela é uma excelente esposa;
Ela é uma próspera empresária;
Ela além de empresária,
cuida de seu negócio, não deixa sua empresa, nas mãos de
seus funcionários, ela própria
negocia com seus fornecedores, corre atrás do necessário
para abastecer sua empresa,
adquire sempre o melhor, negocia produtos, preços, escolhe sempre o melhor, afim de
que sua empresa não tenha
prejuízo e não venha a falir.
Em casa, é uma excelente rainha do lar ela não deixa sua casa por conta de suas
empregadas. Ela levanta-se

Estudo bíblico baseado no capítulo 21 de Atos

Você Foi Escolhido

ICB Jovem
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DJ ALPISTE na Primeira Conferência ICB Jovem Rio de Janeiro

Quando falamos em chamado logo pensamos nas seguintes palavras: convidado,
escolhido, designado. E nós
fomos escolhidos e nomeados
pelo Senhor para representá-Lo aqui na terra, logo, devemos atender ao Seu chamado.
E o que o Senhor Jesus quer é,
que nos levantemos e proclamemos a mensagem da cruz.
“Deus te Chama”. Esse
foi o tema da nossa Primeira Conferência Estadual ICB
Jovem “Rio de Janeiro”. Um
grande salve pra a nossa galera carioca.
A nossa Conferência
aconteceu no último dia 22 de
setembro em nossa sede em
Quintino. A galera de todas
as partes do Rio de Janeiro
compareceu, e todos estavam
com um único propósito...
Adorar ao Senhor!
A abertura foi marcada
com um louvor de celebração
ministrado pelo Pr. Isrhaell

Palaroni, nosso Vice – Líder
Nacional... Gente boa! E a
primeira palavra foi ministrada pelo nosso Segundo Secretário da Diretoria Nacional
o Pr. Hilquias Vieira que foi
muito usado por Deus dizendo que:
- Não podemos ser moles!
Se fomos chamados pelo Senhor temos que nos levantar
com força e disposição. Então... Não seja mole! Temos
muito a fazer.
Tivemos um segundo
bloco de louvor ministrado
pelo Pr. Giuliano Martins, Líder Nacional, e uma palavra
abençoada com o
Líder Estadual da
ICB Jovem Rio o
Pr. Daniel Lima
que falou sobre o
tema e foi incisivo
em dizer... “Começamos uma grande obra e não podemos parar”.

É isso aê galera! Começamos uma grande obra. Estamos em unidade em buscando comunhão entre todas
as Redes de jovens do Brasil.
Ninguém vai nos segurar.
E pra fechar a nossa Conferência tivemos a presença
especial do brother DJ ALPISTE... Que jogou a galera pro alto em celebração ao
nosso Deus.
Parabéns a toda a Diretoria Estadual ICB Jovem Rio
de Janeiro. Vocês foram demais. Um obrigado muito especial ao Miss. Getúlio Mapa
e Missª. Leny pelo apoio, pelo
carinho e por acreditar neste
projeto.
E não percam galera! A
nossa “2ª Conferência Nacional ICB Jovem” está chegando. Será de 28 a 31de março
de 2013 “feriado da semana
santa”. Em breve mais informações pelo nosso site:
www.icbjovem.com
Um grande abraço em todos e felicidades sempre.
Pr. Giuliano Martins
Líder Nacional da ICB Jovem

Primeira Conferência Estadual ICB Jovem Rio de Janeiro

O projeto Você Foi Escolhido

O projeto Você Foi Escolhido, criado pelo Apóstolo
Doriel de Oliveira, visa levar
o evangelho genuíno de Jesus
Cristo aos necessitados, para
que tenham uma nova vida.
Por meio do carnê Você
Foi Escolhido, a igreja Casa
da Bênção promove projetos
sociais e evangelísticos, investindo na produção e veiculação de programas em emisso-

ras de tevê e rádio.
Levar a Palavra de Deus
através de ações sociais também faz parte da visão do
Apóstolo Doriel de Oliveira,
que promove distribuição de
alimentos, livros, cadernos e
brinquedos aos necessitados.
Em dezembro de 2012, a
ICB promoverá graças às doações através do carnê Você
Foi Escolhido, uma grande

festa natalina com distribuição de brinquedos.
Você pode ajudar a ampliar esta festa! Basta procurar a Catedral da Bênção em
Taguatinga Sul e doar brinquedos para alegrar o natal de
centenas de crianças. Colabore com o Natal da Bênção e
continue sendo patrocinador
dos projetos sociais e evangelísticos da Igreja Casa da
Bênção.
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“Primeira Conferência Estadual ICB Jovem
“Rio de Janeiro... Deus te chama!”

Você Foi Escolhido

jude
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Asso
a realizar
us! Você Foi Escolhido para isso e
e
D
e
d
a
r
a ob
um dia a eternidade
nos revelará
milhões de almas que foram
salvas por meio da
sua entrega.

Banco do Brasil
AG: 4346-X
C/C: 11.645-9
Bradesco
AG: 0879-6
C/C: 112012-3
Peça seu carnê pelo telefone (61) 3451-7200 ou na Casa da Bênção mais próxima de você!

15 | MENSAGEM - NOVEMBRO 2012

14 | MENSAGEM - NOVEMBRO 2012

A obra apostólica
continua um
sucesso!
Por isso cumpra
seu voto no dia que
você escolheu.

Especial

Especial

“Uma nova página começa a ser
escrita na ITEJ”
Nossa convenção 2012
foi muito marcante e decisiva quanto ao chamado de
Deus para a ITEJ no Brasil e
também no mundo. Quando
Deus me chamou para começar esta obra ao lado da minha preciosa esposa Ele nos
deu a visão de uma igreja de
avivamento e missionária,
diferente de tudo que existia
e dos ministérios que ainda
haveriam de vir para a grande
colheita.
Quatro décadas já se foram e estamos às portas do
nosso cinquentenário em
2014. Temos muitas histórias
para contar com aqueles que
nos primeiros anos acreditaram no que Deus havia colocado em nosso coração, e,
com os demais que no decorrer do tempo entenderam seu
chamado e estão envolvidos
nesta mesma visão.
São muitos os desafios
que temos vencido juntos. E
continuaremos até vermos o
fruto do nosso trabalho e nos
alegraremos nele.
Como eu estava falando no começo desse artigo, a
Convenção deste ano foi marcante na vida deste ministério
e também decisiva para cumprirmos o propósito de Deus.
O tema deste artigo “Uma

“São muitos os desafios
que temos vencido
juntos. E continuaremos
até vermos o fruto do
nosso trabalho e nos
alegraremos nele.”
nova página começa a ser escrita na ITEJ”, me alerta pelo
fato de que Deus está gerando uma nova etapa em nossa
igreja afim de que os nossos
olhos possam ver o que Ele
nos mostrou em espírito ainda em 1964 quando todo este
sonho começou. Eu creio nesta nova página que começa a
ser escrita.
Durante a convenção
mundial ITEJ tivemos a eleição da nova diretoria, e, logo
em agosto quando estivemos

reunidos
por
dois dias, o Espírito Santo nos
deu um projeto
que deverá ser
d e s e nv o l v i d o
em
pequeno,
médio e longo
prazo para ser
executado nesta nação e no
mundo. Acredito que este
projeto é o início
desta nova página a ser escrita em nossa história.
Nos dias 11 e 12 de dezembro vamos realizar a
nossa Conferência Anual de
Líderes onde todo o ministério nacional e internacional conhecerá o projeto da
formação de novos pastores,
abertura de igrejas e outros
de igual importância. No final
desta matéria você conhecerá
nossa programação e os temas a serem ministrados.
Eu e a missionária Ruth
estaremos esperando por todos os superintendentes, missionários, pastores e obreiros
acompanhados de suas esposas para juntos fazermos história na nova página da ITEJ
no Brasil e no mundo.
Ap. Doriel de Oliveira - Fundador e presidente da ITEJ

“O processo de realização
da obra de Deus não é tão
difícil de ser
entendido, porém precisamos de uma disposição
enorme para ver o invisível tornara-se realidade.”

Vice-presidente
Missionário Jair de Oliveira

O processo de realização
da obra de Deus não é tão difícil de ser entendido, porém
precisamos de uma disposição enorme para ver o invisível tornar-se realidade. Quero dizer com isso que tudo
que vemos diante dos nossos
olhos é o resultado de uma visão, de um ideia que um dia
encheu o coração de alguém,
por esta razão hoje temos o
automóvel, o avião e tudo que
faz parte de nossa vida, até o
mundo com suas montanhas
e cachoeiras é resultado de
uma ideia divina, bem como
o próprio ser humano.
Quando se tem uma visão divina, um projeto de

Deus implantado em nosso coração, é necessário um
forte desejo de começar logo
e não ficar esperando que as
condições fiquem totalmente
favoráveis para se dar início
daquilo que consumirá nossa
vida nos próximos anos.
Deus deu ao nosso Apóstolo Doriel há 48 anos a visão
clara de uma situação futura
que tornou-se realidade no
Brasil: a Igreja Casa da Benção. Depois da visão veio a
convicção de que era possível
edificar uma igreja para Deus
mesmo diante de tanta adversidade, hoje muito do que foi
visto anos atrás esta diante
dos nossos olhos, porém há
ainda muito por fazer e Deus
nesta última convenção deu-nos uma nova página na
continuidade da história que
um dia Ele mesmo começou
a escrever.
Tendo sobre mim um
enorme peso de responsabi-
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lidade ao ser chamado para
ajudar o Apóstolo na total
realização desta visão, caminhando com ele por mais de
40 anos vejo que este é um
grande momento que estamos vivendo, atualizar a igreja no propósito divino é fortalecer suas raízes para que ela
tenha força na produção de
muitos frutos.
Querido superintendente, missionário, pastor(a) e
você que está envolvido com
a obra de Deus sua presença
em Brasilia nesta conferência
anual de líderes é de grande
importância, pois vamos tratar de assuntos que nos próximos anos ampliarão as tendas
da ITEJ no Brasil. Eu e você
fazemos parte desta história
criada por Deus. Nos veremos lá nos dias 11 e 12 de dezembro.

Vice-presidente
Missionário Wilson Ribeiro

Quando participei de
uma das reuniões da diretoria nacional da ITEJ no mês
seguinte à realização da Convenção Nacional, pude perceber na fala entusiástica de
cada um de nossos diretores a

mesma chama de avivamento
que presenciei nos primeiros
anos da obra. Falar de treinamento de pelo menos três
mil novos pastores no próximo ano e dobrar o número de
igrejas atuais, isto sim é atualizar o nosso chamado como
igreja para esta nação. É isto
que trataremos em nossa conferência anual de líderes nos
dias 11 e 12 de dezembro em
Brasilia, e sei que isto é plenamente possível. Creio que
esta nova página escrita por
Deus é a grande arrancada
que vamos dar nestes próximos anos.
Uma verdade precisa ser
dita: a soma total de esforços
individuais em torno de um
“Falar de treinamento de
pelos menos três mil
novos pastores no próximo
ano e dobrar o número de
igrejas atuais, isto sim é
atualizar o nosso
chamado como igreja
para esta nação”
objetivo é muito pequena em
relação ao esforço de duas ou
mais pessoas que se unem
em perfeita harmonia. Quero
dizer com isso que chegou a
hora de gerar um grande poder de realização em nosso
meio nos unindo em torno
dos projetos que serão apresentados, vamos lembrar das
palavras de Myles Monroe
em julho; quando as cinco
leoas atacaram o elefante de

forma coordenada e estudada realizaram com sucesso
sua missão. Deus abençoe a
todos.

Vice-presidente
Missionário Jaime Caieiro

Quero
primeiramente
mais uma vez agradecer a
Deus pela vida do Apóstolo
Doriel pela inspiração que
sempre me passa em relação a
obra de Deus. Tenho visto isto
desde os primeiros dias em
que comecei a andar com ele
ainda na minha adolecência,
e tenho observado que este
fogo nunca diminuiu mesmo
diante de tantas adversidades
encontradas pelo caminho
como disputas, ciúmes e invejas, mas tudo isto tem superado com grande ousadia,
sempre me inspirando e fazendo acreditar em tudo que
visualizamos lá bem no início
quando ainda não compreendíamos tudo que vemos
hoje com tamanha clareza.
Hoje estamos com milhares
de igrejas e pastores em todo
Brasil e sabemos que podemos fazer muito mais.
É grande expectativa é
muito grande para a nossa
convenção anual de líderes
nos próximos dias 11 e 12 de

dezembro em Brasilia, quando a nova diretoria apresentará um projeto fabuloso e
inspirado por Deus para gerar novos pastores e multiplicar igrejas da ITEJ no Brasil,
além de suportes que será
dado a todo pastor para que
sua igreja cresça em número
de membros.
Deus escreveu uma nova
página na história da ITEJ, e
eu e você somos personagens
importantes porque fazemos
parte desta história, porém
se não alimentarmos o nosso entusiasmo nosso avanço
será pequeno. Portanto venha
se inspirar nesta convenção
anual de líderes e avivar o seu
poder de realização ministerial.

Diretor Administrativo do SCT
Missionário Antonio Palaroni

Quando iniciamos uma
jornada rumo ao futuro projetado em nosso coração, não
imaginamos em momento
algum as experiências que
teremos com as dificuldades
encontradas, porém são estes
momentos que nos levam a

“Leoas abatem as presas
e os filhos, os bons filhos
proporcionam
alegria a seus pais
quando proporcionam
crescimento”
reflexões e nos faz mergulhar
em Deus para descobrir algo
mais que está em Seu coração.
A ITEJ é uma igreja desde
o nascimento que tem rompido em meio as adversidades
que outros provavelmente
não conseguiriam. Vejo que o
fato desta obra manter-se de
pé tem muito do espírito do
nosso Apóstolo que em momento algum se curva diante
de momentos difíceis.
Quando ouvi na ministração profética do pastor Myles naquela manhã histórica
e inesquecível da convenção
mundial de que uma nova
página estava sendo aberta e
escrita por Deus na vida da
Igreja, pude perceber o improvável acontecendo outra
vez. Nesta nova página o que
Deus escreveu foi que nós os
pastores teríamos duas características bem interessantes
neste novo cenário, foram
elas: leoas e filhos. Leoas abatem as presas e os filhos, os
bons filhos proporcionam
alegria a seus pais quando
oferecem crescimento.
Acredito que o crescimento e a multiplicação da ITEJ
dependem de cada um de nós
assumirmos a natureza da

leoa e de filho para vermos
os sonhos dados por Deus
ao Apóstolo Doriel realizado,
gerando grande alegria em
seu coração e aprovados por
Deus em na missão recebida.
A Conferência Anual de
Líderes nos dias 11 e 12 de
dezembro com toda liderança
nacional presente num verdadeiro espírito de unidade,
quebrando todo individualismo é a introdução desta nova
página.
Com o tema “Atualizando a Igreja”, vamos falar de
questões de grande importância para o momento em
que estamos vivendo como:
treinar novos pastores, crescer o número de membros,
abrir igrejas, estabelecer alvos
e metas e outros assuntos do
mesmo nível de importância
serão apresentados durante o
tempo precioso em que estaremos juntos.
Em nome de toda diretoria do SCT queremos receber você com sua esposa e os
obreiros de sua igreja em nossa sede mundial. Vamos viver
momentos inesquecíveis que
farão a diferença para o resto
de nossas vidas e ministério.
Um grande abraço!
“A ITEJ é uma igreja desde
o nascimento tem
rompido em meio a
adversidades que outros
provavelmente não
conseguiriam.”
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Viagens do SCT

Dentre as muitas ações
que estão sendo feitas pelo
Supremo Concílio SCT, destacam-se as seguintes viagens
realizadas durante o mês de
outubro:
O pastor Fabio de Oliveira acompanhado pelos pastores Wesley Eterno – Brasília –DF E e Elias Fonseca
–Dourados - MS visitaram a
Casa da Benção no Paraguai
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Pastores visitam ICB em Pedro Juan
Caballero - Paraguai

na cidade de Pedro Juan Caballero, onde estiveram com
o co-pastor local Marcos Cardoso. Na ocasião foi possível visitar também a Casa da
Bênção que fica em Dourados - MT dirigida pelo casal
de pastores Elias e Ivonete de
Araujo, cuja igreja foi reinaugurada há aproximadamente
um ano. A capital de Mato
Grosso foi outra parada, pois
Campo Grande foi mais uma
escala de sua viagem onde esteve com o pastor Ismar. Mais
uma igreja visitada nesse mês
foi na cidade de Jataí, com o

duas importantes reuniões: a primeira na Casa da
Bênção de Sumaré com
os líderes da ITEJ das cidades Campinas, Sumaré, Sorocaba e região para
tratar de assuntos referentes ao crescimento da
igreja. A segunda aconteMissionários Jaime e Cecília Cruz em Cuiabá - MT ceu na cidade de Bauru,
onde o missionário Palapastor Realino Nunes.
roni, diretor administrativo
A Casa da Bênção
de Cuiabá-MT realizou
uma reunião com os líderes da igreja do estado e o missionário Jaime
Cruz, presidente da convenção estadual recebeu
os pastores e diretores
Marcus Galdino e Arcentik Dias que trataram
Reunião com líderes de Bauru e região
sobre o crescimento da
ITEJ no estado e a reunião do SCT conheceu a área que
de líderes que acontecerá nos o Missionário João Galdino,
dias 11 e 12 de dezembro em superintendente da região,
Brasília.
adquiriu para a construção da
No interior de São Paulo o nova sede da Casa da Bênção.
Missionário Palaroni, dirigiu Estiveram na reunião os mis-

Reunião com líderes de Sumaré e região

Miss. Messias e Pr. Pedro Ribeiro

Área adquirida pela ICB de Bauru

Pastores de Santa Catarina

Reunião com líderes do Sul de Minas

Reunião com Pastores do Rio Grande do Sul

Pr. Arcentik ministrando

O Estado de Goiás, mais
especificamente a cidade de
Campos Belos onde está situada a nossa igreja Casa da
Benção dirigida pelo pastor
Pedro Ribeiro França, foi visitada pelo missionário Messias, onde juntamente com o
pastor Arcentick Dias representaram o SCT na Convenção Regional ali realizada.

Posse do pastor magno em Queimados
Tomou posse na superintendência da Casa da Bênção
de Queimados (RJ) o pastor
Magno da Cruz no dia 12 de
outubro.
A posse foi dada pelo
Pastor Fabio de Oliveira
(SCT-DF), na presença dos
oficiais de igreja.

Saiba mais sobre SCT acessando: supremoconcilio.org.br
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em ação

sionários: Amilton Candido
(Marília – SP), Itamar Nascimento (Araraquara – SP),
Roberto Gomes (Ribeirão
Preto – SP) e muitos outros
pastores da região.
Esteve na região sul de
Minas Gerais, se reunião com
os líderes daquela parte do estado.
Outras Regiões visitadas
pelo SCT foram as regiões de
Florianópolis (SC) Dirigido
pelo superintendente Missionário Xavier e a região do
Rio Grande do Sul, onde realizou-se uma reunião com os
lideres do estado na igreja de
Porto Alegre.

SCT

SCT

Convenção Regional do Vale do Mucuri - MG

Reunião do SCT no RIO de Janeiro

Estiveram presentes no
dia 12 / 10 na sede regional
do RJ com todos os pastores,
superintendentes, o Miss. Getúlio Mapa (pres. da CERJ)
e os Prs. Jefferson Figueiredo, Fábio de Oliveira e Luiz
Sueth representantes do SCT.
Uma reunião especial convocada pelo SCT, onde por dois
períodos o administrativo

Com o tema “Ide e Pregai o
Evangelho”, a cidade de Nanuque - MG sediou a Convenção
Regional da Casa da Bênção
do Vale do Mucuri, dirigida

Missionário Paulo Roberto ministra aos convencionais

Pastor Jefferson Figueiredo ministrando

Convenção Regional de Goiânia - GO
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Nos dias 26 a 28 de outubro de 2012, aconteceu na
cidade de Goiânia, sob a liderança dos Pastores Domingos
e Eunice Pereira a IV Convenção Regional da ITEJ do
campo do Jardim Novo Mun-

o missionário Paulo Roberto
Rezende e o comandante da
polícia militar de Nanuque
Major Moisés Espínola.

Igreja Casa da Bênção de Quintino - RJ

Convenções regionais

Miss. Jair de Oliveira ministrando aos convencionais

pelo missionário Caitano Tavares de Rezende que ocorreu
de 19 a 21 de outubro no Nanuque Social Clube.
Entre os preletores estava

Miss. Caitano T. Rezende ministra a Santa Ceia
ao término da convenção

Convenção do Estado do Maranhão SCT
Nos dias 12 a 14 de outubro, aconteceu no Ginásio de
Esportes do Parque Bom Menino na cidade de São Luis, a
Convenção do Estado do Maranhão que foi liderada pelo
casal de Missionários Francelino e Maria José e contou

com as presenças do Apóstolo Doriel de Oliveira e do Pr.
Marcus Galdino, além de diversos pastores, obreiros e caravanas da região. No sábado,
o Apóstolo Doriel ministrou
uma palavra extraordinária
aos presentes e Deus derra-

mou seu poder e uma nova
unção sobre todos.
Disse também da importância da participação dos
oficiais da igreja na reunião
de líderes que se dará nos dias
11 e 12 de dezembro em Brasília.

Todos ávidos por ouvir a palavra de Deus

do, que teve o tema: “Aviva ó
Senhor a Tua Obra” Hb 3:2.
O preletor oficial foi o Miss.
Jair de Oliveira que fez três
ministrações sobre o Espírito
Santo. Estiveram presentes ao
evento o cantor Jorge Binah,

o Pr. Marcus Galdino e o Secretário de Estado de Goiás Dr. Jefferson. O Miss. Jair
de Oliveira convocou todos
os pastores do campo para a
Convenção de Líderes em dezembro.

Missionários Francelino e Maria José apresentam o Apóstolo Doriel

Apóstolo Doriel ministrando na convenção do Maranhão
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Pastor Heilor Messias e o casal de
Missionários Getúlio e Leni Mapa

dirigido pelo Pr. Jefferson
Figueiredo, onde resumiu
o trabalho da nova diretoria do SCT e o que será
da Conferência de Líderes marcada para dez/12
na Catedral da Benção em
Brasília.
Na segunda parte da
reunião o preletor foi o
Miss. Heilor Messias, superintendente em Marabá - PA, que trouxe uma
mensagem poderosa com o
tema “Seja cheio”.
O Rio foi impactado
com esta reunião e o resultado poderá ser visto na
Conferência de dez/12 com
a presença em massa dos
pastores do Rio de Janeiro.
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Descubra como manter seu
suor sob controle

A transpiração possui
duas funções: manter a temperatura adequada do corpo
(entre 35,50 C e 36,50 C) e
eliminar toxina. Porém, não
tem como negar que ele ás vezes pode se tornar um incômodo, especialmente quando aparece em excesso. “Essa
quantidade depende de diversos fatores como o metabolismo da pessoa, a temperatura
ambiente, se ela está fazendo
atividade física e até de seu
estado emocional”, explica a

dermatologista Thais Pepe.
De acordo com as pesquisas
da Unilever, uma pessoa normal elimina cerca de 1 litro de
líquido por dia.
As áreas que mais transpiram, segundo a dermatologista Christina Blattner, são
aquelas com maior quantidade de glândulas sudoríparas como axilas, mãos e pés.
No entanto, algumas pessoas
suam de forma concentrada
em outras partes do corpo.
“Diversas doenças tem a hi-

peridrose, o suor excessivo,
como um sintoma. Por isso,
se você reparar um aumento
de transpiração procure uma
especialista para se certificar
que está tudo bem com a sua
saúde”, aconselha Thais Pepe.
Certos medicamentos e alterações hormonais também
podem causar um aumento
na qualidade ou mudança no
odor do suor.
De acordo com Andrea
Santa Rosa, membro da sociedade Brasileira de nutrição
funcional, alguns alimentos
também podem influenciar.
“O consumo exagerado de
proteínas pode aumentar a
produção de amônia, deixando o suor com cheiro mais
intensos. Os alimentos que
contêm enxofre, como alho,
cebola, couve-flor, lentilha,
feijão e trigo devem ser evitados em excesso”, afirma a
nutricionista. Iguarias condimentadas como curry e pimenta do reino, além do café
e chás com cafeína, que aumentam a liberação de adrenalina, também podem fazer
com que a pessoa transpire
mais. Já o álcool pode aumentar a produção de suor por ser
vasodilatador.
Além de evitar esses alimentos, outras dicas podem
ser úteis para combater o suor
incômodo. “Beber muita água

e comer frutas, legumes e cereais integrais ajuda a melhorar as funções metabólicas, reduz o estresse corporal e pode
diminuir o volume do suor”,
defende Andrea. Alguns chás
desintoxicantes também podem ajudar a eliminar toxinas
com mais facilidade como
chá de hibisco, verde, canela,
gengibre, carqueja e boldo.
“Alimentos ricos em clorofila
como couve, espinafre, agrião
e rúcula também ajudam a
neutralizar o odor”, afirma
a nutricionista.
Na hora de escolher o
produto que vai protegê-lo
da transpiração excessiva é
preciso estar atento. O desodorante diminuiu o odor
e reduz a quantidade de
bactérias sobre a pele, mas
não impede o suor. “Já o
antitranspirante tem cloridrato de alumínio, que penetra no poro do pelo, fazendo uma leve obstrução,
tendo uma ação mecânica”,
explica Christina. Este produto, porém deve ser aplicado apenas na região das
axilas. Mas, diferentemente
do que muitos pensam isso
não causa problemas para a
saúde, a não ser, é claro, em
caso de alegria. “O corpo tem
diversas formas de compensar
isso e encontra outras formas
de eliminar água e manter a
temperatura. Em outras partes do corpo você pode optar
por cremes ou por talco, que
diminui a umidade do local
e ainda ajuda a neutralizar o
odor”, diz Thais.

Quando o assunto é
roupa, prefira as peças de algodão, que são mais arejadas.
E evite as fibras sintéticas,
plásticas ou impermeáveis.
As cores escuras esquentam
mais, gerando mais transpiração, então prefira as claras.
“Usar roupas mais fechadas
para suar mais enquanto se
exercita irá causar apenas um
aumento na perda de eletrólitos e não de gordura. Esse é

um erro comum, que pode levar a uma desidratação grave”,
afirma Andrea. Além da água,
isotônico, água de coco e outros líquidos podem ajudar
na reposição de eletrólitos e
hidratar o corpo.
A transpiração pode
gerar problemas em uma entrevista de emprego e outras
situações formais, resultando em constrangimento. E o
maior vilão quando se trata
de suor excessivo, segun-

do os especialistas, é de fato
o estresse. “Muitas vezes o
paciente está preso em um
circulo vicioso: fica nervoso porque sabe que vai suar
demais e sua mais ainda por
estar ansioso”, explica Thais.
Por isso, o tipo de tratamento
vai depender muito do caso.
Segundo Christina, em alguns casos um medicamento
ansiolítico natural, para controlar esse estado emocional,
pode ajudar.
A hiperidrose pode
ser controlada com medicação via oral, um tratamento com íons, uso de toxina botulínica (botox) ou
cirurgia. “O remédio oral
é a opção mais barata, mas
tem efeitos colaterais. A
melhor opção atualmente
é de fato botox. Com uma
sessão o paciente consegue
passar geralmente de oito
a nove meses sem suar naquela região. Às vezes, em
casos com fundo emocional, uma única aplicação
pode ser definitiva”, afirma
Thais. O tratamento pode
ser feito em diversas áreas do
corpo, como pés, mãos e costas. A cirurgia para controle
da hiperidrose é feita com
pequenas incisões e não deixa
cicatrizes, mas nem sempre
é indicada. “Como todo procedimento invasivo, ela não é
isenta de riscos. Pode levar o
paciente a suar mais em outras regiões, causar paralisia
em caso de erro e etc.”, afirma
Christina.
Fonte: saude.terra.com.br
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Artigo

Ao assinar a Declaração
de Independência dos Estados Unidos, Samuel Adams
afirmou: “Tenho a confiança
de que neste dia o reinado
do protestantismo político
se iniciará”. Os 56 signatários
eram na grande maioria protestantes.
De acordo com Patricia
Bonomi,
professora
emérita da Universidade de Nova Iorque:
“Os colonos americanos eram 98 por cento
protestantes”.
O estadista britânico Edmund Burke
discursou no Parlamento Britânico em
1775 dizendo: “Todo
protestantismo…
é
um tipo de dissidência. Mas a
religião que mais predomina
em nossas Colônias do Norte
[os EUA] é um refinamento
do princípio da resistência; é
uma dissidência da dissidência, e o protestantismo da religião protestante”.
O reinado do protestantismo político nos EUA começou a declinar quando o
liberalismo invadiu as igrejas,
e havia pouca dissidência; e
quando uma educação centrada no Estado substituiu
uma educação centrada na família, com mínima dissidência das igrejas e famílias.

Hoje, pela primeira vez
em sua história, os Estados
Unidos não têm uma maioria
protestante, de acordo com
uma recente reportagem da
Associated Press. Enquanto o
liberalismo está aumentando
em suas igrejas protestantes,
os EUA estão vendo o declínio dos membros dessas igre-

jas e muitos de seus líderes fazendo dissidência do próprio
Evangelho.
O protestantismo teve
suas origens em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero postou as 95 teses
na porta da Igreja de Wittenberg. Intimado a comparecer
diante do Imperador Carlos
V para ser julgado, Lutero foi
declarado criminoso. Frederico da Saxônia o escondeu no
Castelo de Wartburg onde ele
traduziu no Novo Testamento
para o alemão.
Lutero mais tarde escreveu: “Muito temo que as

escolas comprovarão ser as
grandes portas do inferno, a
menos que elas diligentemente trabalhem para explicar as
Santas Escrituras, gravando-as no coração dos jovens”.
Povos e nações deram
atenção ao aviso de Lutero
nas 95 teses, e o resultado foi
bênçãos para eles por meio da
livre leitura e interpretação da Bíblia. O primeiro aviso foi essencial para a época dele.
O segundo aviso
dele é para os povos e
nações em nossa época. As escolas modernas não fazem esforço
algum para explicar ou
gravar a Bíblia no coração dos jovens. As escolas efetivamente se tornaram
as grandes portas do inferno.
As provas e resultados dessas
grandes portas do inferno
estão na mente e coração de
muitas crianças protestantes, de crianças católicas e de
crianças não-cristãs.
É tempo de dar aos seus
filhos escolas que expliquem
e gravem a Bíblia em seus corações jovens.
Faça de seu lar as grandes
portas do Céu.
Faça dissidência e oposição às grandes portas do inferno.

Por Julio Severo

A importância do Retiro de Impacto
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos
debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1

Q

uando falamos do
Retiro de Impacto provavelmente
vem à mente de muitas pessoas a necessidade ou não
deste evento que faz parte do
Projeto JCL. A maior parte
das igrejas que abraçaram o
modelo de pastoreamento

por meio discipulado e a manutenção de pequenos grupos, sentiram a necessidade
de não apenas passar para os
líderes as estratégias que viabilizarão o projeto, mas uma
visão ampliada do que Deus
irá fazer. A palavra discípulo
vem da raiz disciplinado, ou

seja, alguém que tem comportamento “militar”. Em
nosso caso para que o membro se submeta a ser discipulado neste nível é necessário
haver cura e libertação da
alma. Assim estarão prontos
para receber a visão.

Vejamos algumas áreas em que o Retiro de Impacto trabalha
1 - Marcas que o pecado imprimiu em nosso comportamento
2 - Necessidade de libertação
profunda
3 - Restauração de sonhos sufocados pelo tempo
4 - Cura para os traumas
emocionais
5 - Entender o sacrifício de
Jesus na Cruz de maneira ampliada
6 - Esvaziando-se de si e sendo cheio de Deus
7 - O poder de uma vida de
oração
Cada pessoa que passa por
esse processo é levada por
um mentor / discipulador

aos próximos passos em sua
caminhada como “Cristão
Vencedor” até que esteja produzindo outras vidas para o
Reino de Deus.
É importante enfatizar que o
Retiro de Impacto não é o fim
do processo de cura e libertação, mas o início, pois estes
foram preparados para conti-

nuar através do discipulado.
Lembre-se: “Para cada nível
de conquista deve haver um
novo nível de cura e libertação...”.
Acesse nosso site: www.jesusemcadalar.org e baixe gratuitamente o Manual do Retiro
de Impacto.
Pastores Valdir e Claudia Miasato

Adquira os produtos do
JCL pelo (61) 3451-7204
ou pelo site:
www.jesusemcadalar.org.br

29 | MENSAGEM - NOVEMBRO 2012

28 | MENSAGEM - NOVEMBRO 2012

Uma nova Reforma para
contra-atacar as grandes
portas do inferno
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