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Palavra APOSTÓLICA

Palavra Apostólica

abominavam tais ideologias. Um
clima de revolta estava no ar. Era
o início de uma revolução.
Nessa mesma ocasião os
principais pastores, batistas, metodistas, presbiterianos, congregacionais, assembleianos dentre
outros, liderados pelo pastor
Enéas Tognini, convicto em suas
raízes, começaram em São Paulo
a conclamar os crentes, lavados e
remidos pelo sangue de Jesus a se
reunirem em uma sala no histórico edifício Matinelli e nas igrejas,
para orarem e jejuarem por nossa
nação. Pois Deus havia dito que
uma nuvem negra pairava sobre
nosso país. Essa nuvem era o comunismo.
A sala no edifício Martinelli era uma espécie de
quartel general de oração. Eu, meu irmão Ducler de Oliveira e minha
jovem esposa Ruth de
Oliveira, nos reuníamos
ali com tantos outros
homens e mulheres de
Deus para clamar por
essa nação numa reunião chamada “Clamor
Pelo Brasil”. Não tenho
dúvida da eficácia daquele período.

Foto: Flávio Carques

O Senhor me
manda para Belo Horizonte
Muitos questionavam o que Deus estaria
fazendo, mas foi debaixo dessa visão, dessa

unção e convicção que Deus me
dirigiu para Belo Horizonte, isto
1964. Eu, porém continuei firme
e focado no chamado especial que
Deus havia me dado. Foi nesse
momento que o Senhor fez nascer a Casa da Bênção, resposta de
muitas oração e jejum. Apesar da
revolução que estava começando
as nuvens negras estavam se dissipando.
Hoje cinquenta anos depois,
aquilo que parecia ser um pensamento tão distante um arroubo
de dois jovens missionários, mostra que foi um chamado de Deus,
uma visão do Senhor, uma unção
genuinamente dada pelo Espírito
Santo para a realização de uma
obra preparada por Ele. Em 1964
o Brasil tinha apenas um milhão
de evangélicos, hoje somos quase
70 milhões espalhados pelo país.
Estamos em todas as camadas da
sociedade, ocupando os mais diversos cargos dentro do governo,
já tivemos até candidatos evangélicos a presidência da república.
Essa obra é de Deus e ninguém
pode parar!
Fica uma lição em tudo isso,
o que Deus quer conosco não é
algo pequeno, inexpressível, mas
Ele quer realizar grandes coisas
que irão impactar a sua vida, a
vida da sua família, o dia a dia do
lugar onde você mora. O Senhor
quer usar você para impactar o
seu país!

Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br
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o ano de 1961, Deus
havia me dado à visão que Ele faria
uma grande obra no Brasil, era
apenas o começo do meu chamado. Mas eu já tinha a convicção
que o Senhor estava me dando
uma oportunidade ímpar, algo
que eu não poderia mensurar.
Era uma época difícil, havia
nuvens negras que pairavam sobre
o Brasil, rumores sobre o assédio
da ideologia pregada pela Rússia,
China e Cuba era algo comum de
se ouvir por todos os cantos. Por
outro lado tinha um ar de descontentamento com essas novas
ideias. De um lado os que eram
a favor e radicalizavam em suas
ideias, de outro os radicais que
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Palavra da Missionária Ruth

O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim

S

etecentos e cinquenta
anos antes de Jesus
nascer, o profeta Isaías já havia profetizado sobre
seu nascimento, vida, paixão e
morte. “Assim como o Espírito
do Senhor Deus o havia ungido para pregar boas-novas aos
mansos; Enviou-me a restaurar
os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos
e abertura de prisão aos presos; A apregoar o ano aceitável
do Senhor, e o dia da vingança
do nosso Deus; a consolar todos os tristes; A ordenar acerca
dos tristes de Sião que se lhes
dê Ornamento por cinza, óleo
de gozo por tristeza, vestido de
louvor por espírito angustiado;
afim de que se chamem árvores
de justiça, plantação do Senhor,
para que Ele seja glorificado... E
edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de
antes destruídos, e renovarão as
cidades assoladas, destruídas, de
geração em “geração (Isaías 61:
1-11).

Quase oitocentos anos
após o Profeta Isaías dizer estas
palavras sobre Jesus Cristo, um
dia o Senhor já nascido, já adulto, entrou em uma sinagoga na
cidade de Nazaré como era seu
costume em um dia de sábado,
e levantou-se para ler e foi-lhe
dado o livro do profeta Isaías; e
quando abriu o livro achou o lugar onde estava escrito: “O Espírito do Senhor é sobre mim, pois
que me ungiu para evangelizar
os pobres, enviou-me a curar
os quebrantados do coração. A
apregoar liberdade aos cativos, e
dar vista aos cegos, a por em liberdade os oprimidos; anunciar
o ano aceitável do Senhor”.
E cerrando o livro o entregou ao Ministro, assentou-se, e
os olhos de todos na sinagoga
estavam fitos nele. Porque eu fiz
questão de colocar os versos de
Isaías 61: 1-11 e o de Lucas 4:1819? Foi para chamar a sua atenção ao que Jesus leu no verso 19.
Jesus fechou o livro, entregou o
livro ao Ministro, sentou-se e

disse em seguida: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Mas, porque Jesus parou
no princípio do verso 2 de Isaías
61, e não leu até o verso 11? Você
sabe?
É porque o Senhor Jesus
conhecia bem os tempos em que
as escrituras devem cumprir-se,
e o seu ministério embora atinja
até o fim, ele para por um tempo
no princípio do verso 2 de Isaías
61 e Lucas 4:19. O restante que
fala sobre o dia da vingança do
nosso Deus, não foi para o ministério de Jesus em sua primeira vinda, o restante da profecia
se cumprirá no período da tribulação após o arrebatamento
da igreja.
Hoje Jesus é nosso Salvador, advogado, Pastor. Mas, no
restante do capítulo 61 de Isaias,
ele vem como juiz. Então como
está seu coração? Você está preparado para o arrebatamento da
igreja? Veja bem, Jesus está voltando, prepara-te agora! Amanhã pode ser tarde demais.

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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Foto: Flávio Carques

ADQUIRA ESTE MARAVILHOSO LIVRO,
VOCÊ NUNCA MAIS SERÁ A MESMA.
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O

batismo

s membros do Ministério ICB DF
participaram
de
uma programação muito especial
na manhã do dia 06/04.
Em um domingo ensolarado foi realizado mais um batismo
coletivo, reunindo aproximadamente 100 pessoas que decidiram
abandonar o pecado e viver uma
vida debaixo da graça de Deus.
Todos os candidatos ao batismo traziam uma incrível história de vida, dentre eles o senhor
Paulo César, que trazia a avó para
igreja quando a Catedral (sede)
ainda era de madeira, e, após tantos anos decidiu
por ser batizado.
“Por que do
Batismo” http://
bit.ly/1mU2ehR

Candidatos ao batismo recebendo instruções

Candidatos ao batismo em momento de louvor

Foto: Flávio Carques

Catedral News

Candidatos sendo batizados

Departamento de
Filiais Promove Reuniões
Regionais

Pastores da Região de Luziânia (GO)

Pastores da região de Águas Lindas

Departamento de
filiais tem ido a
campo para dar
toda assistência aos pastores da
ICB-DF, o Pastor João Machado
e a Pastora Rose, estiveram visitando as cidades e mantendo
reuniões com pastores e líderes
da região apoiando às congregações.
Nas reuniões regionais o
time do departamento de filiais
tem tido a presença de outro
componente, o pastor Jeremias
Figueredo que apresenta o Tri-

lho do Salvo Vencedor para os
pastores, cônjuges e líderes da
ICB – DF, e, que em breve deverá ser implantado em todas as
igrejas do país.
Saiba mais sobre o Trilho
do Salvo Vencedor, acesse:
http://bit.ly/1gWHm0U
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O

Reunião com pastores da Regional de Ceilândia

Catedral News

Missionário Moises de Oliveira Ministrando

Missionário Moises de Oliveira e Pr. Hall Figueredo

o dia 22 de março – sábado - foi realizada a II Conferência de Louvor e Adoração (CLAD II). Nesta edição o preletor
foi o missionário Moisés de Oliveira falando sobre o
poder e a força do louvor. Frisou também sobre o que

o Senhor opera por meio do louvor.
Participaram também o pastor Hall Figueredo e
Jeremias Figueredo, ambos engajados na produção do
DVD do Jubileu que será preparado para a convenção, conforme já havíamos noticiado anteriormente.
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Foto: Flávio Carques

Ministração do CLAD

Catedral News

Encontro com Amor de Deus

Pastores e Líderes da ICB – DF

(ICB – Marília SP), missionária
Andreia Palaroni, pastora Dida,
Pastor Davi e Pastor Willian Ferrão (ICB- Santos).
Foram três dias de glória, muita gente sendo tocada
pelo poder de Deus, através das
mensagens que foram
ministradas como: as
Quatro Dimensões do
Amor, Peniel e outras
que ficarão gravadas
nos corações dos que
participantes. No domingo, antes do encerramento, o apóstoPr. Davi, Pra. Dida, Pr. Willian, Missª. Andreia, Missº.
lo Doriel de Oliveira,
Amilton e Pr. Agnaldo

acompanhado da missionária
Ruth de Oliveira e do Pastor Napoleão Falcão, ministrou sobre
o livro de Joel capítulo 2, e disse
que este ano é o ano de jubileu
da Casa da Bênção e muita coisa
nova e diferente está acontecendo e acontecerá devido às promessas de Deus.
“Encontro com Amor de Deus” http://
bit.ly/1m7gtf6
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C

om a presença de
pastores e líderes
das igrejas da Casa
da Bênção do DF, deu-se entre
os dias 25 a 27 o Encontro com
Amor de Deus, ministrado pelo
missionário Amilton Candido

Catedral News

GANHE + UM
Pense, Aja, Fale e Viva Como Jesus
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N

a Santa Ceia de
Abril lançamos o
projeto ganhe + 1,
onde todos os membros da Casa
da Benção estão envolvidos para
ganhar almas por meio do PAFV
- Pense, Aja, Fale e Viva Como
Jesus, com base bíblica em 1 Coríntios 11:1 onde Paulo diz: Sede
meus imitadores, como também
eu sou de Cristo.
Vamos levar o amor de Jesus aos nossos familiares e amigos através do nosso testemunho de vida, pregue sempre o
evangelho e quando for necessário use palavras. A Igreja ativada
e cheia do Espírito Santo cumprirá com excelência sua missão
expandindo o Reino de Deus.
Quando participamos da
Santa Ceia do Senhor e lemos
em I Coríntios 11:26 Paulo diz:
Todas as vezes que comer este
pão e beber esse cálice anunciais

(pregai o evangelho) a morte do
Senhor até que Ele venha.
Jesus disse em Mateus
16:26, “De que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro e
perder a sua alma?” uma alma
vale mais do que o mundo inteiro e quando frutificamos, ganhamos almas, atraímos varias
bênçãos que Deus tem preparado para quem obedece a grande
comissão. Veja algumas delas:
Quando ganhamos almas
nossas orações são respondidas
João 15:16 Vós não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para
que vades e deis frutos, e o vosso
fruto permaneça, a fim de que
tudo quanto pedirdes ao Pai em
meu nome, ele vo-lo conceda.
Quando ganhamos almas,
pecados são perdoados.
Saiba que aquele que fizer
converter do erro do seu ca-

minho um pecador, salvará da
morte uma alma, e cobrirá uma
multidão de pecados. Tiago 5:20
Quando ganhamos almas
Deus cuida da nossa saúde
Exôdo 23:25 Servireis,
pois, ao Senhor vosso Deus, e ele
abençoará o vosso pão e a vossa
água; e eu tirarei do meio de vós
as enfermidades.
Vamos atrair essas e outras
bênçãos sobre nós cumprindo a
grande comissão que Jesus nos
ordenou em Marcos 16:15 “Ide
por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura” sabendo que a Bíblia também diz
que quem ganha alma sábio é ”...
e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30
Peque no pacto a sua pulseira e participe desse mover no
ano profético do Jubileu!
Pregue sempre o evangelho, quando for necessário use
palavras.

Pastor Jeremias Figueredo

Catedral News

ENCONTRO NACIONAL DOS FILHOS DE
PASTORES DA IGREJA CASA DA BÊNÇÃO – ICB

os dias 11 a 13 de
Abril, o estado do
Espírito Santo foi
agraciado com o retorno do Projeto Nacional para os filhos dos
Pastores da ICB. Segundo o Pastor
Moisés, responsável pelo Projeto,
foi um grande desafio atender ao
pedido do Apóstolo Doriel de
relançar o Projeto, segundo determinação de Deus, mas a convicção de tal ordenança foi tão
grande que ele e toda equipe aceitaram.
O início do encontro foi
marcado por uma linda recepção
cheia de amor e carinho. Em seguida os filhos de Pastores foram
encaminhados ao Auditório para
a primeira ministração feita pelo
Pastor Eliatan Oliveira direto aos
corações dos presentes naquela
noite... Que noite de confronto...
De reflexão!
No sábado pela manhã, foi
um momento de complemento
do que Deus começou a fazer na
noite anterior, momento de intercessão com todas as bandeiras
dos Estados brasileiros, onde foi

possível sentir a dor de muitos
não estarem ali e interceder pela
vida de cada um. Deus derramou
uma graça de misericórdia naquele Auditório! O Pastor Eliatan
trouxe uma Palavra de conscientização do chamado, a responsabilidade que essa geração tem de
seguir aquilo para o qual foi chamada e concluiu com um período
de oração, onde todos se derramaram na presença do Espírito Santo
de Deus, sendo tratados de modo
individual, cada um na sua necessidade, tornando tal momento
marcante e sobrenatural.
A noite o Pastor Moisés ministrou e o Pastor Eliatan também, dose dupla dos céus sobre
Amor Paternal e a Cura da Alma.
Não havia como deixar de receber
o que estava determinado, foi tão
forte que o culto de sábado à noite
terminou quase duas da manhã.
No último dia do FDB NACIONAL 2014, domingo pela
manhã, o Missionário Jair de Oliveira trouxe uma Palavra de Deus,
baseada em Daniel 3, sobre a postura do verdadeiro filho de Deus

Filhos da Bênção e missionário
Jair de Oliveira ao centro

e em Deus. Em seguida o Pastor
Moisés falou mais sobe o modelo
do Projeto FDB no âmbito nacional, explanou sobre ideias que
precisam ser executadas e ouviu
algumas experiências vividas, havendo um momento tipo “fala que
eu te escuto!”.
Foram dias sobrenaturais,
marcantes, um verdadeiro divisor
de águas nas vidas dos Filhos De
Pastores da ICB!
Leia todos os detalhes sobre
o encontro dos Filhos da Bênção
em http://bit.ly/1hu75T3

“Colaboração e fotos: Kaila Oliveira”

11 | MENSAGEM - MAIO 2014

N

Filhos da Bênção sendo ministrados

Catedral News

ICB Jovem na “Convenção do Jubileu”

A

ê pessoal! Tudo
tranquilo? Tudo na
paz do Eterno?
Este ano é um ano especial
para nossa igreja. Nossa igreja está prestes a completar “50
anos” de história. E vocês hão de
concordar comigo que é honra
para todos nós fazermos parte desta história e vivenciarmos
este momento de celebração.
Muitos de nós nascemos
nesta igreja e outros tantos foram alcançados por ela. Somos
uma igreja de gerações. Isto não
é incrível?

Este, não é apenas um ano
de celebração e comemoração,
mas é um ano Profético para
nossa igreja. É um ano onde
haverá um liberar de Deus para
nossa igreja e para todos aqueles que nela congregam. Jubileu
significa alegria, liberdade, tempo de coisas novas, mudança de
mente. Este é um ano onde grilhões serão quebrados no mundo
espiritual e nossa igreja será arremessada no destino glorioso que
Deus preparou para ela.
Queremos que você faça o
possível para estarmos juntos em

nossa Convenção Mundial, que
acontecerá no período de 22 a
27 de julho. Cremos que haverá
uma manifestação gloriosa da
presença de Deus.
Nós somos a geração da
continuidade e precisamos estar
juntos. Cremos que nesta Convenção haverá um derramar de
Deus sobre nossas vidas. Seremos marcados. Seremos Impactados. Nós somos a geração que
há de preparar o caminho para a
volta do Senhor.
Então até breve!
Abraços em todos,
Pastor Giuliano

Catedral Realiza II Imersão

Missionário Palaroni ministrando na segunda imersão

Foto: Flávio Carques
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N

a noite de terça-feira (08 de abril),
o Departamento de
Filiais da Catedral da Bênção promoveu mais um seminário para os
pastores, pastoras e líderes da ICB-DF.
O preletor do encontro denominado de II Imersão foi o Missionário A.C. Palaroni, que tem
ministrado não só no D, mas em
todo país sobre a visão do Trilho
do Salvo Vencedor, visão que Deus
tem dado aos líderes da igreja.
Novas Imersões estão sendo
marcadas, portanto fique atento
ao calendário do Departamento de
Filiais para que você possa participar dos próximos encontros!

Páscoa

Ele nasceu, viveu, morreu,

A

Eu peguei o carnê no intuito
maismeu
de 2000
anos
de Deus abençoar
ministério,
Deus
entregou
seu
E, a partir daí foram surgindo propróprio
Filho, na
o
postas pra pregar
em congressos,
Verbo
fez carnee
igreja... Divino
Sempre que
estousepregando
vem me
abençoando
cada savez
eDeus
habitou
entre
nós, como
mais.
E
recentemente
Deus
abriu
crifício resgatador do homem
uma grande porta
de emprego pra
pecaminoso,
cumprindo-se
ali
mim.
O
carnê
é
uma
bênção porque
a revelação do Profeta
Isaías:
através dele Deus abre as portas,
“Verdadeiramente ele tomou
vale a pena fazer mesmo!

sobre si as nossas enfermidades,
e as nossas dores levou sobre si;
e nós o reputávamos por aflito,
ferido de Deus, e oprimido. Mas
ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por
causa das nossas iniquidades; o
castigo que nos traz a paz estava
sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados (Isaías 53:4-5)”.
O pecado que chegou a humanidade através de Adão foi
resgatado pelo Filho de Deus
que humildemente se fez homem para pagar um alto preço,
preço de morte e morte de cruz.
Mas ele venceu a morte e o

Simone, moradora de
Brazlândia – DF
Eu tinha o sonho de ingressar
túmulo
vazio,e,está
emaJerusalém
na
faculdade,
graças
Deus esse
para
provar
à
humanidade
sonho tornou-se realidade eu já que
vou
me
formar ano que
Deus me
ele ressuscitou
dos vem.
mortos.“Mas
abençoou
com ressuscitou
essa faculdade!
Rede fato Cristo
dentre
centemente
o meu
os mortos, eeu
foi conquistei
feito as primícias
carro,
recebi
a cura de
diversas
endos que
dormem.
Porque
assim
fermidades graças a Deus. Vale a
como a morte veio por um hopena fazer um compromisso com
mem, também a ressurreição
Deus!

dos mortos veio por um homem.
Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo
(1 Coríntios 15:20-22)”.
Eis a grande verdade: em
Cristo todos serão vivificados!
Tudo que temos a fazer é
compreender e viver essa verdade, por isso a importância de

se rememorar todos os anos o
maior acontecimento registrado
na história da humanidade: A
paixão, morte e ressurreição do
Senhor Jesus!
A semana santa foi criada
por inspiração do Espírito Santo para que a humanidade não
se esqueça que humilhando-se
a si mesmo
filho de Deus,
Arlon,omorador
de na
plenitude
da
obediência
Brazlândia - DF ao Pai,
desceu dos céus e se fez homem
Eu estava bem
empregado
para resgatar-nos
do pecado.
em uma
determinada
empresa,
Muitos tem se esquecido
mas
aconteceu
uma
reviravolta
dessa verdade, outros sequer a
e eu acabei mas
demitido.
Eu tinha
conhecem,
os verdadeiros
muitos
compromissos,
servos de Deus não podemvárias
percontarque
à pagar
e bateu
aquemitir
a tradição
da semana
le desespero,
pois não etinha
da
santa
seja vulgarizada
esqueonde
tirar
o
sustento
para
a
micida.
nha família.
e tenho
A CasaSou
dacasado
Bênção
tem
três
filhos.
Eu
estava
tão
desescomo hábito realizar na chamaperado
que cheguei
ao ponto
de
da
sexta-feira
da paixão
uma
tentar
tirar
minha
própria
vida,
grande reunião, isso acontece
eu entrei
meu carrodatentei
desde
os no
primórdios
igrejamee
enforcar
com oumsinto
de seguaos
domingos
grande
culto
rança.
Porém,
meu
filho
de
dois
de páscoa. Afinal é comemoraanos
de
idade
perguntou
pra
mição do ato que mudou a história
nhahumanidade,
esposa onde“Não
eu estava
e ele
da
está aqui,
começou
a
chorar
dizendo:
mas ressuscitou (Lucas 24.6)”.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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Ressuscitou e está vivo!
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Capa

09 de junho, Dia d

N

o ano de 1964, um
casal de jovens
missionários que
havia recentemente chegado a
Belo Horizonte (MG), faz algo
ousado... Após algumas reuniões com pessoas da capital mineira, o jovem casal começa a
anunciar em programas de rádio
que haveria uma concentração
em uma das praças, próximo ao
centro da cidade.
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O grande dia chegou! Uma
grande multidão se apinhava
na Praça Vaz de Melo, centro
de Belo Horizonte. Uma jovem
magra tocava um acordeom
com todo o entusiasmo, levando
a plateia a louvar a Deus, com
uma música mais alegre que a

Doriel de Oliveira Pregador e Evangelista em 1964

Capa

de Ação de Graça!
“tal” missionário era bem jovem,
mas com uma ousadia enorme.
Após os louvores e a pregação, os jovens e audaciosos
missionários oraram pelo povo
e fizeram o apelo. Naquele momento muitos foram salvos,
curados, libertos e transformados. Era 09 de junho o dia em
que a Casa da Bênção nasceu!

“

Uma jovem
magra tocava
um acordeom com todo
o entusiasmo,
levando a plateia a
louvar a Deus,
com uma música
mais alegre
que a outra.

”

Doriel e Ruth de Oliveira
Primeiros anos de ministério

Missionário Doriel de Oliveira Pregando na Praça Sete, Belo Horizonte, MG

Você e toda a sua família está convidada a comparecer em uma igreja da
Casa da Bênção no Brasil, pois no dia 09 de Junho, segunda feira, ás 20h haverá
uma reunião especial, um culto de ação de graças pela comemoração dos 50
anos do ministério Casa de Bênção, ano de Jubileu de Ouro.
Pastores e dirigentes, dia 09 de junho, convoque o povo e faça uma grande
reunião de Ação de Graça ao Senhor pelo nosso ministério!
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outra. Às três horas da tarde, a
pequena missionária que estava
tocando acordeom e louvando
a Deus, chamada Ruth de Oliveira, anunciou a chegada do
homem de Deus: missionário
Doriel de Oliveira. O povo que
estava ali ficou perplexo, pois o

JCL

Renovando os Odres

E ninguém deita vinho novo
em odres velhos; doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se; o vinho novo deve ser deitado
em odres novos. Marcos 2:22

D

esde o final dos
anos 90 a Casa da
Bênção vem trabalhando na implantação do trabalho com os Pequenos Grupos
Celulares JCL. Alguns tiveram
sucesso, mas a grande maioria
não obteve êxito; isso trouxe
uma grande frustração para alguns líderes, porém como acre-

ditamos que este é um mover de
Deus que está presente em praticamente todas as denominações
ao redor do planeta, mais uma
vez retomamos o projeto; agora
com a implantação do TRILHO
DO VENCEDOR.
Para que esta implantação
tenha sucesso é necessário “Renovar os Odres”.
Como fazer isso? Tenho algumas sugestões:
Renovação da Mente - E
não sede conformados com este
mundo, mas sede transformados
pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2
Coragem para fazer diferente - Alguém já disse: “Mesmas ações, mesmos resultados...”.

ajuntaram após ele. Juízes 6:34
Conclusão
Há quase 6 anos venho escrevendo artigos nesta página,
enfatizando a importância dessa
renovação em nossa denominação. Agora chegou o momento
de avançarmos para um Novo
Tempo que nos levará a viver a
Promessa de que faremos em 5
anos o que fizemos em 50. Abramos nossa Mente e arregacemos
nossas mangas para renovarmos
nosso Odre!
Valdir e Claudia Miasato
Leia essa matéria na integra em
http://bit.ly/1ffgz5P

Libertação e Cura Interior - Então o Espírito do SENHOR revestiu a Gideão, o qual
tocou a buzina, e os abiezritas se

convenção do Jubileu

18 | MENSAGEM - MAIO 2014
2014

Uma equipe de servos do Senhor da ICB - DF está trabalhando para receber você!

Feliz Aniversário

Especial

Apóstolo Doriel de Oliveira!
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Foto: Flávio Carques

M

aio é o mês do seu
aniversário! Nós
da ICB Brasil não
poderíamos deixar de te dizer o
quanto te amamos e o quanto lhe
desejamos que não somente o dia
do seu aniversário, mas todos os
dias do ano sejam promissores
de muita saúde, de felicidades e
de sucessos na sua vida.
A sua bondade permanece
passando de pai para filho (e olha
que somos muitos) para aqueles que seguem seus exemplos e
obedecem seus ensinamentos, e
assim é com toda a ICB BRASIL,
temos no senhor o nosso exemplo de vida.
Apóstolo Doriel, que possa conquistar todos os sonhos e
objetivos, sabemos que já foram
muitos conquistados mais precisamos sempre deles para ter mais
motivações e emoções no nosso
viver. Que um dia pai querido,
possamos retribuir pelo menos
a metade de tudo que você fez e
tem feito por todos esses filhos e
filhos dos filhos...
Agradecemos toda a educação e caráter que tem; todas as
suas preocupações, dedicações e
lições que nos fazem crescer enquanto igreja e seres humanos.
Desejamos muitas felicidades e
que continue merecedor de tantas qualidades. Parabéns pelo
seu aniversário. Parabéns pai
“Abraão”, nosso pai querido!

SCT

SCT se Reúne em Caldas Novas (GO)

Apóstolo Doriel ministrando para os superintendentes

Missionário Palaroni em reunião plenária

Missionário Palaroni em reunião plenária

os dias 25a 28 de
março os Superintendentes da ITEJ se
reuniram na cidade de Caldas Novas – GO a fim de traçar estratégias
para a grande Convenção do Jubileu, para o crescimento da Casa da
Bênção no Brasil, ouvir e deliberar
sobre alguns projetos apresentados
pela Diretoria do Supremo Concílio.
Apóstolo Doriel trouxe uma
palavra embasada no Livro de Levítico, capítulo 25. Externou que o
jubileu é o ano de perdão, é ano de
restituição da saúde e que no lugar
da tristeza receberá a unção do riso.
Para cada dia de vergonha, será ministrada a dupla honra. Que a igreja
do Senhor tem direito a sete bênçãos.
A primeira bênção é que as
igrejas ficarão cheias.
A segunda bênção é que a glória atual será maior que a do passado.
A terceira bênção é que a igreja Casa
da Bênção alcançará toda a terra e
que isto será possível através do Projeto Paulo.
A quarta bênção é que cada membro
será um ministro.

A quinta bênção é que haverá unidade, amadurecimento e crescimento.
A sexta bênção é que será restaurado
o ministério.
A sétima bênção é que os pregadores
receberão a unção de mil.
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Foram discutidas estratégias
para a realização da Convenção
do Jubileu de Ouro, dentre elas
a de que a grande Santa Ceia será
ministrada no sábado a noite e no
domingo pela manhã será feita uma
renovação da aliança ministerial.
Foi debatido sobre a importância de
fortalecer as Convenções Estaduais
e que todas as igrejas da ITEJ no
Brasil estarão ligadas à convenção
do Estado onde está situada. Foi feita a leitura e explicação das atribuições da Convenção Estadual baseada em artigo do Estatuto da ITEJ.
Abordou-se o projeto dos Filhos da Bênção e ficou acertado que
cada Estado terá sua diretoria e sobre e o fortalecimento dos Ministérios de Louvor.
Foi abordado o projeto Casa
de Milagres que foi um grande sucesso no ano de 2013 e foi deliberado que o SCT criará um material

padrão para o Brasil.
Atendendo a solicitação dos
superintendentes, ficou decidido
que no mês de novembro será feito
o lançamento do Curso da Família
que tem como objetivo ajudar casais
e famílias a entender o propósito de
Deus nos relacionamentos, subsidiar na criação dos filhos, controle
financeiro, a prática do culto familiar, identificar influências malignas
para o lar dentre outros. O curso às
famílias da igreja em todo o Brasil,
e, o material será fornecido pelo Supremo Concílio da Igreja.
Foi apresentado o projeto Trilho do Salvo Vencedor, onde foram
abordados todos os passos para sua
implantação. Este projeto trata da
abordagem desde o momento em
que a pessoa aceita a Cristo como
salvador, passando pelo Batismo
nas águas e os primeiros passos
do novo convertido. Neste processo a pessoa é levada a descobrir o
quanto Deus a ama, curando traumas emocionais, libertando das
prisões espirituais e salvando sua
alma. Conforme o membro vai se
aprofundando, passa pelo Curso
de Crescimento Espiritual (CCE),
depois pelo Curso de Treinamento
de Discípulo (CTD) e pelo Curso de Multiplicação de Discípulos
(CMD).
Para fechar com chave de
ouro, o missionário Jair de Oliveira ministrou sobre a Fidelidade e a
Lealdade. Disse que na lealdade a
pessoa precisa ser fiel a si mesmo
enquanto a fidelidade a pessoa demonstra ao outro. Citou o livro de
Gálatas 4:18 onde o Apóstolo Paulo
fala sobre ser zeloso não só quando
está presente com outros. Que a lealdade é testada através do tempo.
Que o teste do fogo representa uma
pressão espiritual, social, matrimonial ou financeiro e os que saem do
fogo ileso são os mais valiosos para
Deus.
“Colaboração e fotos: Pr. Marcus Gal-

dino”
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Este livro vai mudar
a sua maneira de ver a
adoração ao Senhor.
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SCT

Convenção Regional de Olinda - PE

os dias 18 a 20 de
abril aconteceu na
cidade de Olinda-PE a Convenção Regional das
Casas da Bênção do campo de
Olinda, lideradas pelo casal de
Missionários Jaime e Janilde
Caieiro. O tema da Convenção
foi “Jesus, Ele venceu a morte e
nos deu a vitória”. No dia 18 foi
a abertura do evento com uma
ministração feita pelo missionário Isaías Andrade, responsável
pela Casa da Bênção da cidade
de Aracajú - SE. Esteve presente
também, representando o SCT o
Pastor Marcus Galdino. No sábado pela manhã o Missionário
José Geraldo, líder da Casa da
Bênção do campo de Recife-PE

trouxe uma mensagem poderosa para os líderes do Estado de
Pernambuco.
No domingo pela manhã,
no teatro Guararapes, foi feito
o grande encerramento com a
presença do Apóstolo Doriel de
Oliveira, da Missionária Ruth
Oliveira e do Pastor Silmar Coelho.
Na ocasião foram consagrados 38 novos obreiros tendo
como Presidente da Comissão
de Consagração o Pastor Henniel Caieiro. A organização geral do evento esteve a cargo da
Missionária Janilde Caieiro e do
Pastor Edrey Caieiro. A convenção contou com caravanas dos
estados do Ceará, Rio Grande

do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Bahia.
“Colaboração e fotos: Pr. Marcus Galdino”

Miss. Isaías e Pra. Rose homenageiam os
Miss. Jaime e Janilde Caieiro

Missºs. Lenira Ramos, José Geraldo
e Jaime Caieiro
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Apóstolo Doriel de Oliveira e Missionária Ruth Brunelli

SCT

F

A Trajetória de Fernando Bispo

ernando Bispo da Silva nasceu e cresceu
no bairro Jóquei Clube, em São Vicente, local em que
mora até hoje. Ingressou na vida
profissional, aos 12 anos, no Círculo de Amigos Patrulheiros de
Santos (CAMPS), onde recebeu
as primeiras noções de profissionalismo e cooperação. Por meio
do CAMPS, foi encaminhado
a uma empresa de navegação esse foi seu primeiro emprego.
Como prova de sua determinação, sempre guiado pelos princípios bíblicos, chegou à gerência
desta mesma empresa.
Nessa época, começou a
olhar com mais sensibilidade
aos problemas de seu bairro,
e tornou-se presidente da Sociedade de Melhoramentos do
Jockey Club. Líder do projeto
asfaltamento comunitário, Bispo virou referência para os moradores da localidade na disputa
por uma cadeira no legislativo
vicentino. No ano de 2000, Fernando Bispo foi eleito com 2.459
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votos, Bispo foi reeleito à Câmara Municipal de São Vicente,
em 2004, com 3.684 votos. Em
2008, Fernando foi reconduzido
ao seu terceiro mandato, com
a segunda maior votação desta
eleição. Entre as mais de 7.600
proposituras apresentadas em
prol da comunidade vicentina,
destacam-se a construção de 2
novas creches, inclusive uma
delas com o berçário; a construção de uma Unidade Básica de
Saúde; a desativação do Lixão
do Sambaiatuba; a luta pela ciclovia, pavimentação de 100%
das vias da Vila Jóquei Clube e
a construção de casas populares,
que beneficiou mais de 1.900 famílias. As famílias, além de uma
nova casa, ganharam a escritura
dos imóveis e a dignidade com
o processo de reurbanização do
Sambaiatuba.
Já na área social, Fernando
mantém diversos projetos em
mais de 5 espaços culturais espalhados pelo bairro Jóquei Clube
totalizando mais de 20 cursos

Vereador Fernando Bispo

entre profissionalizantes, artesanato, arte e lazer. Entre outros
projetos importantes é o criador
e idealizador do Projeto SONHANDO COM UM FUTURO
MELHOR.
Assumiu em 2009, a Secretaria Municipal do Comércio
Indústria e Negócios Portuários.
Em 2012, foi eleito vereador pela quarta vez consecutiva,
sendo o vereador mais votado da
Cidade com 5.435 votos. No dia
1º de janeiro de 2013, é escolhido por seus colegas vereadores,
de forma unânime, presidente
da Câmara Municipal para o biênio (2013-2014).
Fonte: Site CMSV

Casa da Bênção na áfrica

missionário
Sammy
Kweku,
pastor no continente africano já está se preparando para a grande Convenção
do Jubileu.
Recentemente a diretoria
da igreja, na pessoa do apóstolo Doriel de Oliveira, manteve
contato com o missionário, que
externou a sua disposição em
estar conosco.
Apesar das lutas que os governos africanos impõem aos
cristãos, o missionário tem, pela
misericórdia de Deus, alcançado

vidas em Gana e outros países
do continente.
Recentemente uma grande
luta veio sobre a Casa da Bênção
em Gana. Sem aviso prévio o governo confiscou os terrenos em
que a igreja estava situada, mas
o Senhor deu vitória ao missionário Sammy e a igreja que já
estão reconstruindo as novas
instalações e o templo em uma
nova área.
Durante a convenção o
nosso missionário ganense dará
o seu testemunho sobre a igreja
africana.

Missionário Sammy Kweko
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SCT

Pastor Enéas Tognini recebe homenagens
pelo seu centésimo aniversário

O

pastor Enéas Tognini foi homenageado pelo Conselho de Pastores do Estado de São
Paulo (CPESP) pelos seus 100
anos de vida. Com a presença de
autoridades como o governador
do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, a homenagem aconteceu durante o café de pastores,
na Igreja Batista do Povo, na
Vila Mariana. No último dia 19
de março (quarta-feira), durante o evento, Alckmin discursou
dizendo: “Eu diria que o Enéas é
o pastor de São Paulo. Ninguém
chega aos 100 anos se não for

um sábio (…)”.
Durante a homenagem, o
pastor Enéas Tognini recebeu
uma placa da CPESP pela comemoração de seus 100 anos
de idade, e recebeu orações dos
presentes no evento. A pregação
durante o culto em que aconteceu a homenagem ficou a cargo
do pastor Edson Rebustini, e a
cantora Soraya Moraes ministrou um louvor e também deixou sua mensagem ao pastor.
O pastor Jonathan Ferreira dos Santos, fundador do Vale
da Bênção, também participou
da homenagem, e ressaltou que

Tognini teve uma grande importância em sua vida espiritual
e no Brasil.
Fonte: Gospel+

Aposentadoria Especial a
Mulheres Policiais
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Plenário da Câmara aprovou o Projeto de Lei Complementar 275/01, do Senado, que
permite a aposentadoria voluntária das mulheres policiais federais com 25 anos de contribuição,
desde que estejam há pelo menos
15 anos na carreira. O projeto segue agora para sanção presidencial.
O texto altera a Lei Complementar 51/81, e introduz no-

vas regras para a aposentadoria
voluntária dessas profissionais,
adequando os padrões exigidos
às alterações da Constituição de
1988, que estabeleceu exigências
diferenciadas para a aposentadoria de homens e mulheres.
O deputado republicano
Vitor Paulo comemora. “A aprovação deste projeto é um grande
avanço. A policial mulher, em
relação aos seus colegas homens,

“

A policial mulher,
em relação
aos seus colegas
homens, não tinha
qualquer
vantagem para fins
previdenciários.

”

não tinha qualquer vantagem
para fins previdenciários. Afinal,
a nossa Constituição Federal já
determina tratamento diferenciado às mulheres no quesito
aposentadoria”, enfatizou.
Dep. Paulo Vitor

Fonte: site / Texto: Laize Andrade

Política

Pela democracia religiosa no Brasil

religiosos e igrejas. Sacerdotes
de todas as religiões poderão ter
acesso, observadas as exigências
legais, a fiéis internados em estabelecimentos de saúde ou detidos em presídios.
O texto veda a demolição
de qualquer edifício de uso religioso, ocupado ou penhorado,
observada a função social da
propriedade. Quanto aos capelães, o projeto, ao disciplinar a
assistência religiosa no âmbito
das Forças Armadas, garante
que cada credo constituirá organização própria com a finalidade de dirigir, coordenar e supervisionar essa assistência aos seus
fiéis. “Para isso, deverá ser assegurada igualdade de condições,

Fonte: André Felipe de Lima Assessor
de Comunicação e Imprensa

Leia também:
Pedofilia é Crime
Hediondo http://
bit.ly/1ixvJ0Y

Deputado federal Eduardo Cunha (RJ)
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m Brasília, a voz
do deputado federal Eduardo Cunha
(RJ), líder do PMDB na Câmara
dos Deputados, foi decisiva para
a consolidação de uma lei que
garante o direito constitucional
de livre exercício de crença e de
cultos religiosos no Brasil. Ele
defendeu um substitutivo essencial (Projeto de Lei 5.598/09)
para a Lei Geral das Religiões,
da qual foi o relator. A missão
de Eduardo Cunha foi cumprida. Com o seu parecer, o acordo
entre o Brasil e o Vaticano foi
estendido às demais religiões.
Outra inovação proposta por
Eduardo Cunha em relação ao
acordo com o Vaticano é a garantia de livre manifestação religiosa em locais públicos, com ou
sem acompanhamento musical,
desde que não sejam contrariadas a “ordem e a tranquilidade
pública”.
Como expõe o texto de
Eduardo Cunha, ficam garantidas normas já reconhecidas pela
jurisprudência brasileira sobre
questões como a inexistência
de vínculo empregatício entre

honras e tratamento a todos os
credos”, explica Eduardo Cunha.
O parlamentar mostrou-se criterioso (e mais uma vez
bastante democrático) quando
mencionou o ensino religioso
no PL. Em vez de proibir a discriminação de qualquer credo
na aplicação dessa disciplina nas
escolas públicas (como aconteceu no caso do acordo com
o Vaticano), o projeto proíbe o
proselitismo, que é a atividade
de catequizar uma pessoa.
O projeto proposto por
Eduardo Cunha estabeleceu
também que a violação à liberdade de crença e à proteção dos
locais de culto e suas liturgias
sujeita o infrator a sanções do
Código Penal, responsabilizando-o pelos danos provocados.
Como percebemos, Eduardo Cunha honra seu mandato
como um grande defensor da família brasileira e da fé cristã em
todo o solo brasileiro.

Política

Endurecimento da lei contra a corrupção:
pelo bem das próximas gerações
“Essa geração de legisladores tem o dever de fazer a sua parte para que esse ciclo seja quebrado, e
nós possamos enfrentar e debelar, não somente a corrupção em si, mas a cultura da corrupção”
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Dep. Roberto de Lucena

omento mais que
emblemático
é
esse, em que fica
cada vez mais forte a evidência da
relativização da dignidade com
que se lida com a administração
dos recursos públicos, para se
votar no plenário da Câmara dos
Deputados, o endurecimento da
lei contra a corrupção.
Priorizado, finalmente, na
pauta da semana (07/04), o Projeto de Lei que veio do Senado Federal 5900/13 tem apensado em si
outras iniciativas que nasceram na
Câmara, dentre as quais o Projeto
de Lei (PL) 2489, de 2011, de nossa autoria. Foi uma das primeiras
propostas apresentadas em nosso
mandato, em absoluta coerência e
sintonia com nossos compromissos e convicções.
O PL 2489 tipifica a corrupção como crime hediondo, e o do
Senado, mais abrangente, altera a
lei dos crimes hediondos.
É interessante a direção
apontada pelo relator, o competente jurista e deputado federal
Fábio Trad, na elaboração do

substitutivo, quando distingue os
atos cometidos contra a administração pública por autoridades do
Executivo, Legislativo ou Judiciário, bem como por agentes públicos, em nível federal, estadual e
municipal, dos atos de corrupção,
como tentativa de suborno, por
exemplo, cometidos por cidadãos
brasileiros não investidos das
prerrogativas inerentes a essas e
outras autoridades mencionadas.
É necessário bom senso,
coerência, para que não se lance
essas modalidades de atos de corrupção numa mesma vala, num
mesmo caldeirão, porém não se
pode deixar de tratar com a dose
mais apropriada a cultura da corrupção, que se reflete por séculos
no cotidiano nacional.
E corrupção é corrupção.
Pode ser o desvio de bilhões de reais ou o recibo com valor inflado
na corrida de táxi ou o dinheiro
oferecido a uma autoridade policial para fazer vistas grossas à determinada situação, por exemplo.
A corrupção é o inimigo número 1 do nosso País. Anualmen-

te R$ 69,1 bilhões, estima-se, são
desviados para os imensos dutos
da corrupção. É dinheiro de todos,
sendo canalizado para alguns. São
recursos que deixam de ser usados
para garantir o cumprimento das
normas constitucionais no que se
refere aos direitos dos cidadãos de
terem saúde pública de excelência,
bem como educação, segurança,
infraestrutura, transporte público
de boa qualidade e mais incentivo
à cultura e ao esporte.
Essa geração de legisladores
tem o dever de fazer a sua parte
para que esse ciclo seja quebrado,
e nós possamos enfrentar e debelar, não somente a corrupção em
si, mas a cultura da corrupção.
Essa é a resposta à oração do
candango José Silva Guerra, datada de 22 de abril de 1959, escrita
na laje que está acima do Salão
verde e descoberta apenas 52 anos
depois, por uma equipe de manutenção da Câmara dos Deputados,
em 2011: “que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão de nossos filhos e que a lei
se cumpra”.
Esse pode ser um dos mais
importantes legados que ofereceremos à sociedade brasileira –
hoje e amanhã.

Dia das Mães

Só as mães

entendem...
estão os brinquedos do faz-de-conta, os chás de nada, os
heróis invencíveis que tudo
conseguiam, em suas batalhas
imaginárias contra o mal?
Não imaginamos que seria tão rápido, mas os pequenos
crescem... Ontem traziam um
pintinho esmagado acidentalmente para que fosse “concertado”, hoje nos ensinam como
operar redes sociais e melhor
explorar os programas que se
encontram à disposição.
A impressão é que dormiram crianças e despertaram
adolescentes, como num passe
de mágica.
É o momento da saudade
dos dias que se foram tão rápidos, mas com a certeza de que
fizemos o melhor, pois quando
nos tornamos mães, entendemos que a existência é breve e as
oportunidades preciosas.
O tempo em que podemos
tomar as decisões pelos filhos,
passa depressa. Os filhos crescem, deixam de ser bebês, mas a
preocupação que existe em nosso coração permanece. Nos cabe
pedir a Deus para que em todos
os momentos da vida dos nossos

filhos, haja temor e amor a tudo
que ensinamos. Que Deus possa
sempre iluminar, acompanhar e
dar o discernimento necessário
para as escolhas feitas por nossos filhos.
Feliz dias das mães a todas as mães que assim como eu
sabem que o dia é nosso, mas o
presente são os filhos!
Luciene Figueiredo
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ncumbiram-me de felicitar todas as mães por
essa data especial, mas
eu resolvi descrever exatamente
como nós mães somos intensas
sendo apenas mães...
Há um momento, na vida,
em que a gente que é “mãe” se
sente órfã. Os filhos crescem de
um momento para outro.
É cômico: Quando nascem,
pequenos e frágeis, os primeiros
meses parecem intermináveis. A
gente se reveza ansiosa aos seus
estímulos. Desejamos que sorriam, que sentem, fiquem de pé,
andem, balbuciem palavras...
Então... Um dia... Cresceram!
A gente olha para os rostinhos outrora angelicais, e, se
surpreende com os fios de barba,
com meninas mulheres lindas e
exuberantes.
É o momento dos voos
para além do ninho.
Hoje, em vez de torcer que
eles durmam, oramos pedindo a
Deus para que cheguem logo em
casa e bem.
É o momento em que nós
mães nos perguntamos: Onde
estão os meus bebês!? Onde

Artigo

As comemorações do mês de Abril

N

o mês de abril é
comemorado não
só o aniversário
de Brasília, mas também outras
datas de muita relevância para o
Brasil.
O Brasil é descoberto
No dia 22 de Abril o Brasil
completou 514 anos. No ano de
1.500, quando Portugal e Espanha buscavam por novas rotas,
13 caravelas comandadas pelo
fidalgo português Pedro Álvares
Cabral, avistaram terra na região
do monte Pascoal. Na verdade, os portugueses acreditavam
que tudo era apenas um grande
monte, até que Cabral suspeitou
que existisse uma faixa de terra,
também chamando o local de
ilha de Vera Cruz. Após outras
expedições portuguesas na região, foi descoberto que não se
tratava de uma ilha, mas sim de
uma enorme área continental,
fazendo com que novamente o
nome fosse alterado para Terra
de Santa Cruz. Após a descoberta do pau-brasil, em 1511, a região ficou conhecida pelo nome
Brasil.
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A Capital Brasília
A Capital Federal completou no dia 21 de abril 54 anos
de muitas histórias. Brasília
também é conhecida pelos nomes de “Capital da Esperança”
e “Cidade Profética”. Em 1883,
João Bosco teve a visão dada
por Deus sobre a capital que foi
inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
muitos anos depois. A visão de
Dom Bosco fora, de fato, uma

antecipação, uma advertência
profética sobre o que iria ocorrer no Planalto Central a partir
de 1956. A cidade é considerada
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. A capital
recebe em média um milhão de
visitantes por ano. Projetada por
Oscar Niemeyer e Lúcio Costa,
Brasília será um dos palcos da
copa do mundo de 2014, tendo
um dos estádios mais modernos
do mundo a sua disposição.
As comemorações de 21
de Abril
Outra data que se comemora em abril e coincidentemente no dia 21, é do grande
mártir da independência, herói
e líder da Inconfidência Mineira: Tiradentes!
Tiradentes exerceu diversas atividades dentre elas o de
minerador, tropeiro e membro
do regimento militar dos Dra-

gões de Minas Gerais. Lutou
pela independência do país no
período em que sofria o domínio e exploração dos portugueses. O movimento da Inconfidência Mineira liderada por
Tiradentes pretendia transformar o Brasil numa república
independente de Portugal. Com
poucas influências econômicas e
políticas, Tiradentes foi condenado à forca e esquartejamento
e foi executado no dia 21 de abril
de 1792. Outro nome que lembra a luta do povo brasileiro pela
liberdade e democracia é Tancredo Neves. Em 15 de janeiro
de 1985 foi eleito presidente do
Brasil pelo voto indireto de um
colégio eleitoral, mas adoeceu
gravemente, em 14 de março do
mesmo ano, véspera da posse.
Seria o primeiro civil a subir ao
poder após 19 anos de regime
militar. Morreu dia 21 de abril
de 1985 tendo como causa diverticulite.
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