1 | MENSAGEM -MAIO 2013

Palavra Apostólica

Palavra
APOSTÓLICA
Amados irmãos,

“Fala o
Senhor,
o Deus supremo;
convoca toda
a terra,
do nascente
ao poente.”
Salmo 50:1 (NVI)

Desde os tempos mais antigos narrados pela bíblia, Deus
convoca o seu povo para se
reunir em volta do Seu Nome a
fim de buscá-Lo em adoração,
mas para que isso fosse alcançado outras coisas precisariam ser
feitas nessas santas convocações.
Quando o Senhor se encontrou
com Moisés no monte Sinai Ele
alertou para que tirasse dos seus
pés as sandálias, pelo fato de
aquele lugar ser terra santa. Isso
se intensifica depois de Moisés
ter recebido as tábuas dos dez
mandamentos (Êxodo 24:12)
e durante todo o peregrinação
do povo de Israel pelo deserto e
depois quando chegaram à terra
prometida.
Nessas convocações o
povo se reunia para fazer antes
de qualquer coisa, um conserto

com Deus, orando a Ele e pedindo perdão dos seus pecados, em
seguida celebravam a Deus.
A nossa grande Convenção Nacional está chegando, e,
é possível trazer esses exemplos
do passado para os nossos dias.
No mês de julho recebemos em
Brasília a nossa liderança com
os pastores e pastoras, obreiros e
obreiras que viajam quilômetros
com intuito de buscar a Deus e
certamente pedir o perdão dos
seus pecados e a renovação do
poder de Deus em suas vidas.
E enquanto líderes, não deixam
de pedir bênçãos para seus ministérios e toda a sorte de coisas
e negócios que venham a fazer.
Outros vêm com o objetivo de
dar ações de Graça ao Senhor
por tudo que tem recebido em
sua vida ministerial e ou pessoal.
Meu amado irmão que
neste momento lê esta palavra,
saiba que estou convocando
você, o seu ministério e todas as
nossas igrejas do norte ao sul do
leste ao oeste a participar desse
grande encontro de fé e comunhão que acontecerá de 23 a 28
de julho.

Foto: Flávio Carques

Apóstolo Doriel de Oliveira
Servo do Senhor Jesus
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Venha receber uma bênção
especial para sua vida!
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Catedral News

Dia de Celebração na

Foto: Flávio Carques

Catedral da Bênção

Cantora e pastora Cassiane

Igreja adorando ao Senhor

Ap. Doriel e Pastor Jairinho

Pastor Gidalti Alencar

Apresentação Mulheres da Bênção

Cassiane, Ap. Doriel e Pastor Jairinho

Foto: Fávio Carques

O Dia do Trabalhador
ou Dia Internacional dos Trabalhadores é celebrado anualmente no dia 1º de Maio em
numerosos países do mundo,
sendo feriado no Brasil, em
Portugal e em outros países. E
essa data foi comemorada na
Catedral da Bênção de Brasília com muita festa. Todas
as igrejas do DF se reuniram
para glorificar e engrandecer
o nome do Senhor Jesus junto
com a cantora e pastora Cassiane e seu esposo o Pastor Jairinho.
Cassiane
lembrou-se
quando criança, de sua passagem por uma das convenções
nacionais, junto com a caravana do Rio de Janeiro. A tarde
foi maravilhosa na presença
de Deus e para completar o
Pastor Gidalti Alencar trouxe
uma palavra maravilhosa para
os corações dos presentes e
para os internautas que puderam acompanhar tudo pela TV
Web da Catedral da Bênção.
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Cantora Cassiane louvando e engrandecendo o nome do Senhor com toda igreja
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Catedral News

Convite Especial

CONVENÇÃO MUNDIAL ITEJ 2013

Missionário Jair de Oliveira

Missionário Sérgio Affonso

Missionário Jaime Caieiro

Há muito que se percebem as mudanças de toda ordem por que tem passado as
nações. A fome, armas nucleares, crises econômicas, acidentes naturais e etc lançam
um futuro sombrio sobre toda
a terra. E é neste momento de
angústia que temos que lançar
a semente da esperança.
Nossa convenção que
acontecerá dos dias 23 a 28
de julho, do ano em curso, se
aproxima trazendo um tema
bem apropriado: “Tempo da
Conquista e da Colheita”, pois
o Senhor faz trovejar a sua voz
convocando todos os líderes
da região norte, nordeste, centro oeste, sudeste e sul para
esse grande acontecimento.
Homens e mulheres cujos corações estão abrasados pelo
fogo da paixão pelas almas que
clamam: saiam da sua zona de
conforto e ajuda-nos!
Espero por você!

Meus amigos,
É com alegria que novamente escrevo a vocês! Porém,
desta vez escrevo-lhes para
lembrá-los que estamos nos
aproximando de nossa Convenção Nacional.
São quase cinquenta anos
de comemoração, comunhão,
congraçamento de momentos
em que podemos nos desligar
do mundo e estar totalmente
conectados com as coisas de
Deus.
No próximo dia 23 de julho, começa nossa convenção
e Deus inspirou o apóstolo
Doriel com o tema: “Tempo da
Conquista e da Colheita”!
E se você quer participar dessa conquista e colheita
apostólica, venha estar conosco e desfrutar de bênçãos sem
medidas que Deus tem para as
nossas vidas. As incrições já
estão abertas.
Espero por você!

Meus amigos e irmãos
em Cristo,
É tempo da Conquista e
da Colheita! Dentro de pouquíssimo tempo estaremos
em Brasília para participar de
nossa convenção. Eu e a equipe de pastores da superintendência de Olinda (PE) estamos nos preparando para essa
grande festa espiritual. Serão
momentos em que teremos
comunhão. As Casas da Bênção do norte a sul desfrutarão
desse momento ímpar.
Vamos juntos ouvir mensagens para nossos ministérios, ver o atuar de Deus e o
derramar do Espirito Santo
sobre nossas vidas. Um novo
direcionamento de Deus será
dado para as nossas vidas, por
isso não podemos perder esse
grande encontro de fé.
Eu já estou me preparando...
E espero por você!
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Nossos diretores estão se preparando para Convenção Nacional, que será realizada no próximo
mês de julho e convida você e sua igreja a participar deste grande momento de celebração
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Convite Especial

Missionário Wilson Ribeiro

Missionário Palaroni

Arcentick Dias

Querido(a) irmão(ã),
Estamos nos aproximando do mês de julho ,e ,como
não podia deixar de ser, como
acontece desde a sua fundação
vamos realizar mais uma convenção nacional da Igreja Casa
da Bênção.
Saiba que participar de
uma convenção é algo muito
importante para todos os obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e missionários
desta igreja, por que é um momento de comunhão. Um momento em que nós vamos estar
reunidos para orarmos juntos,
trocar experiências, encher nossos celeiros com palavras proféticas e inspiradas por Deus.
Desde a convenção de
2012 o Senhor tem dado um
novo tempo para nossa igreja,
mas pra desfrutarmos disso temos que estar juntos e unidos,
conforme a palavra do reverendo Myles Munroe dita o ano
passado.
A nossa vitória depende da
nossa unidade dentro da mesma
visão.
Eu toda a equipe de Juiz
de Fora (MG), esperamos por
você de 22 a 28 de julho na nossa
grande convenção mundial!

Saúde, paz e prosperidade
à todos!
Desde que fui colocado
como diretor do Supremo Concílio (SCT), me reúno com a diretoria e com o apóstolo com o
objetivo de pedir a Deus que nos
dê estratégias para que possamos ver a Igreja Casa da Bênção
(ICB) crescer.
“Tempo da Conquista e da
Colheita” será o tema da Convenção. Você sabe o porquê ?
Deus colocou algo em meu coração em relação a essa temática
e então percebi que a resposta
para essas perguntas é porque
Ele tem pressa em nos usar. Mas
para Deus nos usar é preciso
que estejamos unidos e para isso
precisamos de comunhão. E a
comunhão só é obtida quando
tiramos um tempo para estarmos juntos, compartilhando
nossos sonhos e vislumbrando
os mesmos objetivos.
Nos próximos dias 22 a 28
de julho teremos essa oportunidade de plena comunhão. Por
isso quero convidar você a estar
conosco para podermos sonhar,
planejar e construir algo que
Deus tem colocado no meu e no
seu coração.
Te espero em Brasília!

A paz e graça de Deus seja
com todos!
É com grande alegria que
nós, pastores de Brasília e região
administrativa estamos nos preparando para sediar mais uma
convenção nacional, e assim
receber você com muito carinho.
Durante a convenção daremos o relato do trabalho realizado pelo SCT e o que Deus tem
nos feito Conquistar. Em consequência desse trabalho posso
afirmar que já estamos conquistando e colhendo frutos. Vamos
apresentar para todo o Brasil
dois cursos que o SCT está preparando e que será lançado em
agosto de 2013: Curso de Aperfeiçoamento de Pastores – CAP
e o Curso de Treinamento de
Pastores – CTP. Essas e outras
novidades serão apresentadas
durante a convenção.
Por tudo isso e muito mais,
quero convocá-lo junto com os
demais líderes a participar da
Convenção Nacional nos 22 a
28 de julho, pois estamos as vésperas da comemoração dos 50
anos da Casa da Bênção e sua
presença é importante para abrilhantar essa festa.
Espero por você!

Convite Especial

Missionária Ruth Oliveira
A cada ano uma nova emoção, e, nós mulheres da bênção,
mais uma vez com muito carinho, estamos nos preparando
para nossa preciosa convenção
nacional quando estaremos recebendo centenas de mulheres
vindas de todas as partes do
Brasil
E você querida, não vai ficar
de fora, vai? Claro que não! Você
é nossa convidada de honra para
participar desta grande festa das
Mulheres Da Bênção em Brasília em nossa Catedral Mundial
de 23 a 28 de julho. Mulheres
cheias do Espírito Santo estarão

Pastora Lilian Figueredo
“Não vos conformeis com
este mundo...” Rom 12:2
O mundo lança diariamente informações que nossa mente
absorve e acaba aceitando como
“normal.” Não podemos e não

devemos aceitar isso!
Não podemos pensar do
mesmo modo que o mundo pensa. Uma vez salvos, a vitória só
poderá ser alcançada por meio
da renovação de nossas mentes!
Temos que transformar o
modo que vivemos pelo poder
da Palavra de Deus para conquistar o melhor Dele para nossas vidas. O diabo existe, quer
você acredite ou não, e ataca
constantemente trazendo preocupações, medos que geram
ansiedade... Deus nos criou para
vivermos sem medo, sem preocupações (Mt 6:45).
Hoje é uma questão de posicionamento, de uma atitude
que você, e só você pode ter... A
quem você vai ouvir?
Deus que te fez mais que
vencedor em Cristo Jesus, ou ao
diabo que veio para matar, roubar e destruir?
Esta Convenção de 2013
será maravilhosa! Venha ouvir
a Palavra e aprender para Conquistar seus sonhos e projetos.
DEUS vai falar COM
VOCÊ!
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ministrando a palavra de Deus e
orando por todas nós.
Preparem suas caravanas,
pois estamos esperando vocês de
braços abertos para esta que será
a maior de todas nossas convenções.
Então comece a preparar
suas malas passagem e pé na estrada... Beijos de sua amiga de
verdade!

Convenção ITEJ 2013
SCT

O LEÃO QUE RUGE
A promessa de um novo tempo foi liberada: É chegada a hora da Colheita e Conquista!
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Na convenção de 2012
Myles Munroe foi extraordinariamente usado por Deus e
trouxe palavras de refrigério,
renovação e promessas sobre
a vida do Apóstolo Doriel de
Oliveira e seu ministério. “O
Leão está vivo”, afirmou o
pastor Munroe.
Durante a Convenção
Mundial da igreja Casa da
Bênção de 2012, Deus falou
profundamente aos conven-

cionais, inclusive pela boca de
muitos preletores que trouxeram palavras de unção e
sabedoria, que edificaram a
multidão que durante uma
semana participou ativamente do evento em Brasília, na
Catedral da Bênção, sede internacional da igreja.
Porém a mensagem que
marcou o início de um novo
tempo para o ministério do
apóstolo Doriel de Oliveira,

foi trazida pelo pastor e doutor Myles Munroe. Palavra
profundamente profética e
contemporânea.
Ele falou sobre as dificuldades que um líder espiritual
encontra pelo caminho. Falou
sobre as qualidades do Leão
e da Águia. Arrancou, com
seu jeito simples de pregar,
lágrimas e aplausos durante a
ministração. Todos ouviram
atentamente cada palavra e
sentiram a real presença de
Deus naquela tarde.
Ao final, o pastor Munroe chamou o apóstolo Doriel
de Oliveira e trouxe uma palavra profética dizendo o seguinte:
“Então hoje, Ele vai adicionar anos à sua vida. Você
viverá para ver o elefante cair.
Seja ungido, para os próximos
dias, que estão vindo sobre
a sua vida agora. A sua força
será renovada, como Leão,
como Águia, haverá força sobre você. O sopro do Senhor
virá sobre a sua vida.Uma unção especial para os próximos
dias vem sobre você agora. Eu
libero poder de Deus sobre
a sua vida. Pela segunda vez,
você não terminou. A visão

juntos. A sua força está na
unidade. Comprometam-se
hoje a esta visão e a este Ministério, e o Senhor os levantará. Para todos os pastores,
eu profetizo que o sonho por
seu Ministério está conectado a esta visão e as coisas
que vocês têm acreditado
em Deus vão se cumprir, por
causa da sua unidade. Deus
irá construir os edifícios, vai
dar terras, propriedades, Ele
vai expandir o seu Ministério. Se vocês se mantiverem
submetidos ao seu líder.
Vocês vão tomar as
cidades, vocês vão
construir coliseus.
Milhões virão até
Jesus porque vocês
estão juntos. Permaneçam juntos
no Senhor, se
perma-

necerdes juntos, Eu ficarei
com vocês, Eu estarei contigo, se vocês permanecerem
juntos, Eu estarei com vocês,
diz o Senhor e nada vos será
impossível. Um novo dia está
chegando, um novo começo.
Um novo tempo de Jubileu
começa hoje. Então adorem
ao Senhor, celebrem na presença de Deus. Aleluia!”
O Reverendo Munroe
foi grandemente usado por
Deus e após quase um ano,
este novo tempo chegou para
o ministério apostólico da Igreja Casa da
Bênção.
Vivemos
o
Novo Tempo!
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vai expandir. Você vai impactar a nação. Seus filhos serão
felizes. Todos os que você
treinou, vão ficar orgulhosos.
Hoje, os leões que se reúnem
ao seu redor para te ajudar e
fortalecê-lo, estão com você.
Você não está sozinho. A visão vai se cumprir. A televisão
será sua, tudo será seu. Você
não terá dívidas. Em nome
de Jesus! Em nome de Jesus.
Eu libero poder de Deus, poder de Deus sobre você. Você
viverá e não morrerá, profetizará e tudo vai se cumprir
. O Senhor será contigo. E
nenhum homem virá contra
você. Você é uma águia! Você
é um leão. O Senhor é contigo! Seja forte no Senhor!”.
Repetiu essas frases inúmeras
vezes, e disse mais: “Meu filho, sê forte no Senhor”! Você
viverá muito! Você viverá
muito! Você viverá muito! E
você verá a visão se cumprindo, em nome de Jesus”.
O Dr. Myles Munroe
também ministrou uma palavra especial aos pastores e
líderes do ministério da Casa
da Bênção. Por várias vezes
pediu que “fiquem juntos”.
Falou sobre unidade, comunhão e perdão: “Eu quero orar
por todos os pastores. Permaneçam juntos! Eu não sei
nada sobre este ministério,
mas o Senhor me mandou
aqui para dizer-lhes: “Fiquem
juntos! O seu futuro está neste Ministério. Fiquem juntos!
A unidade é o seu poder. A
visão depende da unidade.
Fiquem juntos. Fiquem

Foto: Arquivo Pessoal

Fotos: Flávio Carques

Convenção ITEJ
2013
Pastoral

SCT

Paraná em Novo Tempo!
“...nada mais pode parar o crescimento que os paranaenses tanto esperaram, agora
chegou, é um novo tempo!”

Ap. Doriel sendo recepcionado

Igreja sendo ministrada

Diretoria do SCT e Líderes da ICB Paraná

As igrejas Casas da Bênção
do Paraná viveram, nos dias 26,
27 e 28 de abril, dias de Glória
ao participarem da 1ª Convenção do Estado na cidade de Ponta Grossa, onde os Missionários
Jorge e Edna Borotto foram os
anfitriões e, juntamente com
uma belíssima equipe, prepararam tudo para essa grande festa. Na última semana antes do
evento eles receberam um reforço de peso, a chegada dos Pastores e diretores do SCT: Jefferson
Figueiredo e Fábio de Oliveira,
onde literalmente puseram a
mão na massa e ajudaram nos
detalhes finais para essa grande

festa. Foi uma Convenção diferente, dirigida e realizada pelo
SCT, com a presença da maioria
dos diretores desde o início até
o término do evento e Missionários do Rio de Janeiro e São
Paulo.
O mover sobrenatural de
Deus pôde ser vivido nestes dias
com as ministrações do Apóstolo Doriel e Miss. Ruth e também
dos Missionários Palaroni, Sérgio Affonso e Moisés de Oliveira,
em cada ministração um pedaço
do céu descia sobre a igreja.
Essa convenção marcou
um novo tempo para todas as
igrejas do Paraná que a partir

de agora estarão se preparando
para viver um grande avivamento que Deus prometeu para
este Estado. O SCT acredita que
nada mais pode parar o crescimento que os paranaenses tanto
esperaram, agora chegou, é um
novo tempo!
Deus marcou pessoas, famílias e igrejas. A família do
Missº. Borotto foi impactada
e marcada para a grande obra
que Deus já começou a fazer em
Ponta Grossa.
Em 2014 a Convenção será
em Curitiba comemorando o jubileu da igreja e em 2015 na cidade de Londrina.

Convenção Estadual do ACRE
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A simplicidade de Deus estava presente e o Espírito Santo do Senhor tomou a todos.
Dirigida pelo casal de missionários José Teixeira e Silvana,
a Casa da Bênção do Acre realizou nos dias 18 a 20 de maio
a convenção estadual, com a
presença das igrejas do interior
do estado e dos bairros da capital, contou também com uma

grande caravana de Porto Velho
(RO) liderada pelo missionário
Marcos de Sousa que também
prestigiou a festa.
O apóstolo Doriel de Oliveira foi o preletor oficial e estava acompanhado de sua esposa
missionária Ruth de Oliveira e

Café da manhã com pastores regionais e
estaduais e o prefeito Marcos Alexandre

SCT

do pastor Arcentik Dias
que representou o Supremo
Concílio, no sábado pela
manhã o prefeito de Rio
Branco Sr. Marcos Alexandre esteve presente ao café
da manhã com os pastores
e o Apóstolo Doriel.
A simplicidade de
Deus estava presente e o
Espírito Santo do Senhor
tomou a todos.

ICB Acre

Apóstolo Doriel ministrando

A Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou a moção de apoio
à Declaração de Istambul sobre a
situação da Síria que, há meses,
está enfrentando uma verdadeira guerra civil. A Declaração foi
lançada em abril por entidades
cristãs internacionais ligadas à
RLP – Religious Liberty Partnership, durante a Consulta
Anual de líderes que aconteceu
em março passado, em Istambul,
na Turquia.
A moção de apoio foi aprovada mediante apresentação do
requerimento nº 7634/2013 pelo
deputado da Frente Parlamentar
Evangélica, Roberto de Lucena,
que é membro titular da Comissão de Relações Exteriores.
O parlamentar evangélico
levou, ainda, o tema sobre a cri-

se na Síria ao plenário na Câmara dos Deputados, depois de se
reunir e discutir o assunto com a
Associação Nacional de Juristas
Evangélicos – ANAJURE. Em
seu pronunciamento, Lucena
chamou atenção especial para o
drama vivido pela população e
minorias étnicas e religiosas locais, especialmente a comunidade cristã daquele país.
O documento ainda insta
os cristãos de todo o mundo a
orar pela paz e estabilidade da
nação em guerra civil. A intenção é sensibilizar agentes políticos e a sociedade para a criação
de uma solução pacífica para a
atual crise, incluindo a reconciliação entre as várias comunidades étnicas e religiosas daquele
país.
O número de refugiados

sírios que, fugindo da guerra
civil, atravessaram as fronteiras
para países vizinhos alcançou
1,4 milhões de pessoas, de acordo com a agência de refugiados
da Organização das Nações Unidas (ONU). O número de mortos, segundo a ONU, já chega a
70 mil pessoas, e problemas de
financiamento locais estão forçando que os serviços médicos à
população sejam reduzidos, aumentando o número de baixas.
Roberto de Lucena, em
seu discurso, também chamou
a atenção para as permanentes
violações de direitos humanos
fundamentais que, por certo,
agravam a segurança e bem estar
da população síria. “É necessário
utilizar práticas que priorizem
o bem-estar de todos os sírios
e prover assistência advogando
em nome dos vulneráveis”, afirmou o deputado.
O deputado destacou ainda
o papel da RLP e da ANAJURE
como entidades que têm lutado
arduamente em favor das minorias éticas e religiosas da Síria
e de outros lugares do mundo
onde são cometidas violações
aos direitos humanos fundamentais.

Fonte: robertodelucena.com.br
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Roberto de Lucena consegue apoio na Câmara dos
Deputados para Declaração de Istambul

Cerimônia

Renovação de Votos André Ribeiro

Débora e André Ribeiro

Ap. Doriel celebrando renovação de votos

No dia 30 de abril o Pastor
André Ribeiro de Belo Horizonte (MG) fez algo que seu coração
ansiava a muito depois de estar
casado com a bela Pastora Débora Ribeiro por quinze anos...
Conseguiu enfim fazer uma bela
festa de casamento! “Há quinze
anos quando nos casamos não
tínhamos condições de fazer
tudo isso. Na ocasião foi uma
cerimônia muito simples”. Afirmou André Ribeiro.
Na cerimônia de renovação
de votos do Pastor André e Dé-

Família Ribeiro

bora estiram presentes diversos
líderes da Casa da Bênção, como
os missionários Jaime Janilde
Caieiro e os celebrantes apóstolo
Doriel e missionária Ruth, que,
diga-se de passagem, realizaram
uma belíssima cerimônia.
Segundo o André Ribeiro
uma das coisas que mais o emocionou foi poder ter a presença
dos filhos Kennedy e Ketelen
que abençoaram junto com os
amigos presentes essa renovação
de votos.
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CULTO DE RENOVAÇÃO DE ALIANÇA
PASTORES GETÚLIO E LENY MAPA.

Em cerimônia realizada
no dia 21 de abril passado na
ICB Rio de Janeiro houve o
Culto de renovação de aliança
dos 33 anos de casados dos Pastores Getúlio e Leny Mapa.
A ministração foi realizada pelo pastor Júnior Mapa, fi-

lho mais velho do casal, e teve a
presença da família Mapa, dos
pastores e obreiros da superintendência e do cantor Maurício
Paes. Essa foi mais uma vitória
alcançada pela família Mapa no
mundo Espiritual, para a glória
de Deus!
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