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Palavra

Palavra Apostólica

APOSTÓLICA
Dentro das comemorações
do jubileu Deus deixou algumas
designações. Jubileu quer dizer
perdão de tudo que aconteceu
na vida de uma pessoa, de uma
família e de uma igreja. Perdão
tanto no sentido espiritual como
no sentido material de finanças. E quem libera o perdão é
Deus. Deus promete bênçãos,
por isso que você e a sua família precisam aprender a perdoar,
é tempo de perdão é tempo de
conserto diante de Deus. Outro
significado de jubileu é restituição de tudo que você perdeu,

jubileu é para todos nós, é uma
benção extraordinária, feliz é a
igreja que pode comemorar o
seu jubileu, feliz são o pastores
que compreendem, entendem e
comemoram o seu jubileu. E, é
exatamente o que está acontecendo hoje com a Casa da Bênção no Brasil. Por fim jubileu é
libertação, no ano do jubileu
havia libertação dos cativos, não
havia mais escravos, hoje Cristo
tem nos libertado e temos que
proclamar essa libertação a todos que nos cercam.
O ano de 2014 é um ano
de alegria, nós estamos felizes
por estarmos completando 50
anos da Casa da Bênção. Começamos em 1964 e agora em
julho estamos comemorando 50
anos. Você com toda sua família
participem, orem e agradeçam a
Deus.
Sobre as comemorações do
jubileu quero falar algo mais. Em
Levíticos, no capitulo 25, a bíblia
fala sobre o jubileu, mas pouco
aborda esse tema, porém Deus
nos deu graça e preparamos um
livro que fala sobre o Jubileu.
Chamo a sua atenção para que
você entre em contato conosco
e peça o exemplar do livro Tempo de Jubileu e você desvendará
muitos dos mistérios por meio
das páginas dessa obra.
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br

´

3 | MENSAGEM - MARÇO 2014

Foto: Flávio Carques

Estamos vivendo dias de
muito trabalho, muitas orações,
jejuns, dias especiais e importantes, porque são dias de preparação para a grande comemoração do Jubileu.
Mas o que é Jubileu? Jubileu é uma determinação divina
para o seu povo, tanto judeus
quanto para sua igreja (Levíticos
25). Quando se fala sobre jubileu, nos referimos a comemoração feita pelos judeus a cada
cinquenta anos, momento em
que reúnem a nação para essa
comemoração solene.
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Palavra da Missionário Ruth

A joia perdida
da MDB, quero falar sobre o inverso
da mensagem passada – quero vos
falar da joia encontrada (achada).
No capítulo 15:9 do evangelho São
Lucas, Jesus fala – nos, que aquela
mulher que perdeu sua joia – finalmente depois de uma busca minuciosa a encontra e termina suas palavras dizendo: assim vos digo que
há alegria diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende.
No dia 15 de fevereiro tivemos na Catedral da Benção nossa Pré – Convenção, Mulheres da
Benção. Foi gratificante receber
missionárias que vieram de São
Paulo, Santos, Guarujá e caravanas
de pastoras juntamente com suas
equipes vindas de Campos Belos.
Obrigada queridas amigas, foi um
prazer muito grande ter vocês conosco em meio a orações, louvor,
apresentações, muitas festividades
e alegria. Também não poderia deixar de citar que o ponto alto desta
festa foi a mensagem, cujo tema foi:
A joia perdida.
Mas hoje nesta nossa coluna

Joia perdida X joia encontrada (achada)
Querida leitora você sabia que
és uma joia preciosa de muito valor
para Deus?
Quantas vezes você diz: eu
não sou ninguém, não tenho nenhum valor, sou menos que nada,
ninguém liga para mim, ninguém
olha para mim, até parece que não
existo, nem mesmo minha família,
meus parentes dão importância
ou veem alguma virtude em mim.
Mas quero mostra aqui exatamente
o contrário, VOCÊ NÃO E NADA
DISSO, você é sim uma joia de

grande valor para Deus. Tão importante que Ele, o maravilhoso o
todo poderoso Senhor, criador dos
céus e da terra, deu para você a joia
mais preciosa que tinha. Deu-te o
Seu filho amado, seu único filho o
Senhor Jesus Cristo para morrer
na cruz do calvário a fim de levar
os teus pecados, as tuas doenças, os
teus problemas. Jesus levou os seus
males para que você tenha o melhor
de Deus (Isaías 4:12). Jesus até hoje
está a procura de suas joias perdidas
(Lucas 16:4 - 7). Jesus continua dizendo; EU SOU O BOM PASTOR.
O bom pastor da a sua vida pelas
ovelhas (João 10:11) as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e Eu as conheço, e elas me seguem.
Então viu como você é uma
joia preciosa para Jesus?
Somos ovelhas, somos joias de
muito valor para Deus, para Jesus e
para o Espírito Santo que habita em
nós. Então te levanta e resplandeça
porque a glória do Senhor vai nascer sobre ti (Isaias 60:1). Que Deus
possa te encontrar e você a Ele.
Deus te abençoe.

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.

Catedral News

NAPOLEÃO FALCÃO
NA CATEDRAL DA BÊNÇÃO
A Santa Ceia de fevereiro foi muito
especial para a Catedral Bênção, brindada
com a presença do pastor Napoleão Falcão,
que pregou no período da noite e na manhã de segunda-feira trouxe uma palavra
especial para os oficiais da ICB do Distrito
Federal.
Durante a Santa Ceia pregou sobre
o jubileu e chamou atenção dos presentes
frisando em seu discurso que Jubileu é restituição e libertação.
No mês de julho, o pastor Napoleão
estará nas comemorações do Jubileu de
Ouro.
Pastor Napoleão Falcão
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SUCESSO PRÉ – CONVENÇÃO
MULHERES DA BENÇÃO
O Ministério Mulheres da
Benção – MDB está crescendo
numa velocidade muito grande,
e o mais lindo é que as mulheres amigas de verdade estão de
mãos dadas em um só pensamento, um só coração, em um
só propósito. E com isso conquistando novos territórios.
Na medida em que nos
unimos e juntas nos derramamos, Deus vai acrescentando a
sua unção sobre nossas vidas e
de outras pessoas.
A Pré - Convenção é o
marco para a avaliação de como
será a nossa Convenção das Mulheres da Benção em Julho, ano
do Jubileu. Então prepare-se,
pois Deus tem muito a derramar
sobre sua vida!

OFICINA PEDAGÓGICA DO
MINISTÉRIO INFANTIL DA ICB
“Bendito seja o Senhor, a minha Rocha,
que treina as minhas mãos para a guerra e os meus
dedos para a batalha”.
Salmos 144:1
As crianças sempre foram
prioridade no reino de Deus,
seja no velho ou novo testamento sempre há uma palavra, um
versículo, um texto que nos remete aos pequeninos.
Tanto é que em Provérbios
22: 6, Salomão nos deixa um reflexão profundamente simples,
mas, de um verdade cabal: “Instrui o menino no caminho em
que deve andar, e até quando
envelhecer não se desviará dele”.
Seguindo este princípio, a diretoria do departamento infantil
da Catedral da Bênção, dirigida
pela Pra. Maria José e irmã Elizabete Dias, promoveu uma Ofi-

cina Pedagógica do Ministério
Infantil da ICB, com o intuito de
treinar professores para o ensino
infantil.
Toda à tarde de sábado (22
de Fevereiro) foi reservada para
que novos voluntários e professores que exercem esse tão rico
ministério, recebessem um treinamento para como lidar e ministrar às crianças.
Mais de 100 pessoas entre
aprendizes e voluntários estiveram presentes nessa oficina que
também sorteou kits de material
didático para serem usados pelos professores em suas ministrações.

Oficina de trabalhos manuais
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Treinamento para professores de crianças

Participantes durante um período de adoração

Pra. Geneci Ferder Bueno

Foto: Flávio Carques
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Uma manhã chuvosa de
sábado não impediu a participação de inúmeras pessoas em nais
uma Conferência de Louvor e
Adoração (CLAD) realizada pela
Catedral da Bênção do DF. Os palestrantes foram o Pastor Hall Figueiredo (DF) e a Pastora Geneci
Ferder Bueno (Embu das Artes –
SP), ambos falaram sobre o poder
do louvor e a importância de uma
vida consagrada para que possam
ter a instrumentalidade de Deus
em suas vidas. Mas antes deles,
quem já havia abençoado aos participantes foi o apóstolo Doriel de
Oliveira, falando da importância
dessas conferências para a igreja
no século XXI,
O Pastor Jeremias Figueiredo, trouxe também uma palavra
de incentivo aos participantes e
expos o projeto para a produção
de um DVD para a convenção do
Jubileu. A conferência foi a preparação para algo maior, onde pastores e líderes de louvor da Casa
da Bênção de todo o Brasil irão
participar. “O projeto batizado
de ICB Praise, além da participação dos ministros de louvor da
Casa da Bênção será produzido
com músicas inéditas, mas não
devemos nos esquecer do compromisso espiritual com Cristo
e com nosso ministério”, disse o
Pastor Hall. “Deus tem honrado
nosso ministério com pessoas talentosíssimas e queremos que elas
estejam conosco nesse projeto”,
completou.

Participantes durante um período de
adoração

Pastores Israel e Hall ministram sobre os
pastores Jeremias e Lilian.
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Catedral News

O JUBILEU

Um Marco Na História Da Casa Da Benção
Levítico 25:19
E a terra dará o seu fruto, e comereis e fartareis, e nela habitareis seguros.
1º Benção – Comereis;
2º Benção – Fartareis;
3º Benção - Habitareis seguros.
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Missionário Jeremias
Presidente de Comissões Jubileu 2014

E santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus
moradores; ano de jubileu vos
será, e tornareis, cada um à sua
possessão, e cada um à sua família (Levítico 25:10).
Observando as bênçãos de
Levíticos, temos a certeza que
o Shekhinah de Deus se manifestará neste ano de celebração.
Mas, preste atenção no início da
frase do versículo 10: E santificareis. Para usufruirmos destas
bênçãos temos que nos separar
por meio do jejum, oração e meditação da palavra de Deus. Bem
como nos ensina Hebreus 12:14
“Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor”.
Como presidente da comissão do jubileu estou empenhado juntamente com o nosso
Apóstolo Doriel e toda a equipe
de pastores de Brasília e entorno a preparar com excelência
todos os detalhes da nossa festa
do Jubileu. Provavelmente, se

Jesus não voltar nós próximos
50 anos, os nossos filhos e os
filhos dos nossos filhos estarão
celebrando o centenário desta
grande obra do avivamento, por
isso convoco toda a nação Casa
da Benção para viver e celebrar
com intensidade este momento único da visitação do nosso
Deus.
Quero lembrar que além
das bênçãos do perdão de dívidas, liberdade para os escravos e
restituição e propriedade, Deus
também garantiu a bênção triplicada para quem santificar no
ano do Jubileu:
Croqui da estrutura do JUBILEU 2014
1 - Catedral
2 - Auditório e refeitório - multiplo uso
3 - Credenciamento
4 - Administração
5 - Praça de alimentação
6 - Lanchonetes e Livraria
7 - Livraria Catedral
8 - Estúdio de Televisão
9 - Auditório em frente da Catedral
10 - Museu do Cinquentenário
11 - Estúdio de Rádio
12 - Torre de Oração

A benção será tamanha
que não vai faltar, não vai empatar, mas vai SOBRAR. Veja o que
diz em Levítico 25:22 NTLH:
Quando vocês semearem os seus
campos no oitavo ano, estarão
comendo daquilo que colheram
no sexto ano, e haverá bastante
para comerem até a colheita do
9º ano. Quando fecharmos o ano
do Jubileu a benção será tamanha que ainda comeremos (usufruiremos) até dois anos depois.
Todas as equipes já estão
sendo preparadas: Hospedagem,
Segurança, Alimentação, Brigadistas, Limpeza, Cerimonial,
Enfermagem, Recepção, Museu,
Estandes, Filmagem, Bandas,
palestrantes e muito mais.
Que o Senhor continue nos
abençoando e provendo recursos financeiros para realizarmos
a maior festa da história da nossa igreja: Jubileu 2014!

ENCONTRO NACIONAL
DE FILHOS DE PASTORES DA ICB – ITEJ FDB 2014
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Será realizado nos dias 11 a 13 de abril desse
ano o Encontro Nacional de Filhos de Pastores da
Igreja Casa da Bênção – ITEJ, com o tema muito
específico: “Meu Legado, Minha Vida!” no Estado
do Espírito Santo, no sítio Gileade, Valor R$ 200,00
(hospedagem, alimentação e transporte da igreja
sede-vitória ao local).
OBS: as caravanas precisam ser confirmadas
15 dias antes da data do evento com o pastor Moisés
ou com Kaila Oliveira.
Mais informações e inscrições pelo telefone
0xx27 98178-6188 (Kaila) ou no Fan Page fdb 2014

Você Foi Escolhido
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O projeto Você Foi Escolhido foi instituído por Deus
através de um sonho colocado
no coração do Apóstolo Doriel de Oliveira. Este sonho é de
evangelizar o maior número de
pessoas possível, fazendo com
que cada lar brasileiro receba
a Palavra de Deus por meio de

programas de televisão, rádio,
internet, Programa de Televisão
As Grandes Verdades Bíblicas,
além de manter as obras sociais
e de missões.
O projeto Você Foi Escolhido têm sido responsável em
tornar esse sonho realidade.
Por isso não deixe de contribuir,

nos ajudando todos os meses a
ampliar este projeto que é fundamental para levarmos nossa
nação aos pés de Jesus, Senhor e
Salvador das nossas vidas.
Contamos com você, ajude-nos através de sua contribuição mensal. Ela faz toda a diferença!
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Conheça Alguns projetos:
Evangelismo
Jesus sempre nos ensinou o valor de uma alma (Marcos
8: 39), e o apostolo Paulo nos ensina que o devemos pregar o
evangelho a tempo e fora de tempo ( 2 Timóteo 4: 2). A Casa
da Benção tem usado este projeto Você Foi Escolhido, para
pregar essa palavra vivificadora que é o Evangelho de nosso
Senhor Jesus Cristo. As sua contribuições tem nos ajudado a
falar do amor de Deus, através do Rádio, da TV da Internet,
a agora estamos usando mais uma ferramenta de propagação
que são as redes sociais.
Todo esse complexo de engrenagens se move, por que
você está sensível a voz de Deus e tem se tornado um parceiro
da obra do Senhor. Saiba que o seu esforço em ajudar a obra
do Senhor avança não é em vão (1 Coríntios 15: 58)

Natal Feliz
O Natal é uma das datas comemorativas mais aguardadas
pelas crianças. Movida pelo entusiasmo e expectativas das crianças em torno do Natal, a Catedral da Bênção lançou o Projeto
Natal Feliz.
Este projeto representa uma oportunidade para as crianças
vivenciarem momentos de alegria, renovando sentimentos e esperanças de olho num futuro melhor.
É pensando nisso, que a igreja trabalha incansavelmente
na arrecadação de brinquedos durante todo o ano para doá-los
para as crianças carentes, que nunca tiveram a oportunidade de
ganhar um presente no Natal. Continue sendo um parceiro desse ministério!

Simone, moradora de
Brazlândia – DF

Arlon, morador de
Brazlândia - DF

Eu tinha
o sonho de ingressar
Eu estava bem empregado
Missões
na faculdade,
e, graças
Deus esse éem
uma determinada
Graças
a suaacontribuição
possível
falar do amorempresa,
de Deus
sonho
tornou-se
realidade
eu
já
vou
mas
aconteceu
uma
reviravolta
em todo lugar e a toda criatura e abrir novas igrejas em todo
me formar ano que vem. Deus me e eu acabei demitido. Eu tinha
o Brasil e no mundo, pois estamos cumprindo o Ide por todo
abençoou com essa faculdade! Recompromissos,
mundo e pregando o evangelhomuitos
a toda criatura
- Mc. 16:15.várias
centemente eu conquistei o meu
contar
à
pagar
e bateu aquecarro, recebi a cura de diversas enfermidades graças a Deus. Vale a le desespero, pois não tinha da
pena fazer um compromisso com onde tirar o sustento para a minha família. Sou casado e tenho
Deus!

três filhos. Eu estava tão desesperado que cheguei ao ponto de
Embaixadores em Cadeiatentar tirar minha própria vida,
Todas as quartas e quintas
feiras,
equipe
da Caeu entrei
no uma
meu carro
tentei
me
tedral da Bênção, começam ainda
de
madrugada,
a
preparar
enforcar com o sinto de seguchocolate quente e pão com manteiga
para levar
às filho
famílias
que
rança. Porém,
meu
de dois
esperam na fila dos centros de anos
detenções
do
DF
a
hora
de
viside idade perguntou pra mitar o parente que está detido. Enha
é assim,
meio
alimento
esposapor
onde
eudo
estava
e ele
material, que a nossa equipe temcomeçou
levado a essas
pessoas
a palavra
a chorar
dizendo:
Eu
de Deus, mostrando que há esperança
parapai,
os onde
que têm
quero meu
estáfome,
meu
para os que têm sede e para os pai?!
que estão presos. Pois a palavra
de Deus nos diz em Mateus 25:35 Porque
tive
fome,
me destes
E meu
filho
meeencontrou
de comer; tive sede, e me destes
de beber;
era forasteiro,
me
dentro
do carro,
gritou a emãe
hospedastes.
e foi quando eles me tiraram já
Associe-se você também edesacordado.
nos ajude a Foi
realizar
a obra
de
a partir
daí que
Deus! Você Foi Escolhido paraeu
isso
e um dia
a eternidade
procurei
a igreja
e hoje eunos
esrevelará milhões de almas que foram
salvas
por
meio
da sua entou liberto.
trega.
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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!

Foto: Flávio Carques

Você Foi Escolhido
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Capa

Apóstolo Doriel de
Título de Cidad

Vereador Vavá (PT), apóstolo Doriel recebendo o Título de Cidadão Paulistano, das mão do vereador Alexandro
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N

o ano de 1954, a
cidade de São Paulo foi alcançada
por um grande avivamento espiritual. Vindos dos Estados Unidos, alguns missionários cheios
do poder de Deus, pregavam o
evangelho e como diz o texto bíblico, “os sinais os seguiam” sendo que muita gente era curada e
liberta pelo poder de Deus.
Nessa mesma ocasião Deus
alcançou dois jovens: Doriel e

Ducler de Oliveira. Esses jovens
foram salvos e começaram a pregar a palavra de Deus onde lhes
era dada a oportunidade. Naquele tempo, Doriel, então com
15 anos, trabalhava em uma
farmácia onde permaneceu por
mais 11 anos.
Mas o chamado do Senhor
ardia em seu coração, sempre
estava disposto a ir a trabalhar
com as igrejas em São Paulo
sempre que tinha oportunidade.

A cidade era pequena para ele,
então todo fim de semana estava
em algum bairro fazendo a obra
de Deus.
No bairro da Casa Verde,
em São Paulo, Doriel de Oliveira
deixou sua marca.
Ele e seu irmão Ducler de
Oliveira, companheiro de ministério e amigo inseparável,
construíram um grande templo
no Parque Peruche, que está até
hoje edificado.

Capa

e Oliveira Recebe o
dão Paulistano
Em 1961 Doriel casa-se
com Ruth que também tinha
um chamado divino. O casal
sabia que era questão de tempo
para um grande passo ser dado.
Os corações de ambos ardiam
por algo maior que Deus os estava direcionando. Nesse momento da vida do casal houve uma
luta imensa. Sair de São Paulo,
do seio da família, de perto dos
amigos. - “Mas era hora de obedecer ao chamado de Deus para
minha vida, ir para um lugar até
então desconhecido, onde não
se conhecia ninguém, não tinha
nenhum contato, mas essa decisão tinha que ser tomada e rápido. A minha alma estava inquieta . Tinha que obedecer a voz do
Espírito Santo na minha vida”,
testemunha o apóstolo Doriel.
O Chamado Para Belo
Horizonte
Chegou o momento! Em
1964 o jovem casal de Missionários deixa São Paulo para traz.
“Eu e a missionária Ruth embarcamos para Belo Horizonte,
capital de Minas Gerais, para
darmos início a essa obra, com
a convicção em nossos corações
que seria para honra e Glória
do Senhor. Começamos na Praça Vaz de Melo, a época, um reduto boêmio de Belo Horizonte,
hoje no lugar existe o terminal
de ônibus metropolitano de BH.
Aquele bairro mudou graças as
orações, jejuns e a pregação do

evangelho que fizemos naquela
praça”, afirma Doriel.
Os anos em Belo Horizonte foram duros e difíceis, porém
de muito aprendizado. O Senhor
abençoava o jovem casal, dezenas de salões com capacidade
para abrigar de 1.500 a 2.000
pessoas forma alugados, pois
igreja Casa da Bênção crescia
vertiginosamente. Isso era um
grande milagre. Mas Deus havia
alertado que aquela obra só ficaria em BH por seis anos. “Quando estivéssemos para completar
sete anos, nós deveríamos sair
de Belo Horizonte e ir ao lugar que Ele estava preparando”,
comenta o Apóstolo e conclui:
“Orávamos, jejuávamos pedindo uma direção do Senhor para
onde deveríamos ir, qual o local,
Sul, Norte, Leste ou Oeste do
Brasil. Em certo dia, depois de
estarmos em consagração até as
quinze horas com a equipe que
Deus tinha levantado, o Espírito
Santo de Deus revelou que deve-

“

Mas o chamado
do Senhor ardia em seu
coração, sempre
estava disposto a ir a
trabalhar com
as igrejas em
São Paulo sempre
que tinha
oportunidade.

”

ríamos vir para Brasília”.

A mudança para Brasília
O ano era 1970, a população do DF era pouco mais de 300
mil habitantes, a cidade era caótica, muita gente desesperada,
doente, não havia emprego suficiente, o que obrigava as pessoas

Vereador Alessandro Guedes (PT-SP), Vereador João Leito (PT-Embu das Artes),
Secretario de Educação de Embu das Arte Paulo Vicente, Ap. Doriel,
Dep. Federal Roberto de Lucena (PV-SP), Ev. Gideon Nascimento, Vereador Vavá (PT-SP).
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Melhor que sejam Dois

Capa

Salão Nobre do Palácio Anchieta, sede da Câmara Municipal de São Paulo
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Ver. Vavá (PT-SP), Pr. Jeremias Figueredo, Pra. Lilian Figueredo, Ap. Doriel de Oliveira,
Miss. Ruth de Oliveira, Pr. Rubens Brunelli, Ver. Vavá (PT-SP)

Dep. e Pr. Roberto de Lucena
discusando durante a solenidade.

Miss. Palaroni, falando em nome do
Supremo Concilio - SCT

Ev. Gideon Nascimento, Miss. Genoíno
Ferderle, Miss. Palaroni, Dep. Fed. João
Mentor (PT-SP)

Dep. João Mentor e Ap. Doriel

a retornar às cidades de origem.
O apóstolo Doriel se recorda da
fórmula usada para superar essa
etapa: “Como todo começo foi
difícil, mas Deus não nos deixou abater, oramos, buscamos a
Deus, pedimos novas estratégias
e o Senhor nos concedeu. Fomos orar nas ruas e nas praças,
nos principais logradouros do
DF, ungimos sistematicamente a
Praça dos Três Poderes, a Torre
de TV, as entradas das cidades,
repreendemos os demônios que
dominavam as regiões e Deus
mudou o rumo da economia e
da sociedade do DF. Quando
nós chegamos aqui haviam centenas de terreiros de macumba,
um deles tinha mais de 100 mil
adeptos. Deus nos deu graça e
estabelecemos a Casa da Bênção há 44 anos em Brasília para
Glória de Deus. De Brasília,
mandamos missionários e pastores para todo o país, viajamos
pelo Brasil de carro, de ônibus,
de avião e desta forma o Senhor
foi nos orientando e verdadeiros milagres acontecendo. Mais
e mais igrejas foram abertas em
todos os estados brasileiros e alcançamos 17 países. Com tudo
isso eu fico admirado com os
milagres e a bondade de Deus”.

Capa

O novo Cidadão Paulista-

Falar em bondade e milagre reflete realmente o que
Deus tem feito na vida do apóstolo Doriel de Oliveira. Neste
ano está completando 50 anos
que ele deixou a cidade de São
Paulo. Assim como fez Abraão,
o apóstolo Doriel deixou para
traz sua terra, parentes e amigos. Mas Deus jamais se esquece
dos seus e levantou o vereador
Alessandro Guedes (PT), que
propôs um decreto legislativo
aprovado pela maioria dos vereadores paulistanos concedendo
ao apóstolo Doriel de Oliveira o
título de Cidadão Paulistano.
Em seu discurso, o vereador Alessandro não poupou
elogios ao apóstolo Doriel bem
como o vereador Vavá (PT) que
presidiu a sessão. Ambos falaram da importância do apóstolo Doriel para ao evangelho no
Brasil e disseram: “esse é um
filho de São Paulo, passou sua
infância e juventude na capital
paulista, está há cinquenta anos
fora daqui, porém fazendo um
nobre trabalho não apenas para
a cidade de São Paulo, mas para

“

o Brasil. Esse é um filho dessa
terra e não podemos, nessa comemoração dos 50 anos da Casa
da Bênção, deixar que o município de São Paulo fique longe
desse evento e a melhor forma
para isso é reconhecer o trabalho do apóstolo Doriel”. Em outro trecho mencionaram: “Não
queremos que esse filho de São
Paulo, apesar de estar radicado
no DF, esteja longe de nós, não
queremos que ele perca as raízes
paulistanas, mas queremos estar junto com ele e agradecê-lo
pelo brilhante trabalho que tem
feito pela sociedade brasileira,
levando uma palavra amiga e de
conforto aos mais carentes e necessitados”.
Câmara Municipal de São
Paulo
A Câmara Municipal de
São Paulo é uma das mais antigas de Brasil, data de 1560, instituída pelo terceiro governador
geral do Brasil, Mem de Sá, e, a
primeira e ter uma sede própria
inaugurada em 1576. É a câmara
que possui o maior número de
assentos permitido no país de
acordo com a constituição de
1988.

“

Uma mega
cidade seria a definição
mais adequada para
São Paulo, está entre as
cinco maiores cidades
do planeta, na sua mais
paulista das avenidas
ou avenida paulista
circulam 40 por cento
do PIB nacional.

”

Miss. Sergio Affonso, Pr. Milton Oliveira,
Ver. Alessandro Guedes, Ap. Doriel de
Oliveira, Ev. Gideon Nascimento e
Pr. Jeremias Figueredo

São Paulo a Mega Cidade

Mais e mais
igrejas foram abertas
em todos
os estados brasileiros e
alcançamos
17 países.

”

Uma mega cidade seria a
definição mais adequada para
São Paulo, está entre as cinco
maiores cidades do planeta, na
sua mais paulista das avenidas
ou avenida paulista circulam 40
por cento do PIB nacional. São
mais de 15.000 mil pizzarias, se
Nova York e a esquina do mundo São Paulo se coloca no mesmo patamar para o hemisfério
sul.

Missª, Andreia Palaroni, Ap. Doriel e
Miss. Palaroni

Pra. Geneci Bueno, Ap. Doriel e
Pr. Genoino Ferderle
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Foto: Flávio Carques

SCT REÚNE PRESIDENTES DAS
CONVENÇÕES ESTADUAIS DA ICB

A diretoria do Supremo
Concílio reuniu-se no auditório
do Hotel Confort Suítes em Brasília no dia 20 de fevereiro com
os Presidentes das Convenções
Estaduais da ICB para tratar das
comemorações do Jubileu de
Ouro a serem realizadas no próximo mês de julho.
Foi também o alvo das atenções desse encontro a explicação
de cada uma das atribuições dos
presidentes de convenções nos
estados. O Apóstolo Doriel falou
sobre a importância da oração
na vida do pastor que quer fazer
a obra de Deus com excelência
e que a oração e a interseção estão faltando na vida de muitos

ministros e que poucas pessoas
intercedem pela igreja e quando o fazem, oram muito pouco.
Concluiu dizendo que alguns
pastores tem uma igreja pequena e diz que não consegue orar
muito porque tem muita coisa
pra fazer. O Brasil está vivendo
um tempo muito difícil com a
violência, os governos federal,
estadual e municipal perderam
as forças, e, as igrejas tem na
mão a intercessão para que Deus
tenha misericórdia do Brasil.
O Missionário Jair de Oliveira falou sobre a importância
de ter espírito de equipe para
realizar a obra de Deus e que
existem 3 coisas que não podem

faltar em uma equipe e que a diferenciam de um ajuntamento:
1. Espírito de Mansidão,
assim como outros nós dá força e auto controle, buscando o
crescimento da equipe e não o
individual
2. Espírito de Submissão,
onde não existem demandas,
mas o integrante se rende ao objetivo da equipe. Não se submete
somente ao líder, mas também
aos integrantes da equipe.
3. Espírito de Humildade, onde se reconhece que não
existe um melhor que o outro e
sim pessoas com habilidades diferentes e todos dependem um
do outro.
Segundo a avaliação dos
diretores do SCT, a reunião teve
pleno êxito, haja vista a presença de mais de noventa por cento
dos presidentes e todas as dúvidas dirimidas durante a assembleia.
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Este livro vai mudar
a sua maneira de ver a
adoração ao Senhor.
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BELÉM – (PA) NO TRILHO

Pastores recebendo instruções

No dia 15 do mês de fevereiro na cidade de Bujaru-PA, os
pastores da superintendência de
Belém, sob responsabilidade do
missionário Ademir, estiveram
reunidos com o Pastor. Jefferson Figueiredo, representante
do Supremo Concílio, e com o
missionário Heilor Messias, vice-presidente da convenção do
Pará, onde passaram o dia todo
reunidos para tratar de assun-

tos administrativos e também a
implantação do trilho (igreja em
células).
O missionário Heilor teve a
oportunidade de testemunhar o
que Deus tem feito na superintendência de Marabá-PA, de sua
responsabilidade, que em sua
posse (dez/11) tinha 04 membros e hoje chega a reunir no domingo cerca de 220 pessoas.
Também apresentou em

fotos o antes e depois do prédio
da igreja, com instalação de vidros, forro, cadeiras, som novo
e reforma na fachada da igreja.
Tudo isso Deus fez através da
estratégia do trilho, onde o crescimento da igreja torna-se inevitável.
O primeiro passo foi
dado, e, nos dias 25, 26 e 27 de
abril/2014 a superintendência
de Belém terá o seu 1º Encontro
com o amor de Deus, onde todos os pastores e líderes de departamento serão ministrados
com 09 mensagens poderosas.
As ministrações ficarão por conta da equipe da ICB Marabá-PA.
Agora é esperar para ver
o grande mover que Deus fará
nesta região!

Pr. Jefferson e Missionário Ademir

MINISTRAÇÃO APOSTÓLICA EM CRISTALINA (MG)
tada e muitos foram os milagres
que Deus promoveu naquela
tarde.

Apóstolo Doriel ministrando em
Cristalina (GO)

Apóstolo Doriel ministrando em
Cristalina (GO)

Pr. Gilvan, missª Ruth, Pra Ivonete,
ap. Doriel e Pr. Machado
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Na tarde de domingo (23
de fevereiro), os Pastores Gilvan
e Ivonete, líderes locais na cidade
de Cristalina (GO), receberam a
caravana apostólica: o apóstolo
Doriel de Oliveira acompanhado de sua esposa missionária
Ruth de Oliveira e dos pastores
João Machado, Fábio Oliveira e
Marcus Mariano.
Durante a reunião Deus
atuou poderosamente curando,
libertando e batizando com o
Espírito Santo. O Pastor Fábio
comentou que a igreja estava lo-

SCT

MINISTRAÇÃO APOSTÓLICA EM
PARACATU (MG)
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Em mais uma ministração,
o apóstolo Doriel de Oliveira
esteve na cidade de Paracatu
(MG), situada a 480 quilômetros
de Belo Horizonte. Sob a direção
do casal de missionários Paulo
e Marli Ribeiro que por mais de
30 anos tem realizado um grande trabalho para honra e glória
do Senhor.
O apóstolo Doriel acompanhado de sua esposa a missionária Ruth de Oliveira e dos pastores Machado, Marcus Mariano
e Fabio de Oliveira estiveram
numa reunião onde Deus abençoou poderosamente a todos
os participantes. O missionário
Paulo convocou todas as igrejas
que estão sob sua liderança e aos
pastores para que fossem ministrados pelo líder da Casa da
Bênção.
O missionário Paulo já foi
vereador e secretário municipal,
mas o chamado ministerial é o
que o fascina, por isso tem se dedicado a pastorear e liderar um
campo com mais de 25 igrejas.
Em Paracatu Deus o incomodou
a construir uma catedral na avenida principal do município, que
a exemplo de Brasília, chama-se
Catedral da Bênção. Sua esposa
Marli Ribeiro foi eleita vereadora e tem se destacado e dado um
testemunho de vida cristã dentro da política.

Ministração apostólica em Paracatu

ICB Paracatu

Missª Ruth ministrando ICB Paracatu

Pr. Wesley Ribeiro, Ap. Doriel e
Missª. Ruth, Missº. Paulo e Marli Ribeiro

Ap. Doriel e Missª. Ruth,
Prs. Fabio Oliveira e João Machado
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Campanha “Respeite os Idosos”
foram 68,7% por negligência, 59,3% de violência
psicológica, 40,1% de abuso financeiro, econômico
e violência patrimonial, e
34% de violência física.
“O envelhecimento
é bom, é um sinal de que
“Quando respeitamos os idosos, estamos retribuindo e agradecendo
as pessoas estão vivendo
o amor que eles nos deram a vida toda!”
mais e com qualidade de
vida. Porém, o Brasil precisa se preparar melhor
para esta mudança, afinal,
será a sexta nação em contingente
de pessoas com mais de
reconhecidos”, disse.
60
anos
até
2025, segundo estaO parlamentar alerta que
muitas vezes, fragilizados, os tística da Organização Mundial
idosos acabam tolerando a vio- de Saúde (OMS)”, alertou o delência, ou, simplesmente, não putado.
Na avaliação do parlamentêm condições de se defender.
tar,
é
necessário mudar hábitos
“Infelizmente, o respeito aos
culturais,
para conscientizar a
mais velhos parece ter se tornado algo fora de moda. Por isso, sociedade sobre a importância
estamos lançando esta campa- do respeito e da valorização aos
nha para conscientizar as pesso- idosos. “Infelizmente, a classe
dos idosos ainda é pouco favoas e coibir tal prática”, explicou.
recida. É imprescindível resgatar
valores culturais, que foram esViolência
quecidos, como pedir a bênção
No Disque 100 (Disque ao pai, por exemplo. O respeito
Direitos Humanos), de janeiro deve começar dentro de casa”,
a novembro de 2012, houve um acrescentou.
crescimento de mais
de 200% de registros
no módulo idosos,
em relação ao mesmo
período de 2011. Entre os atendimentos a
idosos, desde o ano de
implantação (2011),
os principais tipos de
violação denunciados

Respeite os

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a incidência da violência praticada
contra as pessoas com mais de
60 anos, a Frente Parlamentar
em Apoio ao Idoso, presidida
pelo deputado republicano Vitor Paulo, lancará a Campanha
“Respeite os Idosos”. “A ideia
é chamar a atenção do governo e da sociedade civil sobre a
importância de se valorizar os
nossos idosos, de garantir seus
direitos e lhes proporcionar dias
melhores”, destacou o parlamentar.
Vitor Paulo comenta que
o debate será intensificado para
que novas políticas voltadas
para o segmento sejam implantadas, bem como, assegurar o
fiel cumprimento do Estatuto do
Idoso. “Vamos intensificar nosso trabalho junto ao governo,
associações, entidades, enfim a
todos os seguimentos da sociedade para que os idosos do Brasil sejam realmente respeitados e

Dep. Paulo Vitor

27 | MENSAGEM - MARÇO 2014

idosos.

Política

28 | MENSAGEM - MARÇO 2014

Terrenos de templos religiosos
serão regularizados
O decreto que permite a
licitação de terrenos de templos
religiosos, com preferência para
os atuais ocupantes, foi assinado
na sexta-feira (21 de fevereiro)
pelo governador Agnelo Queiroz com a presença do presidente da CLDF, deputado Wasny de
Roure, o apóstolo Doriel de Oliveiradentre outras autoridades.
A iniciativa permitirá a
regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias
ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto para celebrações públicas, entidades de
assistência social e povos ou comunidades tradicionais no Distrito Federal.
O presidente da Câmara,
Wasny destacou a importância
desse momento. “Temos trabalhado muito, pavimentando soluções na base do diálogo para
garantir que templos religiosos,
entidades de assistência social
tenham segurança para desenvolver suas ações”, destacou ele.
O decreto abrange os templos e entidades que já ocupavam o terreno antes de dezembro de 2006. Essas áreas serão
licitadas, e os ocupantes terão a
opção de comprar ou receber a
concessão de uso. “
A Terracap convocará as
entidades relacionadas na Lei
Complementar nº 806/2009
para que apresentem requerimento de regularização, juntamente com a documentação exi-

Ap. Doriel ao lado do dep. Wasny, testemunham a assinatura do governador.

Dep. Wasny fala da importância deste decreto para as comunidades religiosas.

gida, no protocolo da Secretaria
de Habitação (Sedhab).
As entidades que prestam
serviço social permanente poderão ter a Concessão de Direi-

to Real de Uso gratuitamente.
Neste caso não terão a opção de
compra.
Fonte: César Carvalho - Gab. Dep. Wasny de
Roure

Política

Liberdade de culto:

conquistas e desafios

Neste período de festas e
férias, com tudo o que envolve
o final de um ano e o início de
um ano novo, deixamos de refletir sobre datas importantes
que fazem parte do calendário
nacional. O dia 1° de janeiro,
que celebra a Confraternização
Universal e o Dia Mundial da
Paz, o Dia mundial da Gratidão,
celebrado em 6 de janeiro e em
7 de janeiro o Dia da Liberdade
de Cultos.Vejam que interessan-

“

Os primeiros
missionários
presbiterianos
chegaram ao Brasil, na
cidade do
Rio de Janeiro,
há mais de 150 anos e
foram mal recebidos e
perseguidos por
décadas.

”

te: Fraternidade, Paz, Gratidão e
Fé!
Quero rapidamente falar
sobre o Dia da Liberdade de
Cultos. Vivemos em um Estado
laico e não em um Estado ateu.
O Estado brasileiro reconhece
o direito de cada cidadão cultuar a sua fé, a sua religiosidade e
praticar o seu culto. Hoje, a liberdade de cultos e de crença no
Brasil é uma realidade conquistada após décadas de luta contra
a intolerância, a discriminação e
o preconceito. Nosso País já teve
uma religião oficial de Estado.
Os primeiros missionários
presbiterianos chegaram ao Brasil, na cidade do Rio de Janeiro,
há mais de 150 anos e foram mal
recebidos e perseguidos por décadas. O mesmo aconteceu com
os primeiros missionários batistas e luteranos, e também com os
pioneiros da Igreja Assembleia
de Deus no Brasil, os suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, que
aqui chegaram em 1910. Ao longo da história, milhares de cristãos evangélicos foram mortos
por praticarem sua fé, pastores
foram presos e centenas de tem-

Fonte: robertodelucena.com.br / Assessoria
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Ap. Doriel, missª. Ruth e o dep. Roberto de Lucena

plos foram depredados. Perseguições deste tipo ocorreram em
todos os cantos do País e, infelizmente, continuam acontecendo em alguns lugares do mundo,
como acompanhamos recentemente o caso do pastor iraniano
YoucefNadarkhani no Irã e dos
missionários presos no Senegal.
Apesar de todo o preconceito e
perseguição no Brasil, a fé evangélica prosperou e se expandiu
por todo o território nacional.
Atualmente, 30% da população
brasileira se diz evangélica, ou
seja, mais de 40 milhões de pessoas.
Mais do que uma conquista evangélica, esses números indicam um ambiente de respeito
e tolerância entre todas as religiões. Católicos, evangélicos,
espíritas, judeus, budistas e tantos outros convivem harmonicamente no Brasil, respeitando-se
e praticando, cada um, livremente sua fé. Neste Dia da Liberdade de Cultos, temos, todos,
o que comemorar.
Que a paz esteja sempre
presente entre vós e que a liberdade de culto e de crença se torne uma realidade em todos os
cantos do mundo!
Que Deus abençoe o Brasil!
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