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Palavra Apostólica

Palavra

Saiba valorizar a benção que Deus te deu

Foto: Flávio Carques

No mês de julho a Revista Mensagem (2014/Edição
70) publicou uma entrevista
com o missionário A. C. Palaroni, na qual ele falava sobre o
que é o Trilho do Salvo Vencedor, como funciona, quais
as etapas e como Deus tem
abençoado muitas de nossas
igrejas. E ao observarmos a
bíblia vemos que ao longo dos
tempos o Senhor dá inúmeras
estratégias para o seu povo. E
como nosso Deus é um Deus
criativo essas estratégias não
se repetem.
Assim é o Trilho do Salva Vencedor: Uma nova estratégia dada por Deus para
nossa igreja. É algo exclusivo
para a Casa da Bênção e por

isso temos que valorizar o que
Deus nos tem dado. Precisamos deixar de lado todo o entendimento errado e ver que
a estratégia que o Senhor nos
deu, tem trazido às igrejas o
crescimento que tanto temos
falado a anos.
Leia a matéria Trilho do
Salvo Vencedor, em: http://
bit.ly/1tyLe3F
As comemorações e as
bênçãos do JUBILEU continuam em 2015
Desde sua fundação no dia
nove de junho de 1964, o Senhor vem trabalhando para que
a Igreja Casa da Bênção – ICB
ou Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus – ITEJ cresça e se
expanda por todos os estados
brasileiros, mas nossa comemoração não se encerrou na con-

venção de 2014. No meu livro
“Tempo de Jubileu” está escrito:
“Para que nós possamos entender o que significa nos dias de
hoje e o que representa o Ano
do Jubileu espiritualmente, temos que entender as determinações que Deus deu a Israel, no
capítulo vinte e cinco do livro
de Levítico. O Monte Sinai havia se tornado Santo. Só Deus e
Moises se reuniam ali. Ninguém
se atrevia a invadir aquele espaço. O Senhor Deus havia dado
a Moisés as tábuas dos mandamentos naquele lugar. Mas
dessa vez Moises estava ali para
ouvir as instruções quanto aos
tempos e dias escolhido por Ele
para o Jubileu. As datas não foram escolhidas a esmo, não era
mais uma comemoração ou um
evento promovido por homens e
não eram alguns dias, mas uma
cerimônia pública com duração
de um ano completo dedicado
ao Senhor. Essa lei divina não
ocorreria apenas uma vez, mas
passaria de geração em geração.”
Ou seja, nosso jubileu, vai terminar no dia 09 junho de 2015.
Portanto desfrute da unção do
Jubileu e aproveite as bênçãos
que o Senhor reservou pra você.
Um Feliz Natal e Um Próspero Ano Novo repleto de todas
as bênçãos quer o Jubileu nos
trás!
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br
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Palavra da Missionária Ruth

DEUS NOS DEU SEU MAIOR E
MAIS SAGRADO PRESENTE

Ruth B. Oliveira
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o menino Rei; ouro, incenso e
mirra (Mateus 2 10 e 11) creio
que isso tem um significado.
Mas na verdade natal não é
somente presentes, banquetes
ou festas. O principal motivo
do Natal é lembrarmos que a
mais de dois mil anos nasceu
na cidade de Davi o Salvador
do mundo cumprindo-se assim as profecias acerca do seu
nascimento (Malaquias 5: 2 –
5; Isaias 9: 2 – 7).
Belém era a terra de
Davi, rei de Israel. Nasceu
não apenas uma criança que
seria um rei, mas nasceu o
filho de Deus, o Rei dos reis,
Senhor dos senhores, nasceu
o nosso Salvador. Sim Jesus o
filho ungido de Deus.
Deus nos deu seu maior
e mais sagrado presente. Em
João 3: 16 diz: “Porque Deus
amou o mundo de (humanidade) de tal maneira, que
deu seu filho único, para todo
aquele que nele crer, não pereça (morra) mas tenha a vida
eterna”.
Então lembre-se nes-

Foto: Flávio Carques

M

ais uma vez é
natal e toda a
humanidade
lembra e relembra daquela noite maravilhosa de Paz,
Alegria e Amor, quando anjos apareceram aos humildes
pastores nas campinas de Belém, anunciando o nascimento do Deus menino.
Noite de estrelas peregrina que aparecem aos Magos do Oriente, anunciando o
nascimento do Rei – Mateus
2: 1 e 2.
Hoje em dia a maneira
de comemorar o natal é bem
diferente, é com banquetes,
festas, presentes, muita bebidas e etc.
Em meio a tantas atrações se esquece do verdadeiro
sentido do Natal.
As crianças e porque não
os adultos também esperam
receber um presente. Será
que isto é porque no nascimento de Jesus os Magos levaram presentes pra Ele? A
bíblia diz que os três Magos
do Oriente levaram para Jesus

te natal que muito antes de
os Magos levarem presentes
para Jesus, Deus já havia prometido para mim e para você
o maior e mais rico, mais precioso presente do mundo: o
Salvador (Mateus 1: 21)
Ele nasceu, viveu, morreu para levar nossos pecados
e crava-los na cruz. E ressuscitou para nos dar a vida eterna.
Viu que maravilha? Deus
nos deu Jesus.
Jesus no dá a vida eterna.
Se você ainda não recebeu este maravilhoso presente, receba-o hoje. Abra o teu
coração e diga a Ele: “Senhor
Jesus, eu recebo agora o presente de Deus, eu te recebo
como meu Salvador, entra
agora no meu coração e te seguirei por toda a minha vida.
Obrigada Senhor Deus
pelo maior presente do mundo que o Senhor me deu.
A todos, um feliz natal e
um ano novo repleto de bênçãos!
Da sua amiga de verdade,

Catedral News

O DEPARTAMENTO DE FILIAIS DA
CATEDRAL DESENVOLVENDO UM GRANDE
TRABALHO PARA DEUS
“Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações; não o
impeças; alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas.” Isaías 54:2

Líderes do Trilho do Salvo Vencedor se reúnem para ouvir uma
palavra do missionário Palaroni
depar tamento
Mas o trabalho não se pequenos grupos e os trabade filiais da Ca- resume apenas a encontros lhos que serão desenvolvidos
tedral da Ben- na Catedral da Bênção. O de- até o fim do ano. O objetivo
ção, tem se empenhado afim partamento de filiais tem pro- é de que nenhum pastor fique
de implantar o Trilho do Sal- movido reuniões regionais de fora dessa estratégia dada
vo Vencedor em todas as igre- no DF e entorno, nesses en- por Deus ao nosso ministério
jas ligadas à superintendência contros, são tratados assun- para alcançarmos a palavra
001 do DF. Essa foi uma das tos sobre o Trilho do Salvo profética de que faremos em
recomendações passadas pelo Vencedor e suas estações, os 5 anos o que fizemos em 50.
apóstolo Doriel de Oliveira
pra equipe de trabalho liderada pelos pastores João Machado e Rose de Oliveira.
No dia 12 de novembro
o departamento promoveu
um encontro com os líderes
regionais do Trilho do Salvo
Vencedor para compartilharem as suas experiências nos
últimos meses e para ouvirem
mais algumas instruções do
missionário Palaroni que tem
dado toda a orientação aos
Reuniões regionais são realizadas periodicamente,
pastores do DF.
sob a liderança dos Prs. Machado e Rose
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Foto: Flávio Carques

CATEDRAL DA BÊNÇÃO
REALIZA ÚLTIMO BATISMO
DE 2014

Pastor batizando um dos candidatos
na manhã de domingo

Quase 250 candidatos ao batismo participam
do culto na manhã de domingo
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No primeiro domingo de
dezembro, as Igrejas da Casa
da Bênção – ICB, tem realizado costumeiramente o último
batismo do ano. Nesse dia 07

não foi diferente. Em Brasília
quase duzentos e cinquenta
pessoas desceram às águas
do batismo. Esses batizandos
são frutos do Trilho do Salvo
Vencedor e da Casa de Milagres. Duas estratégias das por
Deus para a ICB. Na mesmo
culto em que era feita a sexta das 7 unções o missionário
Jair de Oliveira foi quem pregou para esse auditório mais
que especial que desceu as
águas batismais.

Foto: Flávio Carques

“Eu os batizo com água
para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais
poderoso do que eu, tanto que
não sou digno nem de levar as
suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com
fogo. Mateus 3:11

Catedral News

APÓSTOLO DORIEL É ESCOLHIDO
PRESIDENTE DE HONRA DO COPEV-DF

Pastores do COPEV oram pelo novo
presidente de honra

M

elhor é o fim das
coisas do que o
princípio delas;
(...) Eclesiastes 7:8
Na manhã de sábado dia
06 de dezembro de 2014, o apóstolo Doriel de Oliveira foi escolhido pelo Conselho de Pastores
Evangélicos do Distrito Federal
– COPEV-DF, como Presidente

Ap. Doriel, emocionado, louva a
Deus durante a reunião do COPEV

de Honra. A homenagem foi realizada na presença de dezenas
de pastores, na última reunião
do conselho deste ano que aconteceu no templo da Igreja Metodista de Brasília.
Apenas para referendar
historicamente, em 1972 o mesmo COPEV, excluiu o então missionário Doriel de Oliveira, por

não concordarem à época com
as práticas do missionário.Hoje,
depois de 42 anos o apóstolo
Doriel continua ungindo os enfermos, expulsando demônios,
pregando a salvação em Cristo e
o batismo com o Espírito Santo.
Os pastores do COPEV, bem, esses hoje acreditam em tudo isso.
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O Seminário Nacional
ITEJ – SENITEJ completou 18
anos de fundação, e agora em
dezembro a 38ª turma estará se
formando. Ao longo desse período mais de 2.000 alunos se
formaram e estão em todos os
cantos do Brasil ministrando a
palavra de Deus.
As mensalidades são de
R$ 250,00 por mês. Além das
matérias aplicadas ao curso de
teologia, o aluno pode escolher
uma das línguas estrangeiras,
inglês ou espanhol. A próxima
turma começa no dia 08 de março de 2015. O candidato tem que

Missionária Ruth, apóstolo Doriel na formatura
da 37ª turma do SENITEJ

estar em plena comunhão com a
a igreja e pode ser membro de
qualquer denominação.
A professora Margarida
Batista, diretora do SENITEJ,
disse que a procura tem se intensificado nos últimos tempos
porque com o crescimento que a

igreja tem tido, o ministério tem
tido a preocupação com a preparação de novos obreiros.

Foto: Flávio Carques

SENITEJ À ESPERA DA 39ª TURMA

Homenagem

Jônatas, Leticia, Nilzete, Sergio, Raquel e Raphael,
a família do aniversariante.
o dia 18 de No- Doriel de Oliveira e dos Misvembro, o Mis- sionários Antônio e Andreia
sionário Sérgio Palaroni.
Affonso completou mais um
O missionário Sérgio tem
ano de vida. Mas não foi um quase a mesma idade de nossa
aniversário comum, pois ele igreja. Quando a igreja estacompletou 50 anos. Como ele va nos seus primeiros dias de
mesmo diz: “esse é o meu Ju- existência, a missionária Ilza
bileu de Ouro”. Foi comemo- Affonso, sua mãe, recebeu a
rado na Igreja Cada da Bênção oração do Apóstolo Doriel,
– ICB de Mauá, com a família, que orou pelo bebê que estava
amigos, pastores, membros da em seu ventre, o missionário
igreja e a presença do Apóstolo Sérgio. Desde menino, sempre
esteve envolvido com a igreja,
campanhas, monte, vigílias.
Numa das vigílias no monte
em Belo Horizonte, com apenas 3 anos de idade, foi batizado com o Espírito Santo.
Quando a igreja expandiu para todo o Brasil, foi com
sua família para São Paulo. Ali,
na Zona Leste, na casa de sua
Missionário Sergio com
avó, Maria das Neves, nascia o
primeiro trabalho da ICB em
o apóstolo Doriel e seu
São Paulo. Posteriormente, seu
pai missionário Francisco
Pai, o missionário Francisco
Affonso

N

Affonso, começou o trabalho
em Mauá, e que rapidamente
avançou por todo o Estado.
No começo deste trabalho, missionário Sérgio, já
abria reunião, fazia programas
de rádio, auxiliava nas reuniões e começou a pregar com 12
anos de idade.
Com 14 anos, liderava os
Jovens, foi ungido a Evangelista, com 15 anos já cuidava de
uma igreja, e aos 17 anos assumiu uma igreja no interior
de São Paulo, tendo destaque
na cidade e nos jornais locais.
Recebeu a unção de Pastor,
sendo o primeiro pastor nascido na ICB. Em 1983, aos 18
anos assumiu a igreja em Sorocaba, na qual realizou grande
trabalho evangelístico, e que
consequentemente teve grande
repercussão em toda a região.
Tornou-se missionário,
ainda muito jovem, com apenas 25 anos de idade, e posteriormente assumiu a superintendência de Mauá, onde está
até hoje.
Agora que comemora,
junto com nossa igreja, cinquenta anos de idade, fica difícil falar em Sergio Affonso
sem falar da Casa da Bênção,
pois ambos estão diretamente
ligados.
Parabéns,
Missionário
Sérgio Affonso! Que sua vida
sempre seja abençoada, e que
também se cumpra sobre ti a
promessa que nossa igreja recebeu... 50 anos em 5!
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MISSIONÁRIO SERGIO AFFONSO
COMPLETA 50 ANOS

Catedral News

CONGRESSO DO DEPARTAMENTO
INFANTIL

A

domingo.
A pregadora oficial do congresso foi a
missionária Ruth de Oliveira que estava vestida a caráter para o evento.

Missionaria Ruth pregando
para as crianças

Crianças louvando a Deus durante
o congresso infantil
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Foto: Flávio Carques

s pastoras Elisabete Dias e Maria
José, líderes do departamento infantil da Catedral da Bênção, realizaram o 2º Congresso no dia 12 de outubro,
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Especial

Dr. Myles Munroe
um profeta do século XXI

N

o final da noite do dia 09 de
novembro (domingo) as redes sociais anunciaram o que depois se confirmou numa triste notícia
para os cristãos das américas,
o Dr. Myles Munroe líder do
Ministério Bahamas Fé, sua
esposa uma de suas filhas e
outros nove pastores havia
falecido num trágico acidente
de avião. (Veja a matéria em:
http://bit.ly/1xqg27j)
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A amizade entre o Dr.
Munroe e o apóstolo Doriel
de Oliveira começou na convenção de 1999, quando ele
pregou pela primeira vez na
Catedral da Bênção. Naque-

la convenção o Dr. Munroe
usado por Deus predisse que
a catedral deveria ser ampliada, pois era pequena para a
grande obra que Deus estava
fazendo com a Casa da Benção.
Os anos se passaram e
o Dr. Munroe esteve em outras cinco convenções, sempre ministrando uma palavra
de fé e mostrando o tamanho
das bênçãos que Deus tem
preparado para nós.
Nas duas últimas convenções focou suas mensagens dizendo que o apóstolo
Doriel, bem como os pastores e líderes deveriam preparar os sucessores para a obra
que Deus tem com a Casa da
Bênção, e por diversas vezes
pediu que os líderes olhassem os jovens pastores, pois

Dr. Myles cumprimento
o Apóstolo Doriel

eles são os sucessores. (Leia
a síntese da pregação de 2013
“Liderando a Liderança para
a próxima geração” http://bit.
ly/1yBXfFV).

Na última convenção
a convenção do Jubileu, ele
mais usado por Deus disse
que a Casa da Bênção crescerá os próximos cinco anos o
que cresceu nos últimos cinquenta anos e mais uma vez
falou da importância de se
fazer sucessores, dos pastores prepararem as novas gerações para assumir o papel
de líderes. (Leia
a síntese da pregação de 2014 “O
Poder e o Princí-

Dr. Myles ministra durante
a convenção 2014

Dr. Myles e

Especial

pio da Mudança” http://bit.
ly/1zf3mmY). Durante muitas vezes disse que era tempo de mudança. Por fim ele
disse ao apóstolo Doriel, chamando os pastores da Casa
da Bênção de “seus Josué´s”.
(assista o vídeo http://bit.
ly/1zLBh2h).

e apóstolo Doriel

Dr. Myles sendo interpretado pelo
pastor Gidalti Alencar
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Em nota o apóstolo Doriel disse: “(...) Lamentamos
profundamente o falecimento
do Dr. Myles, sua esposa, sua
filha e de outras nove pessoas
devido acidente aéreo na tarde de 9 de novembro de 2014
em Bahamas.
Enlutados, registramos
aqui nossas orações em favor
da família e da igreja. Temos
a plena certeza que o Pastor
Myles Munroe prestou um
excelente serviço às igrejas do
Brasil e em todas as igrejas e
nações por onde passou(...)”.

Capa

Natal
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A

o longo das Escrituras, encontramos muitas
referências da disposição e
do desejo sincero de Deus de
abençoar seus filhos. A nação
de Israel tinha uma aliança
especial com Deus. As bênçãos estendidas a Israel demonstram não só a vontade
do Pai de abençoar, mas também as muitas áreas nas quais
Ele deseja abençoar. E todas
estas bênçãos virão sobre a
sua vida e o alcançarão quando ouvir a voz do Senhor, teu
Deus. Deuteronômio 28:2-13.

E a Bíblia nos traz ainda
mais alegria e conforto com
esses três versículos: “A bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores”
Provérbios 10:22; “Porque o
Senhor Deus é um sol e escudo; o Senhor dará graça e
glória; não negará bem algum
aos que andam na retidão”
Salmos 84:11; “A sua descendência será poderosa na terra; a geração dos justos será
abençoada” Salmos 112:2.
Todas estas promessas
e muitas outras pertencem a
todo aquele que crê. Quando

“

O amor de Deus
por seus filhos e sua
disposição de
abençoar estão
claramente
ilustrados em suas
relações com os
filhos de Israel.

”

Capa

que são eternas – de abençoar
seus filhos. Ainda mais para
nós que estamos vivendo o
ano do jubileu.
Chegamos ao fim de
2014, e nos preparamos para
entrar no ano de 2015. Esse é
um momento muito especial,
quando temos de olhar para
trás e dar graças a Deus por
tudo o que aconteceu, porque
nada advém sem a permissão
de Deus.
É hora de contemplar
quão misericordioso Deus
foi para conosco em 2014,
e acreditar o quanto o novo
ano será maravilhoso, confiando plenamente na provisão do Senhor, que cuida do
seu povo, com fez com nossa
igreja nos últimos 50 anos.
É preciso render-se ao
amor de Deus, confiar plenamente nEle, exercitar a fé,
para contemplar resultados
fascinantes em nossas vidas.

“

É preciso
render-se ao amor
de Deus, confiar
plenamente nEle,
exercitar a fé, para
contemplar
resultados
fascinantes em
nossas vidas.

”

Feliz Natal e um novo
cheio das bênçãos do Senhor
sobre sua vida.
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andamos nos caminhos do
Senhor, quando vivemos segundo os princípios de Deus
e preenchemos as condições
traçadas ao longo da Palavra
de Deus, o Senhor promete
derramar bênçãos num grau
tão grande que não conseguimos contê-las.
O amor de Deus por
seus filhos e sua disposição
de abençoar estão claramente ilustrados em suas relações
com os filhos de Israel. Sua
fidelidade para com eles, ano
após ano, estendia-se por todos os aspectos de suas vidas.
E as promessas de Deus
para com os filhos de Israel,
encontradas ao longo da antiga aliança, estendem-se a
você e a mim como seus filhos hoje.
A fidelidade de Deus
às suas promessas continua
hoje. Não existe data de validade para suas promessas -
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Capa

SCT

ICB PORTUGAL COMEMORA
15º ANIVERSÁRIO

Pr. Jefferson Figueiredo ministrando no culto do 15º Aniversário da ICB Portugal

O

O SCT é homenageado

Festa de aniversário
da ICB Portugal

Pr. Arcentik, ora abençoando a família da Pra. Suzana

Pr. Jefferson e pr. Suzana em cumprimento Cordial
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s pastores Arcentik
Dias e Jefferson Figueiredo acompanhados de suas respectivas esposas viajaram no final de outubro
para participarem das comemorações dos quinze anos da Casa
da Bênção portuguesa. Foram
três dias de ministração sendo
que na última noite a pastora
Susana, nossa líder em Portugal
testemunhou sobre como é ser
uma ministra evangélica na terra lusitana, quem também testemunhou foi a pastora Elisabete,
esposa do pastor Arcentik e Heloisa esposa do pastor Jefferson.
Os pastores do SCT lançaram o desafio a pastora, como a
abertura de dois novos pequenos grupos e para isso levaram
as apostilas do CAP e CTP para
a formação de novos líderes.
A igreja não tem palavras
para agradecer o que o SCT tem
feito por eles nestes últimos dois
anos e agora se sentem literalmente Casa da Bênção, sendo
cuidados por nós.

SCT

ICB DE CONSELHEIRO LAFAIETE (MG)
COMEMORA 44 ANOS

Missionários Jair de Oliveira e Wilson Ribeiro são homenageados
pela ICB de Conselheiro Lafaiete

Prs. Camilo e Eliene Fagundes líderes da
ICB de Conselheiro Lafaiete.
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E

xistem
lugares
que são escolhidos por Deus para
serem diferente e o prazer de
Deus por esses lugares é muito grande. O apóstolo Paulo tinha esse carinho com a
igreja de Filipos, tanto que
deixou registro na carta aos
Filipenses, capítulo um versículo três: “Dou graças a meu
Deus, cada vez que de vós me
lembro”.
A Igreja Casa da Bênção
– ICB tem sua Filipos e é a ci-

Missionarias Graça de Oliveira e
Graça Ribeiro

dade de Conselheiro Lafaiete
(MG), terra prodiga em levantar líderes para a igreja. Dessa
cidade saíram os missionários Getúlio Mapa, que hoje
é presidente da convenção
do estado do Rio de Janeiro,
José Geraldo superintendente
de Recife (PE) e missionária
Maria das Graças, esposa do
missionário Jair de Oliveira,
que foi o primeiro pastor da
ICB de Conselheiro Lafaiete,
e, hoje á o vice-presidente da
Casa da Bênção do Brasil.

No dia 29 de novembro
essa igreja completou 44 anos
de fundação e estiveram presentes nesta grande festa o
seu primeiro pastor (que hoje
é missionário) Jair de Oliveira, sua esposa Maria das
Graças de Oliveira e o presidente da convenção do estado
de Minas Gerais missionário
Wilson Ribeiro.
Essa foi mais uma grande comemoração no ano do
jubileu da Casa da Bênção.
Colaborou: Regina Severino

SCT

TRILHO DO SALVO VENCEDOR
NA ICB BAURU (SP)

N

o dia 15 de novembro foi realizada a Formatura da 2ª Turma da Escola
Especial de Líderes da ICB
Bauru - SP. Receberam o
certificado 110 líderes que
evangelizarão Bauru e região
por meio do Trilho do Salvo
Vencedor. O superintendente
da região, Miss João Galdino
ministrou uma palavra forte

Formandos do curso
de líderes

de salvação onde mais de 40
(quarenta) pessoas aceitaram
Jesus como salvador. Estiveram presentes à formatura
o Vereador Lima Junior e o
Secretário de agricultura de

Bauru Chico Maia. A cerimônia foi realizada no Ginásio
da Faculdade IESB e contou
com a presença de mais de
500 (quinhentas) pessoas.
Colaboração Pr. Marcus Galdino

CONVENÇÃO ICB JABOATÃO
DOS GUARARAPES (PE)

grande convenção
2014 da Igreja Casa
da Bênção - ICB
Jaboatão dos Guararapes (PE)
aconteceu nos dias 24 a 26 de
Outubro, cujo tema foi “Fazendo discípulos de excelência”. Na
abertura, o preletor foi o missionário José Geraldo, superintendente da ICB Recife (PE),
nos demais dias o convidado
especial foi o missionário Jair de
Oliveira, vice-presidente da ICB
Brasil.
O missionário Jair pregou
três mensagens edificantes e impactantes. Na ocasião, tivemos
também uma grande concentração de Mulheres da Benção

A igreja de Jaboatão, louvando a Deus por mais
uma convenção

e a missionária Maria das Graças Diniz de Oliveira, esposa do
missionário Jair, ministrou uma
mensagem forte para as mulheres.
O superintendente de Jaboatão dos Guararapes, missionário Calixto, a pastora Josélia e
família ficaram gratos pela presença de todos e a forma pela

Miss. Calixto e esposa, missionária Graça de Oliveira e
missionário Jair de Oliveira
qual a convenção aconteceu.
Colaborou: Missionário Calixto
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A

Missionário João Galdino ministrando
durante a formatura

SCT

PASTOR VALDIR MIASATO ASSUME ICB
VILA DA PENHA (RJ)

N

o dia 09 de novembro o pastor Valdir
Miasato
tomou
posse na Igreja Casa da Bênção ICB Vila da Penha no Rio de Janeiro em substituição ao missionário Joede Maia que pastoreou
aquele rebanho por 12 anos. O
pastor Fábio de Oliveira, diretor do Supremo Concílio – SCT
acompanhou a posse.
O presidente da Convenção Estadual do Rio de Janeiro - CERJ, missionário Getúlio
Mapa empossou o pastor Miasato, desejando a ele as mais ricas
bênçãos de Deus nessa nova etapa do ministério do pastor.
Colaboração: Pr. Fabio de Oliveira

Missionários Getúlio Mapa, Joede Maia, Valdir Miasato
e Pr. Fabio de Oliveira

Missionário Joede apresenta
o missionário Valdir a igreja

Igreja recebe o novo pastor

MISSIONÁRIO JOEDE É O NOVO
SUPERINTENDENTE EM SENADOR CAMARÁ (RJ)
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E

m 02 de novembro tomou posse
na Igreja Casa da
Bênção - ICB Senador Camará (RJ) o missionário Joede
Maia e sua esposa missionária
Vanda. Durante dois meses o
pastor Fábio de Oliveira, diretor do Supremo Concílio SCT esteve na direção daquela superintendência. A igreja
recebeu os novos líderes com
júbilo. Estiveram presentes à
posse vários líderes do estado.
O presidente da Convenção
Estadual do Rio de Janeiro CERJ, missionário Getúlio
Mapa celebrou a posse.
Colaboração: Pr. Fabio de Oliveira

A igreja de Senador Camará
recebe o novo pastor

Missionário Joede e esposa
são abençoados pelo Missionário Getúlio Mapa e pr.
Fabio de Oliveira

A igreja de Senador Camará
ora pelo novo pastor

SCT

CONVENÇÃO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SP

O ginásio municipal de Mauá estava lotado para a convenção estadual da ICB

Apóstolo Doriel ora pelo
prefeito de Mauá, Donisete
Braga

Na primeira fileira estão o missionário Palaroni,
apóstolo Doriel, pastor e deputado Roberto de Lucena
e missionário Sergio Affonso. Na segunda fileira estão os
missionários Amilto Candido, João Galdino, Genoino Ferdele e pastor João
o apoio da equipe da ICB
Mauá uma grande convenção
onde também se destacou a
comemoração dos cinquenta
anos da Casa da Bênção no
país.
A convenção contou
com a presença do prefeito

de Mauá Dr. Donisete Pereira
Braga, com o pastor e deputado federal Roberto de Lucena
e o preletor oficial do evento
que foi o apóstolo Doriel de
Oliveira.
Colaboração: Pr. Marcus Mariano
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N

o ginásio de esportes
municipal de Mauá,
aconteceu no dia 29 de novembro a convenção estadual
de São Paulo, com a presença
dos missionários e pastores
do estado e do diretor do Supremo Concilio, missionário
Palaroni. Os anfitriões da festa missionários Sergio e Nilzete Affonso realizaram com

SCT

CONVENÇÃO ESTADUAL
MARANHÃO - MA

Ginásio lotado pelos convencionais maranhenses

S

ob a liderança do casal de Missionários
Antônio Francelino e
Maria José, e sob a administração da Pastora Adriana Francelino, aconteceu nos dias 21, 22
e 23 de novembro na cidade de
São Luís a grande Convenção de
líderes do Estado do Maranhão
que teve o tema: “(...) digais todos uma mesma coisa” que está
escrito em I Coríntios 1:10. Foi
um grande mover de Deus. Cen-

tenas de pessoas participaram
da Convenção.
A abertura aconteceu na
sexta à noite no ginásio localizado na Praça dos Meninos
e contou com as presenças do
Apóstolo Doriel de Oliveira que
fez uma ministração muito forte sobre o tema Jubileu e do Pr.
Marcus Galdino.
No sábado pela manhã, na
igreja sede, o Apóstolo Doriel
ministrou aos líderes do Estado

Ap. Doriel é homenageado
pelos 50 anos da ICB
e recebeu uma linda homenagem feita pela Convenção. Deus
tem feito uma grande obra nas
Casas da Bênção do Maranhão
que está em franco crescimento.
Está agendado para os dias 16 a
19 de janeiro de 2015 o terceiro
Encontro com o Amor de Deus
a ser realizado pela ICB de São
Luís.
Colaboração: Pr. Marcus Mariano

CONVENÇÃO REGIONAL DE CASCAVEL - CE
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Dirigentes e Líderes do campo de Cascavel

A

conteceu do dia
28 a 30 de novembro na cidade de
Cascavel (CE), a II Convenção
Regional do campo de Cascavel
(CE) que abrange 13 igrejas que
estão distribuídas em 6 municípios, inclusive com 6 igrejas na
capital Fortaleza. A Convenção
realizada no auditório da Escola
Municipal esteve sob a liderança
do casal de Missionários Luiz e

Márcia Martins e teve o tema:
“Liberta-me”. Centenas de pessoas participaram da Convenção
que contou com as presença do
Pr. Marcus Galdino, representando o Supremo Concílio que
ministrou no sábado e domingo.
O Miss. Luiz está construindo a
sede própria da Casa da Bênção
na cidade de Cascavel que ficará muito linda. Está agendado
para os dias 23 a 25 de janeiro

de 2015 o primeiro Encontro
com o Amor de Deus a ser realizado pela ICB de Cascavel com
o auxílio da equipe de Pastores
da Casa da Bênção de São Luis
(MA) sob a liderança da Pra.
Adriana Francelino.
Colaboração: Pr. Marcus Mariano

Construção da Futura
sede da ICB de Cascavel
que ficará em frente ao
shopping da cidade

SCT

CONVENÇÃO DE MINAS GERAIS

Auditório do hotel lotado com os participantes da convenção mineira

Ap. Doriel emocionado ao
lado do miss. Wilson Ribeiro

Apóstolo Doriel, missionário
Paulo e Marli Ribeiro

Líderes de Minas Gerais são
apresentados pelo ap. Doriel

O auditório se colocou de joelhos em oração agradecendo a
Deus pelos 50 anos da igreja
res convenções estaduais que
Minas já teve. Ao chegar a Brasília o apóstolo Doriel disse: “Foi
uma emoção muito grande estar
com meus irmãos mineiros, e
durante a convenção senti muito
e presença de Deus naquele auditório, pude ver como Deus foi
bom para mim.

a igreja começou. Estas foram
também as palavras da missionária Ruth de Oliveira ao cumprimentar os convencionais e
contar algumas histórias do início da Casa da Bênção.
Presidida, pelo presidente estadual, missionário Wilson
José Ribeiro, e com a participação de mais 20 superintendentes
estaduais, esta foi uma das maio-

Fotos e colaboração: Pr. Marcus
Mariano
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A

Igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus
– ITEJ, nasceu em
Belo Horizonte, capital de Minas
Gerais, no inverno de sessenta e
quatro, em meia a balburdia da
revolução que se instalava no
Brasil. Apesar da tensão que o
país vivia, sem ser muito repetitivo, mas a paixão que existia no
coração do jovem casal de missionários, sobrepunha os obstáculos humanos e de cima de
um caixote de cebola e com os
louvores acompanhados por um
acordeom nascia a Igreja Casa
da Bênção – ICB.
No ano do jubileu de ouro,
uma das maiores alegrias para
o casal de missionários Doriel
(hoje apóstolo) e Ruth de Oliveira foi retornar à Minas Gerais,
no dia 15 de novembro para a
convenção estadual da igreja.
Missionários, pastores e líderes
da ICB se reuniram no centro
de convenções do Hotel Actuall
para uma maravilhosa festa.
O apóstolo visivelmente
emocionado, falou de sua alegria em retornar ao lugar onde

SCT

NA CONVENÇÃO DO JUBILEU, DOIS GRANDES
AUDITÓRIOS FIZERAM A DIFERENÇA.

Auditório 01 sendo usado a noite pra a transmissão do culto realizado na catedral
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P

ara suprir a necessidade que se mostrou
durante o planejamento para a convenção do jubileu, a comissão organizadora
optou por montar dois grandes
auditórios, afim de abrigar o
grande número de pessoas que
participou da convenção.
Cada auditório com capacidade para aproximadamente três mil pessoas cada, foram
montados no estacionamento
interno (auditório 01) e externo
(auditório 02) da Catedral, e, em
ambos foram instalados telões
de led para que o público pudesse participar das reuniões.
As reuniões do Supremo
Concílio – SCT, que sempre
aconteceram na Capela da Bênção, também conhecida como
igreja de apoio, ou igreja velha,
foi transferida para o auditório
02, pois havia um número re-

corde de pastores, missionários
e líderes que participaram das

comemorações dos cinquenta
anos da Casa da Bênção.

Reunião do SCT no
auditório 02

Apóstolo Doriel fala aos pastores do SCT no auditório 02

Reunião do SCT no
auditório 02

Reunião do SCT no
auditório 02

SCT

NOVIDADES PARAS AS NOVAS
TURMAS DO CAP E CTP

Durante a formatura, o missionário Sergio explicou o passo a passo do CAP e CTP
ticipar das vídeo-aulas usando
um 3G, segundo afirmou o coordenador dos cursos online,
missionário Sergio Affonso.
Os certificados de conclusão estão sendo entregues a todos que completaram o curso
e estão em dia com as mensalidades. Os primeiros a receber
foram os superintendentes que
estavam reunidos na reunião realizada em Caldas Novas no mês
de setembro último.
A grande vantagem do cur-

so ser online é que a duração
depende da dedicação do aluno,
que pode cursar em quarenta
dias, e não existem datas prévias
para início ou término do curso,
depende só do participante.

Missionaria Ruth recebe o
certificado de conclusão de
ambos os cursos

Diplomas dos cursos

Para mais informações
acesse www.escoladeministerios.com.br , mas lembre-se que
para fazer esses cursos é necessário o número do prontuário
na Secretaria Geral da Casa da
Benção - ITEJ.
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C

onforme nossa reportagem na Revista Mensagem de
setembro de 2014, a primeira
turma do Curso de Treinamento
de Pastores (CTP) e a primeira
turma do Curso de Atualização
Pastoral (CAP) se formaram
durante a convenção do jubileu,
naquela ocasião mais de mil e
duzentas pessoas fizeram a colação (Leia a matéria em http://bit.
ly/1wA7KK6).
Após as primeiras turmas
terem concluído os cursos, existem novidades sendo apresentadas. Um novo curso está sendo
implementado chamado FÉ e
será apresentado com detalhes
durante a conferência de líderes
em dezembro.
Depois de mais seis meses
de experiências, diversas soluções foram implementadas ao
site para que o aluno possa par-

SCT

CONGRESSO DAS MULHERES DA ICB
DE GANDU DO SENA - RJ

Pr. Fabio ao centro com membro da ICB de Gandu de Sena
A Casa da Bênção – ICB
em Gandu de Sena (RJ), dirigida
pelos pastores Silvio e Juciara,
realizaram no fim de outubro o

seu congresso anual de mulheres sob o tema: “Mulheres ouvi
à voz do Senhor”, na abertura do
evento o pastor Fábio Oliveira

ICB de Gandu de Sena
esteve ministrando a palavra de
Deus!
Colaborou: Pr. Fabio de Oliveira

CONGRESSO DE MULHERES DO
MORRO DO DENDÊ - RJ

Pr. Fabio ao centro com membro da
ICB do Morro do Dendê
ICB de Morro do Dendê
A Igreja Casa da Bênção – gresso de mulheres. Sob a dire- o pastor Fabio de Oliveira, direICB da Ilha do Governador, no ção da missionária Néia a igreja tor do Supremo Concílio, que
Morro do Dendê (RJ), realizou tem crescido naquele bairro ca- passou alguns meses pelo Rio de
no dia 09 de novembro o con- rioca, e o preletor no evento foi Janeiro.
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NOTA DE FALECIMENTO

M

embro do ministério Casa
da Bênção há
41 anos, no dia último dia
03 de dezembro, foi promovida aos céus a pastora Alvanira Figueiredo, conhecida
como Pra. Nene Figueiredo,

coincidentemente no dia que
completou 73 anos de idade.
Pastora, escritora, cantora ela
deixa oito filhos, sendo 4 pastores, 18 netos e 2 bisnetos.
Fica a homenagem da
Revista Mensagem a essa serva do Senhor.

SCT

O BRASIL COMEMORA O JUBILEU DA
CASA DA BÊNÇÃO
Nas convenções estaduais da Casa da Bênção, que aconteceram nessa segunda metade do ano, a
lembrança ou a comemoração do jubileu tem sido uma constante nos festejos.

Governador Valadares - MG
Nos dias dezesseis e dezessete de agosto a convenção
da ICB Governador Valadares
(MG), pastoreada pelo missionário Moises de Oliveira, contou
com a participação especial do
apóstolo Doriel de Oliveira, bem
como do segundo vice-presiden-

te da ICB no Brasil e missionário
Wilson Ribeiro, também se comemorou os cinquenta anos de
ministério do missionário José
Roberto de Oliveira, fundador
da ICB de Governador Valadares e um dos pioneiros da Casa
da Bênção no Brasil.

Marília - SP
No interior de São Paulo o apóstolo Doriel
de Oliveira esteve no dia vinte e cinco de agosto
na cidade de Marília na Catedral da Bênção da
cidade dirigida pelo missionário Amilton Candido. Líderes do estado de São Paulo também se
fizeram presentes, entre eles o diretor administrativo do Supremo Concílio – SCT, missionário
Palaroni.

Campinas -SP

Rio de Janeiro - RJ
A ICB Rio de Janeiro liderada pelo missionário Getúlio
Mapa, realizou sua convenção
no dia vinte de setembro. Os
superintendentes do estado,
pastores e líderes do estiveram
presentes.

Missionário Getúlio Mapa e apóstolo Doriel
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No dia primeiro de setembro o apóstolo Doriel de
Oliveira esteve em Campinas
(SP), onde também ministrou
na Igreja Casa da Bênção - ICB,
pastoreada pelo missionário Edmar Machado.

SCT

Vitória – ES
O casal de missionários
Jair e Graça de Oliveira, líderes
da ICB Espírito Santo, realizaram no dia vinte de setembro,
no centro de eventos da igreja,
a convenção estadual com a presença do apóstolo Doriel de Oliveira, líderes locais e nacionais,
várias autoridades e a presença
dos membros capixabas.

Missionaria Graça, missionário Jair e apóstolo Doriel

Salvador - BA
Em Salvador (BA) a convenção aconteceu na Arena
Fonte Nova, reconstruída para
a copa do mundo do Brasil. E
pela primeira vez, desde sua reinauguração, abrigou um evento evangélico. Mais quinze mil
pessoas celebraram os cinquenta
anos da Casa da Benção no Bra-

sil e trita e cinco anos na Bahia,
fundada no estado pelo missionário Daniel de Oliveira que a
lidera até hoje.
O apóstolo Doriel de Oliveira e a missionária Ruth de
Oliveira estiveram presentes,
além de líderes nacionais e autoridades locais.

Palmas – TO
A convenção estadual da
Igreja Casa da Bênção – ICB Tocantins aconteceu nos dias 18,
19 e 20 de outubro, na capital
Palmas. O anfitrião e presidente
da convenção estadual, missionário Carlos Lopes, recebeu o
apóstolo Doriel de Oliveira, sua
comitiva, três superintendências
do estado e o missionário Palaroni, diretor do SCT.
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Caçador – SC
Sob a superintendência do missionário
Osvaldo Mello aconteceu nos dias 24 e 25
de outubro, na cidade de Caçador a segunda convenção do estado de Santa Catarina,
com a presença do apostolo Doriel de Oliveira, e com a presença dos missionários Sergio e Nilzete Affonso de Mauá (SP), pastora
Adriana Francelino de São Luiz (MA) e pastor Jefferson Figueiredo.

Política

Para a imprensa brasileira, Eduardo Cunha
é um dos políticos mais influentes

E

duardo Cosentino
da Cunha, ou simplesmente deputado federal Eduardo Cunha,
atual Líder da Bancada do
PMDB, na Câmara Federal,
é reconhecido como um dos
parlamentares mais atuantes
do Congresso brasileiro.
Sua trajetória política já
conta mais de uma década.
Foi eleito Deputado Estadual
em 2001, pelo PPB. Em 2014,
Eduardo Cunha foi o terceiro

deputado federal mais votado
do Rio, com 232.708 votos.
Para a imprensa brasileira, Eduardo Cunha é um
dos políticos mais influentes
e trabalhadores da atualidade,
como ressalta o ranking elaborado pela renomada revista
Veja. Nele, Eduardo Cunha
está entre os oito mais atuantes do país.
A todos um feliz natal e
ano novo repleto das bênçãos
de Deus.

Eduardo Cunha

V

Roberto de Lucena

ice-líder
do
Partido Verde
(PV) na Câmara dos Deputados; Presidente da Subcomissão Especial
das Fronteiras; Presidente da
Frente Parlamentar de Combate ao Bullying e Outras Formas de Violência; Vice-Presidente da Frente Parlamentar
da Família e Apoio à Vida;
Vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT);
Coordenador de Articulação

da Frente Parlamentar Contra
o Aborto; presidente da Frente Parlamentar da Luta Contra
a Endometriose e fundador
do Observatório da Família.
Esse é Roberto Alves de Lucena, eleito deputado federal
em 2010 pelo Estado de São
Paulo. Em Outubro de 2014
foi reeleito Deputado Federal
por São Paulo pelo Partido
Verde, para a 55ª legislatura
do Congresso Nacional Brasileiro. Representante da Casa

da Bênção por São Paulo.
Nascido em Santa Isabel,
região metropolitana de São
Paulo, recebeu forte influência religiosa de seu pai e de
suas avós paternos na infância, que fez aflorar cedo a vocação eclesiástica. Cursou o
ensino fundamental e médio
na rede pública e formou-se
em Ciências da Religião pelo
IEES- Instituto Ecumênico de
Ensino Superior. Casado e pai
de dois filhos e com uma neta,
foi ordenado pastor em 02 de
Novembro de 1986.
Quero desejar a todos os
meu irmão e amigos um natal
repletos das bênçãos de Deus.
E que em 2015 todos os desejos do seu coração, todos os
seus sonhos se transformem
em realidade.
Deus te abençoe!
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Roberto Alves de Lucena

Política

MORRE MÁRCIO THOMAZ BASTOS

O

advogado criminalista Márcio
Thomaz Bastos,
morto no dia 20 de novembro
de 2014, foi ministro da Justiça do Brasil durante o primeiro mandato de Luiz Inácio
Lula da Silva e durante três
meses do segundo, entre 2003
e 2007.
Nesse período deu parecer para a nova redação, aos
artigos 44 e 2.031, do código

civil de 2002, no sentido de
definir as organizações religiosas, desobrigados de alterar seus estatutos e dando plena liberdade a organização e
estruturação interna e ao funcionamento. De acordo com a
lei 10.825 de 22 de dezembro
de 2003. Essa alteração no
código civil se deu graças ao
esforço das lideranças evangélicas do país dentre elas o
apóstolo Doriel de Oliveira.
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LIBERTO DOS VÍCIOS POR JESUS

N

Irmão Mário

o ano de 1976,
chegou a Brasília, Mário Ferreira da Silva ou como é conhecido hoje irmão Mário.
Tinha uma vida confortável

para os padrões daqueles que
aqui chegaram na época. Mas
começou a se envolver com os
vícios da bebida e do fumo, e
aí começou a ter muitos problemas a ponto de começar
a perder o que tinha conseguido nos primeiros anos de
Brasília.
Foi então que atendendo
ao convite de um amigo, começou a frequentar a Casa da
Bênção. Para quem não gos-

tava de ouvir falar de igreja,
aceitou o desafio e começou
a fazer uma campanha para
que ficasse liberto desses vícios que o estava destruindo.
Mário conta que o Espírito Santo mudou sua vida e depois que conheceu Jesus tudo
que foi roubado o Senhor o
restituiu. Hoje trabalha na
Catedral a Bênção, onde tem
o carinho dos irmãos.
irmaomarioicb@gmail.com
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