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Palavra

Palavra Apostólica

Foto: Flávio Carques

Com alegria no nosso coração, na nossa alma, que estamos
em 2014, ano de uma bênção especial para a Casa da Bênção de
Deus, porque estamos vivendo o
nosso Ano do Jubileu.
O Ano do Jubileu é comprovadamente mais do que especial, porque foi instituído por
Deus, conforme nos relata a Bíblia Sagrada, no livro de Levítico, capítulo 25. Ali, o Senhor
ordena que o povo de Israel,
povo chamado escolhido, separado por Deus, povo que foi arrancado do Egito para servir ao
Senhor, deveria fazer uma festa,
muito especial, a cada 50 anos; o
Ano do Jubileu!
Essa festa foi preparada por
Deus para o povo receber algumas bênçãos especiais, como o
perdão das dívidas; não somente
das dívidas materiais, mas também das espirituais para arrancar dos nossos corações as raízes
de amargura.
Jubileu também quer dizer
tempo de restituição de tudo que

perdemos; quanta gente fica não
somente endividada, mas perde
também os seus bens; perde a
saúde, perde uma família, enfim,
perde tudo o que tem.
Temos visto isso quase todos os dias, os noticiários da televisão têm mostrado neste começo de ano cidades devastadas
pelas chuvas, onde as pessoas
dão seus depoimentos dizendo:
Eu perdi tudo, só fiquei com a
roupa do corpo.
A Bíblia nos garante que
Deus está atento sobre tudo isso
e, o que é mais importante, Deus
garantiu que no Ano do Jubileu
restituiria as propriedades, casas, fazendas, gado, tudo aquilo
que se havia perdido.
Jubileu, meus irmãos, também é tempo de libertação para
os escravos. Alguém pode dizer:
no Brasil não há escravos; mas
eu lembro que nossa nação está
cheia de escravos da bebida, escravos do cigarro, escravos do
vício dos remédios, escravos das
drogas maléficas, escravos da

miséria... Mas sabe o que Deus
prometeu? No Ano do Jubileu
todo o cativeiro terá o seu fim!
Através de Jesus Cristo,
Deus garante a liberdade para
nós, a salvação da alma, o perdão dos pecados, a transformação, a regeneração... Deus nos
promete a bênção triplicada, o
que quer dizer que você vai comer e se vestir bem, vai ter um
bom salário e terá paz e saúde.
O Ano do Jubileu também
nos trará segurança, apesar de
toda a violência, de tanta confusão, apesar de muitos acreditarem que já não temos paz,
apesar de vermos os governos
encontrando dificuldades para
combaterem essa violência terrível que invadem nossas cidades,
nossas casas, nossos lares... Mas
aqueles que acreditam na palavra de Deus estarão seguros!
Concluo lembrando que o
Ano do Jubileu também é ano
de resgate, pois Deus está sempre pronto para resgatar o seu
povo; creia, porque o Senhor
neste Ano do Jubileu vai libertar
o povo da escravidão, Deus vai
libertar o povo dessa miserável
pobreza...
Deus vai abençoar você!
Deus vai abençoar a sua casa!
Deus vai abençoar sua família!
Deus vai dar tudo que você precisa!
Apóstolo Doriel de Oliveira, Servo do Senhor Jesus
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Palavra da Missionário Ruth

Este é o Ano de Ouro das

Mulheres da Bênção

“

Em todas
as épocas
Deus
tem levantado
mulheres
sinceras para
participar
do
Seu ministério.

”

Este e o ano de ouro da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus
“Casa da Benção”, automaticamente o ano de ouro das mulheres da
bênção. Quero, por meio desta coluna, parabenizar a você mulher de
Deus, que através de muitos anos
tens participado conosco deste Ministério tão importante da casa do
Senhor.
Em todas as épocas Deus tem
levantado mulheres sinceras para
participar do Seu ministério. Até
mesmo antes de Jesus iniciar o Seu
ministério na face da terra, o qual
Ele levantou muitas mulheres para
o seu trabalho.
O exemplo de uma delas foi
a mulher samaritana que ganhou
toda uma cidade para Jesus. E as
mulheres que serviam Jesus (Lucas
8: 1-3).
Após sua ressurreição Jesus
enviou a primeira missionária para
dizer aos seus discípulos que Ele

havia ressuscitado (João 20: 11 -18)
e muitas outras mulheres da benção
que serviam ao Senhor.
Desde de o Antigo Testamento, vemos mulheres servindo e
sendo usadas por Deus tais como:
Ester , Débora, Jael e tantas outras.
Neste ano de 2014 é o nosso
ano, portanto vamos marchar sempre em frente no serviço do reino de
Jesus.
Se Ele nos chamou é por que
confia em nós e quer nos encher do
seu Espírito para realizarmos uma
grande obra para seu Reino.
Portanto esforçai–vos e não
desanime! Olhemos para Jesus e seremos vitoriosas.
E você querida irmã, que ainda não se dispôs, a hora é agora.
Levanta-te, una-se a nós e vamos
ganhar almas para o Senhor Jesus.
Não esqueça: este é o ano de
ouro das Mulheres da Benção na
obra do Senhor.

AS MENSAGENS DESTES DVD´S IRÃO MARCAR SUA VIDA.
Material disponível para venda na Catedral da Bênção

Abraço de sua amiga de
verdade, Ruth B. Oliveira
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ADQUIRA ESTE MARAVILHOSO LIVRO,
VOCÊ NUNCA MAIS SERÁ A MESMA.

Mais uma Casa da Bênção
em Águas Lindas (GO)

Foto: Flávio Carques

Catedral News

Nave da igreja de Águas Lindas

66 || MENSAGEM
MENSAGEM -- FEVEREIRO
FEVEREIRO2014
2014

Pastores consagram o templo da ICB de Águas Lindas

A cidade de Águas Lindas
de Goiás recebeu um presentão
de natal, no dia 21 de dezembro
foi pré-inaugurada mais uma
ICB (Igreja Casa da Bênção).
O terreno que havia sido
doado à igreja, teve a construção do templo postergada por
inúmeras vezes, mas o departamento de filiais, incentivado
pelo apóstolo Doriel de Oliveira,
trabalhou duro por mais de dois
anos.
Na inauguração, o apóstolo Doriel emocionado disse: “A

Ap. Doriel e Miss.ª Ruth próximos à pedra que foi consagrada, à época, como pedra fundamental

inauguração dessa igreja é uma
vitória”. E lembrou que numa
das primeiras vezes que esteve
no local pegou uma pedra grande que estava na área representando a pedra fundamental e
orou consagrando o terreno. Por
ocasião da pré-inauguração a
mesma pedra foi colocada sobre
a plataforma do púlpito.
Pastores da ICB do DF e
entorno e membros das igrejas
do DF estiveram reunidos consagrando mais um templo para
honra e glória do Senhor.

Evangelista Gê e Pastor Natalício
recebendo oração do Ap. Doriel

Fachada da ICB Águas Lindas
em construção
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Catedral News

Povo louvando a Deus nas 24 horas

Era uma tarde de chuva intensa no DF, tarde de sábado, uma
reunião onde se falava sobre Jesus
em Cada Lar havia terminado há

pouco. Um local que sempre era
usado por homens e mulheres
de Deus para orar atrás da plataforma do púlpito estava vazio.

Uma criança que dormia dentro
de um carro no estacionamento
interno da Catedral da Bênção,
foi retirada pelos seus pais, um
casal de pastores. De repente um
vento impetuoso entrou na nave
da catedral destruindo o telhado.
Uma árvore caiu sobre o carro
que a pouco a criança dormia. No
balanço final só prejuízos materiais, mas para honra e glória do
Senhor, ninguém se feriu. O que
poderia se tornar uma tragédia,
se transformou em louvor e adoração.
Esse fato aconteceu no dia
5 de janeiro de 2002, passava das
dezoito horas. E para lembrar esse
grande milagre que Deus fez é que
a Catedral da Bênção promove
desde então as vinte e quatro horas de adoração.
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24H horas de adoração

Notícia

Billy Graham

é um dos homens “Mais Admirados” do mundo

Evangelista Billy Graham na comemoração de seus noventa e cinco anos
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Billy Graham foi mais uma
vez escolhido pelos americanos
como uma das pessoas mais admiradas do mundo. Aos 95 anos,
o evangelista apareceu 57 vezes
na pesquisa anual do instituto
Gallup nos últimos 67 anos.
Sr. Graham apareceu pela

“

“De todo o
meu coração,
eu quero deixá-lo com a
verdade”,
disse o Graham a
milhões de
telespectadores
que assistiram
à cruzada.

”

primeira vez na lista em 1955.
Desde então, ele é escolhido entre os 10 homens mais admirados, um número recorde.
De acordo com o Gallup, a
cada ano, os adultos americanos
são entrevistados por telefone
e respondem a uma pergunta aberta sobre qual pessoa no
mundo que mais admira. A pesquisa em 2013 foi feita entres os
dias 05 e 08 de dezembro e entrevistou 1.031 americanos.
O presidente Barack Obama assumiu o primeiro lugar,
com 16% dos votos dos entrevistados assumindo o posto de “o
mais admirado”. A presidência
americana ocupa a posição de
número 1 a 57 dos últimos 67
anos.
O ex-presidente George W.
Bush e o Papa Francisco empataram na segunda posição. Billy
Graham e o ex-presidente Bill
Clinton estão empatados em
quarto lugar. Hillary Clinton,
Oprah Winfrey, Michelle Oba-

ma e Sarah Palin encabeçam a
lista das mulheres mais admiradas deste ano.
Enquanto o evangelista
Graham detém o recorde de
mais aparições na lista de “dos
homens mais admirados”, a rainha Elizabeth II detém o recorde, de maior aparição na lista
das 10 mulheres mais admiradas
com 46 aparições em as 10 desde
1948.
O evangelista Billy Graham
fez 95 anos no último dia 7 de
novembro, no mesmo dia em
que sua mensagem de vídeo
mais recente, A Cruz Cross, foi
exibida na televisão em todo o
país. Com duração de 30 minutos, o vídeo faz parte de uma série de novas mensagens da cruzada nacional, Esperança para
América com Billy Graham.
A Associação Evangelística
Billy Graham pediu a ajuda de
jovens crentes, incluindo rapper
Lecrae, cantor Lacey Sturm e o
jogador de futebol profissional
David Tyree, os quais se juntaram ao evangelista para levar o
Evangelho às pessoas em toda a
América do Norte.
“De todo o meu coração,
eu quero deixá-lo com a verdade”, disse o Graham a milhões de
telespectadores que assistiram à
cruzada.
O pastor dos presidentes
diz que chorou pelos Estados
Unidos e orou continuamente
pelos americanos, para se arrependerem dos seus pecados e
colocar sua fé e esperança em
Jesus Cristo.
Fonte: billygraham.org
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JCL

Uma Linguagem para
estabelecer o impossível
E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso.
Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Gênesis 11:5
O homem é o único ser
que nasce com a capacidade da
comunicação por meio da linguagem falada; ele é capaz de
aprender e falar perfeitamente
dezenas de idiomas.
Acima enxergamos na passagem da “confusão de línguas”
alguns princípios que se aplicarmos em equipe seremos bem sucedidos...
O Sucesso está em falarmos a mesma língua
Uma só linguagem atrai:
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1 - Unidade
Para que todos sejam um,
como tu, ó Pai, o és em mim, e
eu em ti; que também eles sejam
um em nós, para que o mundo
creia que tu me enviaste ( João
17:21).
Frases como: “A união faz
a força” e “Unidos venceremos!”
fazem parte de nosso vocabulário, mas o que realmente fará a
diferença não é sermos muitos,
mas “Um”. Foi o que aconteceu
no projeto de construção da
Torre de Babel...
Foi algo tão tremendo que
chamou a atenção de Deus (Gn.
11:5).

2 - Projetos
Eles se aproveitaram da
única linguagem para estabelecer um plano, um projeto e um
alvo.
Apesar de o projeto em si
ser uma afronta a Deus, era algo
extremamente ousado e inusitado, tanto que eles até inventaram técnicas de construção que
são usadas até hoje: fabricação
de tijolos, argamassa, sem contar os cálculos estruturais que
provavelmente foram sofisticadíssimos para a época (Leia Gn.
11:4).
Se você pretende ter sucesso em seus projetos vai precisar
de pessoas que falem sua linguagem, esse é o segredo.
3 - Poder de mobilização
“E disseram uns aos outros:
Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo
por pedra, e o betume por cal. E
disseram: Eia, edifiquemos nós
uma cidade e uma torre cujo
cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de
toda a terra” (Gênesis 11:3-4).
Quando há uma linguagem
só o poder de mobilização é sem
Adquira os produtos do JCL pelo (61) 3451-7204
ou pelo site: www.jesusemcadalar.org.br

limites, pois quando falamos de
linguagem falamos de ideias, de
sonhos, de visões e isso atrai pessoas, pois pessoas foram criadas
para realizar projetos.
4-Não há impossível
E todos foram cheios do
Espírito Santo, e começaram a
falar noutras línguas, conforme
o Espírito Santo lhes concedia
que falassem (Atos 2:4).
Estabelecer uma linguagem é o primeiro passo para o
sucesso. Quando o Senhor disse aos discípulos que permanecessem em Jerusalém antes de
darem prosseguimento à missão que lhes havia confiado em
Lucas 24:49 foi para que eles recebessem o “selo” que lhes daria
uma única linguagem, agora a
“Linguagem do Céu”.
Conclusão
A partir de agora o Brasil
todo está procurando caminhar
na mesma linguagem, o chamado “Trilho”. Na próxima edição
daremos um passo a passo de
como vamos unificar a linguagem.
Prs. Valdir Miasato e Claudia Miasato

Você Foi Escolhido

TESTEMUNHO

Paulo Vitor, morador de Brasília – DF

Simone, moradora de
Brazlândia – DF

Arlon, morador de
Brazlândia - DF

Eu peguei o carnê no intuito
de Deus abençoar meu ministério,
E, a partir daí foram surgindo propostas pra pregar em congressos, na
igreja... Sempre estou pregando e
Deus vem me abençoando cada vez
mais. E recentemente Deus abriu
uma grande porta de emprego pra
mim. O carnê é uma bênção porque
através dele Deus abre as portas,
vale a pena fazer mesmo!

Eu tinha o sonho de ingressar
na faculdade, e, graças a Deus esse
sonho tornou-se realidade eu já vou
me formar ano que vem. Deus me
abençoou com essa faculdade! Recentemente eu conquistei o meu
carro, recebi a cura de diversas enfermidades graças a Deus. Vale a
pena fazer um compromisso com
Deus!

Eu estava bem empregado
em uma determinada empresa,
mas aconteceu uma reviravolta
e eu acabei demitido. Eu tinha
muitos compromissos, várias
contar à pagar e bateu aquele desespero, pois não tinha da
onde tirar o sustento para a minha família. Sou casado e tenho
três filhos. Eu estava tão desesperado que cheguei ao ponto de
tentar tirar minha própria vida,
eu entrei no meu carro tentei me
enforcar com o sinto de segurança. Porém, meu filho de dois
anos de idade perguntou pra minha esposa onde eu estava e ele
começou a chorar dizendo: Eu
quero meu pai, onde está meu
pai?!
E meu filho me encontrou
dentro do carro, gritou a mãe
e foi quando eles me tiraram já
desacordado. Foi a partir daí que
eu procurei a igreja e hoje eu estou liberto.
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Você foi Escolhido
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Capa

Ano do Jubileu,
No próximo dia 09 de junho vai completar cinquenta
anos que eu minha esposa missionaria Ruth de Oliveira temos
um projeto em nossos corações
e nas nossas vidas, o levar a benção da salvação para milhares de
milhares de pessoas nessa nação.
Essa igreja nasceu não porque eu ou alguém queria que
nascesse, mas ela nasceu porque
Deus assim o quis. Porque Jesus
pagou um preço lá na cruz do
calvário e hoje a Casa da Bênção
está espalhada pelo Brasil e em
alguns países. São milhares de
milhares ou milhões de pessoas
que estão fazendo parte dessa
obra, e, é por isso que estamos
iniciando as comemorações do
ano do Jubileu de Ouro.
E por que Jubileu? O Jubileu foi criado por Deus. Em Levítico 25: 12 diz: “Porque jubileu
é, santo será para vós; a novidade do campo comereis”. Deus diz
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“

Essa igreja
nasceu não
porque
eu ou
alguém queria
que nascesse,
mas ela nasceu
porque Deus
assim
o quis.

”

que o “O Jubileu é santo” e através do jubileu as bênçãos Deus
nos alcançam.
São bênçãos especiais dadas por Deus e a primeira bênção é o perdão. As dívidas que
existiam no passado foram perdoadas quando Deus criou o
jubileu. Perdão também das pessoas, da alma, do corpo, da igreja, perdão da família. Você deve
fazer uma análise de si mesmo,
da sua vida, pois só você conhece o seu coração, e, se existe alguma coisa, alguma raiz de
amargura contra alguém você
tem que perdoar. Jubileu quer
dizer perdão. Mulher tem algo
contra o seu marido? Jubileu
quer dizer perdão! Marido tem
algo contra sua mulher? Jubileu
quer dizer perdão! Perdão é algo
que tem que sair do íntimo. Perdão é esquecer.
Se você tem alguma coisa
em seu coração, alguma restrição contra alguém, guarda uma
raiz de amargura contra seu pai,
sua mãe, contra um irmão, contra uma irmã, hoje quero te dizer que é dia de perdão. Hoje é
dia de perdão! Se você tem alguma coisa contra alguém, declare
o perdão. Não tenha a sua vida
amargurada ou triste por qualquer coisa, ou porque você tem
alguma coisa contra alguém.
Ninguém pode ficar amargurado, declare o perdão hoje.
Dívida é algo terrível, se
você crer, a sua dívida já esta
perdoada, todas as suas dívidas.
Estou falando de dinheiro mesmo. Procure quem é de direito,
fale com a pessoa é peça perdão,
diga para o seu credor: “A minha
bíblia diz que Deus já me per-

doou e minha dívida já foi paga”.
Você tem coragem de dizer isso?
Fui procurado por uma
pessoa que tinha uma dívida
com um banco, eu orei por ela,
ela foi ao banco e ao explicar que
não tinha dinheiro para quitar
sua divida o banco perdoou a
dívida. Se você tem uma dívida,
acredita no que escrevi e agir,
Deus vai fazer esse milagre, você
tem a benção na sua vida. Fale
com a pessoa que você esta devendo, seja numa loja ou onde
for, vá conversar, aja, porque
você tem a bênção.
Se você perdeu algo, uma
casa, um sítio, uma fazenda, um
carro Deus vai te restituir. Estamos vivendo o tempo de restituição, se alguém tem uma casa
pra ser restituída, um terreno

Capa

Ano de Bênção

“

Jubileu é Santo,
você vai
conquistar o
que não conquistou
ainda, você pode
ter 100 anos,
mas você vai
conquistar.

”

Apóstolo Doriel de Oliveira
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você é forte diante de Deus. No
ano do jubileu você vai cresce e
crescer muito.
Você terá uma benção triplicada. Jubileu é trazer uma
bênção triplicada, pra você.
Jubileu significa segurança
das bênçãos para sua vida.
Jesus é o nosso jubileu. Em
Lucas 4: 21 Jesus diz: “Hoje se
cumpriu a Escritura que vocês
acabaram de ouvir”. Jesus está
dizendo que ele é o Jubileu da
igreja.

Foto: Flávio Carques

que perdeu lá no passado seja
há quantos anos for estamos no
ano do Jubileu. É ano de bênção.
Deus vai restituir para aqueles
que creem.
Existe uma benção para
essa igreja. Ela está completando
50 anos. Foi e é uma jornada de
muitas lutas, muitas dificuldades, mas estamos completando
50 anos. Algumas centenas de
igrejas no Brasil abriram suas
portas e fecharam, outras igrejas
estão apagadas, mas Deus pela
sua misericórdia tem conservado essa igreja do sul ao norte do
leste ao oeste. E Deus resolveu
no céu fazer uma promessa para
essa igreja, para todos nós.
Pobreza é do diabo, miséria
é do diabo. Nessa casa muita gente entrou de pé no chão, de chi-

nelo, não tinha nada, mas Deus
fez uma promessa pra mim, Ele
me disse: “Eu não quero o meu
povo passando necessidades,
Eu quero abençoar!”. Deus quer
abençoar o seu povo, Deus quer
abençoar a sua igreja. Deus quer
abençoar missionários, pastores, presbíteros, obreiros. Deus
faz uma promessa para aqueles
que são seus. Você tem que despertar isso é promessa de Deus,
veja o que Deus está dizendo em
Deuteronômio 15:4: “Para que
não haja pobre entre vós; pois eu
o Senhor abençoarei abundantemente…”.
Em Deuteronômio 15: 5
Deus deixa claro, contanto que
obedeçam em tudo ao Senhor,
ao seu Deus, e colocarem em
prática toda esta lei que hoje lhes
estou dando. Se você que receber essa benção de prosperidade
tem uma condição: Seja fiel!
“Pois o Senhor, o seu Deus,
os abençoará conforme prometeu, e, vocês emprestarão a
muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês
dominarão muitas nações, mas
por nenhuma serão dominados”.
Deuteronômio 15:6 é promessa
de Deus! Nunca mais você precisará pegar dinheiro emprestado. Deus vai te abençoar. Abençoar a igreja a cidade onde você
está e você vai superar todas as
dificuldades.
Jubileu é Santo, você vai
conquistar o que não conquistou
ainda, você pode ter 100 anos,
mas você vai conquistar. Calebe
tinha 85 anos quando foi buscar
a sua herança. Se você se considera velho eu quero te avisar que
velho é o diabo. Você não velho,

SCT

33 anos de ministério do casal de
Missionários Antonio Soares e Geny Silvério

“

Foi necessário
então,
na década de 90
construir a
sede regional, que é
uma igreja
moderna, ampla,
com mais
de 300m²...
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Fachada da ICB Barra do Garça - MT

A Igreja Casa da Bênção da
superintendência de Barra do
Garças - MT, lançou uma revista
comemorativa pelos 33 anos de
ministério do casal de Missionários Antonio Soares e Geny
Silvério, naquela cidade. Esta
história vencedora começou em
1982 quando o casal aceitou o
desafio de sair da cidade de Assis - SP e desbravar a região do
Vale do Araguaia.
Com o crescimento da
obra, muitos vinham de pontos
distantes do Vale do Araguaia
onde as pessoas eram enviadas
para receber a oração da fé. Foi
necessário então, na década de
90 construir a sede regional, que
é uma igreja moderna, ampla,
com mais de 300m² construídos, servida de escritório, galeria, salão anexo, banheiros e casa
pastoral. Atualmente a superintendência conta com 10 igrejas,
sendo 7 próprias em nome da
ITEJ e tem um programa na rádio Aruanã que alcança mais de

”

30 (trinta) municípios.
O Superintendente e Missionário Antonio recebeu recentemente, junto com a Missionária Geny o título de cidadão
Barragarcense em reconhecimento aos serviços prestados ao
longo destes anos.
Caso queira receber um
exemplar desta revista entre em
contato com o Miss. Antonio
Soares pelo telefone (66) 34014784.

Miss. Antônio e Geny Soares - MT

Pastores e oficiais da ICB Barra do Garça - MT

SCT

Niquelândia – GO

Apóstolo Doriel de Oliveira ora pelos presentes

O pastor Luiz Carlos Pinto assumiu a ICB Niquelândia a
pouco mais de dois anos e Deus
esta fazendo verdadeiros milagres na cidade goiana.
No dia 26 de novembro
o apóstolo Doriel de Oliveira,

Na primeira fila do teatro, pastores que acompanharam o
apóstolo e líderes da ICB Niquelândia - GO

acompanhado dos pastores Jeremias Figueredo, Arcentik Dias
e Marcos Mariano, estiveram
presentes na convenção da ICB
Niquelândia.
Para comportar um público que afluiu ao evento, o pastor

Luiz Carlos reservou o Teatro da
cidade.
E aproveitando a estadia
do apóstolo Doriel pela cidade
a câmara municipal concedeu a
ele o título de Cidadão Niquelandense.
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Apóstolo Doriel de Oliveira ministrando no teatro municipal de Niquelândia - GO

SCT

Miss. Palaroni ministrando durante a reunião anual de líderes

Miss. Palaroni e Ap. Doriel lideraram a reunião anual de líderes

Miss. João Galdino e Ap. Doriel na ministração da Santa Ceia
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Foto: Flávio Carques

Reunião dos superintendentes e diretores do Supremo Concílio

Foto: Flávio Carques

Reunião Anual de Líderes da
Casa da Bênção

A Casa da Bênção tem buscado a unidade entre seus pastores a fim de trilhar as novas veredas que Deus tem preparado
para sua igreja. E a reunião de
líderes que acontece anualmente em Brasília, teve sua última
edição realizada em dezembro
de 2013. A reunião começou
na terça-feira (10 de dezembro)
com um plenário exclusivo de
superintendentes, diretoria do
SCT (Supremo Concílio) e o
apóstolo Doriel de Oliveira. Foi
um encontro com um número
recorde de pastores e missionários da ICB (Igreja Casa da Bênção).

No encontro, o Apóstolo
Doriel falou sobre o crescimento
da igreja para os próximos anos
e sobre o ano do Jubileu de Ouro
que será comemorado em 2014.
Os cursos CAP e CTP também
estiveram em pauta e foi feito
um breve relato das aulas que
foram dadas e qual o resultado
alcançado até o momento e continuidade a partir de janeiro. Na
ocasião também foi apresentado
o relatório sobre a Casa de Milagres.
Foi apresentado pelo missionário Jair de Oliveira o projeto “Paulo”, que após apresentação ao plenário, começará a ser

colocado em execução já no mês
de fevereiro.
Oficialmente iniciada na
manhã de quarta-feira (11 de
dezembro), a reunião do SCT
– Supremo Concílio da Igreja
Tabernáculo Evangélico de Jesus, foi aberta com um número
recorde de participantes. O que
se repetiu na quinta-feira. Esse
dois dias foram reservados para
pregações maravilhosas trazidas
diretamente do trono de Deus
para os presentes.
Ao final do encontro, os
líderes de todo o país participaram de uma santa ceia ministerial.

SCT

ICB/Nova Serrana - MG 31 anos

Pastor Mário Cezar e esposa

Comemoração de 21 anos da ICB Nova Serrana - MG

No mês de outubro foi comemorado o aniversário de 31
anos da ICB/Nova Serrana em

Minas Gerais.
O pastor Mário Cezar, sua
esposa e todos os obreiros do

Comemoração de 21 anos da ICB Nova
Serrana - MG

campo comemoraram a data
sob o tema: UMA NOVA HISTORIA!

Deus estabelece as autoridades
Toda alma esteja sujeita às
autoridades superiores; porque
não há autoridade que não venha de Deus; e as que existem
foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1
A ICB Santos tem um seu
corpo de presbíteros o irmão

Vereador Fernando Bispo

Fernando Bispo, que está vereador pelo município de São
Vicente e que tem se colocado,
além do seu trabalho atuante
na câmara municipal, como um
grande colaborador para o crescimento do reino de nosso Senhor Jesus Cristo.

Nota de Falecimento
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
2 Timóteo 4:7

também pastoras, Laís, Kátia e
Janeth e avó de sete netos.
Foram quarenta e três anos
dedicados à Casa da Benção e
desde 1981 em Curitiba - PR.
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O Senhor nosso Deus recolheu no dia 02/02/2014 a Pastora Elci Pereira Garajau, esposa
do Pastor José Alves Garajau,
mãe dos pastores, Mauro, Paulo e Glauro e respetivas esposas

SCT

Ministração Apostólica
Em Bauru - SP
Um casal de missionários
tem feito a diferença no interior
de São Paulo.
Os Missionários João e
Mercedes Galdino estão em
Bauru desde 2004 dirigindo a
ICB – Igreja Casa da Bênção, a
igreja tem crescido, Deus tem
prosperado o ministério e conforme noticiamos anteriormente, o Missionário João Galdino,

lançou recentemente a pedra
fundamental do novo templo
que será construído em breve.
No final de novembro de
2013 o apóstolo Doriel de Oliveira esteve em Bauru - SP para
uma ministração apostólica, a
igreja estava lotada, além dos
membros da ICB Bauru, estiveram presentes pastores e representantes da sociedade civil bau-

ruense. Na ocasião o prefeito da
cidade, Dr. Rodrigo Agostinho,
agraciou o apóstolo com o título
de “hospede oficial do município de Bauru”.
A ICB Bauru, além do
crescimento espiritual e material, tem alcançado destaque na
região por meio do conselho de
pastores cujo o Missionário João
Galdino faz parte.

Missionário Merdes e João Galdino

Membros da ICB Bauru recebendo a oração do Ap. Doriel de Oliveira

Prefeito Dr. Rodrigo Agostinho da titulo
ao Ap. Doriel, ao seu lado Miss. João Galdino

22 | MENSAGEM - FEVEREIRO 2014

Oficiais da ICB Bauru

Membros da ICB Bauru sendo ministrados pelo Ap. Doriel de Oliveira

Ap. Doriel ora pela ICB Bauru

SCT

O Primeiro Batismo da
Casa de Milagres

Foto: Flávio Carques

Apóstolo Doriel dando as últimas
instruções antes do batismo

Candidatos ao batismo, parentes, amigos e membros da ICB DF lotam a Catedral da Bênção

Piscinas que foram utilizadas
como tanques batismais
Capela da Bênção repleta de candidatos
ao batismo e público

Pastores e oficiais agradecem a
Deus pelo grande batismo

Piscinas que foram utilizadas
como tanques batismais

Missionário Jeremias batiza
seu filho caçula Joshua

Um grupo estava em pé de
baixo de uma das tendas armadas
no estacionamento da Catedral
da Bênção do DF próximo a uma
piscina montada, para assistir ao
batismo de centenas de pessoas
que aceitaram a salvação em Jesus Cristo, por meio da campanha da Casa de Milagres. Entre
elas estava Lucia Carla, moradora
da Taguatinga Norte, que abriu as
portas da sua casa para realizar a
Casa de Milagres.
Acompanhada de sua filha,
estava radiante de alegria, pois al-

gumas das pessoas que frequentaram sua casa durante a Casa de
Milagres estavam ali para se batizarem.
Essa história se repetia em
cada grupo que era avistado.
Gente trazendo e acompanhando
pessoas que seriam batizadas na
manhã de domingo primeiro de
dezembro de 2013: A data marcada para o batismo da Casa de
Milagres!
Durante dois meses inúmeras pessoas, que são membros da
Casa da Bênção, sem um cargo

eclesiástico, abriram suas casas,
oraram e trabalharam incansavelmente para que vidas fossem
salvas, dispostas a simplesmente
cumprir o “ide” do Senhor Jesus.
Este é apenas um breve testemunho do que aconteceu no
Distrito federal, temos recebido
relatos de muitos testemunhos do
Brasil a fora. E, o SCT (Supremo
Concílio) tem contabilizado os
resultados: milhares e milhares
de pessoas desceram as águas do
batismo no primeiro domingo de
dezembro.
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Foto: Flávio Carques

Tendas sobre as piscinas que foram
usadas como tanques batismais

SCT

Convenção dos Valentes
na ICB Recife -PE
Dezenas de pessoas estiveram presentes na Convenção dos
Valentes da ICB - Igreja Casa da
Bênção do Recife nos dia 17, 18
e 19 de janeiro, que foi realizada
na maior casa de shows da América latina, Chevrolet Hall.
Foram três dias (sexta, sábado e domingo). Na sexta e no
sábado, a convenção foi realizada na igreja sede de Pernambuco
que fica no Bairro Afogados da
Capital do Recife, e domingo, no
Chevrolet Hall pelo grande número de participantes. Vieram

caravanas de todas as congregações do estado.
Presenças ilustres da Casa
da Bênção, como seus fundadores, o Apóstolo Doriel e a Missionária Ruth de Oliveira, onde
ministraram uma palavra de
valentia e oraram todos. O missionário Palaroni diretor administrativo do SCT – (Supremo
Concílio), também participou
do evento. A missionária Orfa
Solares, do Texas/EUA, deixou
sua palavra de incentivo para todos os presentes.

Os missionários José Geraldo e Lenira Ramos têm trabalhado incansavelmente para que
o evangelho de nosso Senhor Jesus seja pregado no Recife e toda
região.

Missionários José Geraldo e Lenira Ramos

Miss. Ruth, Ap. Doriel,
Miss. José Geraldo e Miss. Lenira
Chevrolet Hall lotado no domingo da convenção
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Miss. Ruth louvando ao Senhor

Chevrolet Hall lotado no domingo da convenção

Missionário Palaroni durante ministração

SCT

O Espirito Santo homenageia o Missionário Jair de Oliveira

Missionários Graça e Jair de Oliveira

Missionário Jair com oficiais da ICB Espírito Santo

Missionário Jair, esposa e família

Fachada da Catedral da Bênção de Vitória – ES

Em Vitória do ES o terceiro domingo de janeiro foi um
dia mais do que especial, dia 18
aconteceu a primeira Santa Ceia
centralizada de todo estado e o
culto de ação de graças pelo aniversário do missionário Jair de
Oliveira.
Realizado no Centro de

Eventos da Casa da Bênção de Vitória, teve o preletor Missionário
Paulo Roberto De Rezende (MG)
e o Missionário Moisés Oliveira
(MG-VALADARES) e líderes do
estado da ICB, com a presença de
mais de 2.000 pessoas.
Foi um momento de muito
agradecimento à Deus por mais

um ano de vida do missionário
Jair em que o ministério, oficiais
e família puderam juntos selar a
unidade em Cristo após tomarmos a santa ceia. Foi um culto de
muita alegria, louvor, dança, oração, emoções com muitas homenagens ao pastor líder da ICB do
Espirito Santo.
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Missionário Jair de Oliveira ministrando no grande templo de Vitória

SCT

“Na próxima edição a cobertura completa”.

Auditório do Centro de Convenções de São Vicente repleto

Lideres da ICB sendo ministrados

26 | MENSAGEM - FEVEREIRO 2014

Pastor Moises de Oliveira ministrando

Um dos muitos momentos de Louvor

Apostolo Doriel ministrando durante o evento

SCT

Santa Ceia ministerial do RJ
tituição.
E para selar essa palavra
profética no sábado dia primeiro
de fevereiro foi realizada a grande
ceia ministerial do Rio de Janeiro,

recepcionado pelos missionários
Getúlio e Leni Mapa na ICB de
Quintino, que estava lotada com
missionários, pastores e oficias
do estado do RJ.

Pastores consagram o Cálice

Apostolo Doriel ministrando

Oficiais da ICB sendo ministrados

Miss. Getúlio Mapa apresenta Ap. Doriel

Oficiais da ICB sendo ministrados

Missionário Getúlio Mapa
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Conforme tem sido pregado
pela ICB (Igreja Casa da Bênção)
este é o ano do Jubileu de ouro e
o ano da Unidade do corpo de
Cristo, ano de perdão, ano de res-

Artigo

Os 85 mais ricos do mundo têm o mesmo
patrimônio de metade da população
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Apesar da diminuição na última década, Oxfam afirma que desigualdade no Brasil e na
América Latina ainda é grande
Um relatório da ONG britânica Oxfam mostra que o patrimônio das 85 pessoas mais
ricas do mundo equivale às
posses de metade da população
mundial.
Segundo o documento
chamado Working for theFew
(“Trabalhando Para Poucos”, em
tradução livre), as 85 pessoas
mais ricas do mundo têm um
patrimônio de US$ 1,7 trilhão,
o que equivale ao patrimônio de
3,5 bilhões de pessoas, as mais
pobres do mundo.
O relatório ainda afirma
que a riqueza do 1% das pessoas
mais ricas do mundo equivale a
um total de US$ 110 trilhões, 65
vezes a riqueza total da metade
mais pobre da população mundial.
A Oxfam observou em seu
relatório que, nos últimos 25
anos, a riqueza ficou cada vez
mais concentrada nas mãos de
poucos.
“Este fenômeno global levou a uma situação na qual 1%
das famílias do mundo são donas de quase metade (46%) da
riqueza do mundo”, afirmou o
documento.
“No último ano, 210 pessoas se tornaram bilionárias, juntando-se a um seleto grupo de
1.426 indivíduos com um valor
líquido combinado de US$ 5,4

O hotel de luxo InterContinental Davos, na estância de montanha suíça de Davos. Relatório
Oxfam encontrado pessoas em países ao redor do mundo acreditam que os ricos têm muita
influência sobre a direção do seu país está se dirigindo. Foto: Arnd Wiegmann / Reuters

trilhões”, destaca o relatório.
“É chocante que no século 21 metade da população do
mundo - 3,5 bilhões de pessoas - não tenham mais do que a
minúscula elite cujos números
podem caber confortavelmente
em um ônibus de dois andares”,
afirmou WinnieByanyima, diretora-executiva da Oxfam.
Para Byanyima, “em países desenvolvidos e em desenvolvimento estão cada vez mais
vivendo em um mundo em que
as taxas de juros mais baixas, a
melhor saúde e educação e a
oportunidade de influenciar estão sendo dadas não apenas para
os ricos mas para os filhos deles
também”.
“Sem um esforço concen-

trado para enfrentar a desigualdade, a cascata de privilégios e
de desvantagens vai continuar
pelas gerações. Em breve vamos viver em um mundo onde
a igualdade de oportunidades é
apenas um sonho”, acrescentou.
Publicado dias antes do
Fórum Econômico Mundial em
Davos, o relatório detalha o impacto da crescente desigualdade
em países desenvolvidos e outros em desenvolvimento.América Latina eBrasil
O relatório da Oxfam
apontou que alguns países, especialmente na América Latina,
estão conseguindo ir contra esta
tendência, diminuindo a desigualdade na última década.
Fonte: www.ecofinancas.com/

Política

Observatório da vida e da família é lançado na
Câmara dos Deputados

“

A nossa missão
será transformar o
conhecimento
adquirido em
propostas que orientem
ações promotoras da
paz, da dignidade
humana, da justiça
social e da proteção
da vida e
da família.

”

da vida desde a sua concepção, e
dos direitos constitucionais.
O evento de lançamento
do Observatório, que também é
coordenado pelos deputados federais Arolde de Oliveira (PSD-RJ), Silas Câmara (PSD-AM)
e Antônio Bulhões (PRB-SP),
movimentou o Salão Nobre da
Câmara dos Deputados, em
Brasília. Autoridades dos três
poderes, membros do Ministério Público Federal e diversas
lideranças evangélicas do Brasil
marcaram presença, entre elas o
Apóstolo Doriel de Oliveira.
Durante a cerimônia de
lançamento, Roberto de Lucena
esclareceu que o Observatório
é uma organização voltada para
pesquisa, produção de conhecimento e metodologias com o
propósito de socializar e ampliar
o debate sobre a defesa da vida e
da família em todo o território
nacional.
Para a ampliação do debate que pretende tratar de temas
como violência, drogas, abuso
sexual, liberdade religiosa, discriminação, aborto e outros,
a organização contará com a

Fonte: robertodelucena.com.br / Assessoria
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O deputado federal Roberto de Lucena (PV-SP), com
o apoio de várias organizações
e entidades da sociedade civil,
lançou nesta terça-feira (17/12)
em Brasília o “Observatório da
Vida e da Família”,organização
sem fins lucrativos que tem o
objetivo de promover iniciativas
políticas, sociais e científicas em
defesa da família, da paz social,

interação de uma rede sócio-pedagógica trabalhando no
diálogo e produção coletiva de
conhecimento com pesquisadores, estudantes e profissionais
de diferentes áreas, instituições
e organizações sociais.“A nossa
missão será transformar o conhecimento adquirido em propostas que orientem ações promotoras da paz, da dignidade
humana, da justiça social e da
proteção da vida e da família”,
destacou o deputado.
Roberto de Lucena fez
questão de ressaltar que o Observatório não inaugura a defesa
da vida e da família, ação da qual
já é um defensor há anos, mas
tem a intenção de reunir, em um
só propósito, iniciativas de pessoas que compartilham do mesmo compromisso, “às vezes de
forma diferente”, com essa causa.
O deputado Silas Câmara,
outro idealizador do Observatório, frisou que a iniciativa terá
uma contribuição importante
no tratamento das matérias que
tramitam no Congresso Nacional e que dizem respeito à vida e
à família. “Nossa proposta não é
defender yapenas a família evangélica, mas toda a nação brasileira”, garantiu.

30 | MENSAGEM - FEVEREIRO 2014

Política

31 | MENSAGEM - FEVEREIRO 2014

32 | MENSAGEM - FEVEREIRO 2014

