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Palavra Apostólica

Palavra

APOSTÓLICA
nossas igrejas.
Quando o mundo se retém é hora de crescimento
da Igreja! A igreja pequena
precisa crescer, a igreja média
precisa crescer, a grande igreja precisa crescer...
A ordem de Deus para
nós é que façamos um trabalho especial de crescimento;
enquanto as notícias do mundo são contrárias e estimulam
a recessão, nós temos notícias diretamente de Deus nos
alertando que está na hora da
Igreja crescer. Então, vamos
nos esforçar, vamos trabalhar
para que seja feita a Obra de
Deus!
Quando Deus chamou
Josué, disse a ele: levanta-te,
anima-te, esforça-te, tenha
coragem, tenha ânimo, porque tu farás esse povo entrar
na Terra Prometida!
Acreditem, irmãos, a
palavra de Deus para nós
sempre é essa; nós temos que

“

A ordem de Deus
para nós é que façamos um trabalho
especial de crescimento;

”

nos esforçar e trabalhar para
ver a Obra de Deus crescer,
ganhando almas para Jesus
e aumentando o número de
nossas igrejas nesse país.
Temos muito trabalho
pela frente, pois nós, do ministério ICB, temos que fazer
nos próximos cinco anos tanto quanto fizemos nos últimos cinqüenta anos; esta é a
palavra de ordem que Deus
nos deu na comemoração do
nosso Jubileu.
Sejamos, pois, fortes e
corajosos e, unidos em Cristo,
façamos a Obra de Deus!
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br
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Foto: Flávio Carques

Amados irmãos, sempre
Deus está chamando homens
para fazer parte do seu ministério; homens que obedeçam
a sua voz para ir fazer a Obra
de Deus.
Os homens que aceitam o chamado mostram sua
competência nos momentos
de maiores dificuldades...
Momentos como este que
o Brasil está vivendo agora,
neste início de 2015, e que segundo a visão humana se estenderá pelos demais meses,
pois o país vai enfrentar muitos problemas, especialmente
financeiros, que abalarão a
ordem econômica da nação.
Mas, irmãos, para nós
isso não quer dizer nada, porque Deus tem feito uma promessa para a Igreja!
Então, é tempo de a Igreja despertar, pagar um preço,
orar mais, buscar mais a Deus
e começar a fazer um grande
trabalho de crescimento das
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Palavra da Missionária Ruth

Na ocasião queremos repetir
esse ambiente de comunhão
que tivemos na nossa reunião
de dezembro. Será um dia
inteiro de louvor e adoração
ao Senhor. Mulheres de Deus
pregando. Esse ano teremos
uma palavra especial das missionárias Leni Mapa (RJ) e

Marli Ribeiro (MG) dentre de
outras missionárias do Brasil.
Olha vai ser algo maravilhoso, por isso eu espero por
você!
Sábado dia 14 de fevereiro a partir das 8h. Quero
te abraçar pessoalmente nesse
dia.

Ruth B. Oliveira
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omeçamos mais
um ano, graças a
Deus.
No final de 2014 tivemos
um encontro com as Mulheres da Bênção em Brasília.
Aproveitamos a oportunidade da conferência de líderes
e nos reunimos com as mulheres que estavam presentes.
Foi muito bom termos esses
momentos de comunhão, nos
confraternizarmos e trocarmos ideias sobre as convenções que estão chegando. Foi
uma confirmação do Salmo
133 em nossas vidas que nos
diz como é bom viver em
união.
E por falar em convenções chegando, quero deixar
um recado para cada um que
está lendo esse artigo.
No próximo mês de fevereiro, no sábado dia 14 teremos a Pré-Convenção Das
Mulheres Da Benção que
tem como tema: “A velha natureza, como lidar com ela?”.

Foto: Flávio Carques

C

A VELHA NATUREZA,
COMO LIDAR COM ELA?

Catedral News

AS MULHERES AMIGAS DE VERDADE SE REÚNEM
DURANTE A CONFERÊNCIA DE LÍDERES

Foto: Flávio Carques

adoração e ministração. Foi
um momento reservado por
Deus para que as nossas líderes tivessem momentos de comunhão umas com as outras
e com o Pai.

Missionária Ruth de Oliveira dirigindo a reunião
das Mulheres da Bênção

A
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proveitando
a
reunião
com
os superintendentes e líderes do país, as
Mulheres Amigas de Verdade – MAV - marcaram um

encontro na tarde da quarta-feira (17 de dezembro).
Além da confraternização as líderes tiveram a
oportunidade de se reencontrar. Houve muito louvor,

O auditório estava lotado com as mulheres.

Ministrações individuais
marcaram a reunião.

Missª. Andreia Palaroni, também ministrou às líderes.

DEPARTAMENTO DE FILIAIS
ICB-DF EM ASCENSÃO
Apoio técnico, administrativo e sobretudo
espiritual para as igrejas e pastores do DF.

O

Foto: Flávio Carques

departamento de filiais tem
um balanço positivo no trabalho que tem
desenvolvido junto as Igrejas
da Casa da Bênção – ICB do
DF e entorno. Em um ano de
trabalho quase 90% das 110
igrejas foram visitadas pela
equipe de trabalho do departamento chefiados pelos pastores João Machado e Rose de
Oliveira. E mais recentemente
o apóstolo Doriel de Oliveira
determinou ao departamento
que fizesse um trabalho mais
intenso e diferenciado com
algumas das igrejas, e, um

Reunião com lideranças das regiões do Gama e Luziânia
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Reunião de líderes do Trilho
do Salvo Vencedor

grupo de pastores, dirigentes
de igreja, tem dado assistência para aqueles que precisam
de apoio.
Outras marcas que estão sendo implantadas como
a escolha de dois pastores
como conselheiros para pastores. A pastora Eliziaria
Santos e o pastor Giuliano
Martins têm acompanhado
a equipe das filiais buscando
a integração das mulheres e
dos jovens, respectivamente,
nesse novo tempo da ICB. Foram escolhidos também nove
coordenadores regionais para
auxiliarem no crescimento da
igreja.
Após um ano de trabalho intensivo o Trilho do Salvo Vencedor está implantado
em boa parte das igrejas do
Distrito Federal e entorno.
Em fevereiro haverá a Conferência Profética de Líderes.
Os detalhes estão na contra
capa dessa edição.

Catedral News

Foto: Flávio Carques

PRIMEIRA SANTA CEIA DE 2015:
UM NOVO TEMPO PARA ICB

N

Apóstolo Luiz Nakagawa

a santa ceia
de janeiro que
aconteceu no
domingo 11 de janeiro, o
pregador foi o apóstolo Luiz
Nakagawa de São José do Rio
Preto (SP) que esteve acom-

panhado de sua esposa apóstola Raquel Nakagawa. Na
ocasião ele foi o preletor da
manhã e da noite sendo que
na noite de domingo ele trouxe a palavra relevada que cabe
salientar: a igreja tem dormi-

do espiritualmente e prossegue mencionando o texto bíblico que Jesus se retira para
orar com seus discípulos mais
próximos, os deixa e prossegue mais alguns metros de
distância (Mateus 26: 38 ao
45), quando Jesus volta eles
estão dormindo.
Na sua palavra o apóstolo Nakagawa fala: “hoje
acontece da mesma forma, os
crentes estão na igreja, tem a
comunhão com o corpo de
Cristo, oram, leem a bíblia,
mas quando são chamados
para uma tarefa mais árdua,
não conseguem. Não conseguem estar vigilantes a todo
instante. É o que Paulo descreve em Romanos 7: 15.”

ICB CEARÁ REALIZA O I ENCONTRO
COM O AMOR DE DEUS 2015
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A

Superintendência de Cascavel
- CE que está
sob a liderança do casal de
Missionários Luiz e Márcia
Martins realizou nos dias 23,
24 e 25 de janeiro o I Encontro com o Amor de Deus. A
presença do Espírito Santo foi
algo sobrenatural. Ajudaram
a coordenar e ministraram
neste encontro o Miss. Antonio Francelino e a Pra. Adriana Francelino, ambos da ICB
de São Luis - MA.
Colaboração pr. Marcus Galdino

Seminário

MAIS UMA TURMA SENITEJ
É FORMADA

Foto: Flávio Carques

Professora Margarida Batista,
Diretora do SENITEJ

Formandos da 38ª Turma do SENITEJ
Missionária Ruth de Oliveira,
Presidente do SENITEJ

N

essa quarta-feira
(17 de dezembro), durante a
Conferência de Líderes aconteceu a formatura da 38ª turma
do Seminário Nacional ITEJ
– SENITEJ - que completou
18 anos de fundação. Foi uma
manhã emocionante, tanto
para os que tiveram sua colação, quanto para os professores
e diretores que se despediam
de mais uma turma. O pastor
Marcus Galdino foi o mestre

de cerimônia, todos os professores estavam presentes. O
apóstolo Doriel (fundador do
SENITEJ) deu sua palavra, a
missionária Ruth de Oliveira
(presidente do SENITEJ) também falou aos presentes, assim
como a diretora, pastora Margarida Batista.
Você pode assistir como foi formatura acessando
o link (http://bit.

Pr. Paulo Resende, ora no
início da formatura ao lado do
Pr. Marcus Galdino

ly/1CEDHUa)
No final da tarde algumas
malas sendo colocadas em carros denunciavam que alguns
já estavam de partida e como
sempre acontece a emoção tomou conta.
Se você tem um chamado
ministerial, a próxima turma
começa no dia 08 de março de
2015. O candidato tem que estar em plena comunhão coma
a igreja e pode ser membro de
qualquer denominação.

61-3333-8785 ou 61-8141-8312 | www.senitej.com.br | contato@senitej.com.br
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Apóstolo Doriel de Oliveira (centro) com alunos, professores,
colaboradores e diretores do SENITEJ
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Catedral News
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Especial

Conferência de líderes 2014

A
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conferência de
líderes de 2014
teve início na
terça-feira (16 de dezembro) em uma reunião com
os superintendentes do país.
Quem iniciou a conferência
foi apóstolo Doriel de Oliveira, ainda falaram o missionário Jair de Oliveira e alguns
dos diretores do Supremo
Concílio – SCT.

O que nos espera em 2015
Na quarta-feira (17 de dezembro), o segundo
dia da conferência, começou com a participação
do missionário Paulo Roberto Resende de Oliveira
que trouxe uma palavra baseada no Salmo 27. Foi
um momento em que a glória do Senhor desceu à
Catedral da Bênção e todos foram cheios do Espírito Santo. Na sequência a palavra foi ministrada
pelo missionário Palaroni que baseou seu sermão
em I Timóteo 5: 17 e 18; foi mais uma ministração
maravilhosa e os líderes presentes puderam sentir
a presença de Deus. No período da tarde ocorreram reuniões pontuais com as mulheres Amigas de
Verdade – MAD e com os secretários e tesoureiros
do país.
Na reunião administrativa da tarde, ficou decidido que a conferência de líderes de 2015 será realizada do dia 17 a 19 de novembro. Essa mudança foi feita a pedido de muitos líderes, pois a data
atual, na terceira semana de dezembro, existe um
grande choque com as agendas das igrejas e muitos

Missionário Palaroni

Pr. Marcelo Santos, pioneiro
do projeto Paulo é apresentado
pelo Pr. Jefferson Figueiredo

Missionário Jair de Oliveira
fala sobre o projeto Paulo, ao
lado do Pr. Jefferson

Pr. Paulo Resende ministra
a unção

Muito trabalho na
área administrativa
Na reunião com os secretários e tesoureiros onde
os pastores Arcentik Dias e
Marcus Galdino expuseram
algumas determinações que a
diretoria estava colocando em
prática, pois a igreja precisa
se adequar às mudanças que
vem ocorrendo.
Também nessa tarde foi
lançada mais uma edição da
revista da Escola Dominical.
Os pedidos do referido material podem ser feitos pelo
e-mail
contato@supremoconcilio.org.br ou pelo fone
0XX-61-3356-6290. E a nova
edição “Revista do Pastor de

Dezembro” também lançada está
disponível no site
do SCT. http://
bit.ly/15CIkSr.
Projeto Paulo
A cidade de Altamira
(PA) será a primeira alcançada pelo Projeto Paulo. O
pastor Marcelo Henrique dos
Santos (que pastoreava a ICB
em Ceilândia Norte – DF)
está desde o dia 06 de janeiro
em Altamira, Leia matéria. O
missionário Jair de Oliveira
secretário nacional de missões comemorou a ida do
pastor Marcelo: “ele (Marcelo) era um pioneiro do Projeto Paulo. E em breve o pastor Jefferson irá para Angola,
pois existe a possibilidade da
abertura de mais uma igreja
no continente africano.”
Reunião de Caldas Novas
Foi anunciado que o en-

Pr. Paulo Resende prega aos pastores
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não conseguem se deslocar
até Brasília.
Em 2015 já está programado o curso da família
para o mês de maio que será
ministrado pelo pastor local.
Todo o material ficará disponível no site do SCT.

Foto: Flávio Carques

Foto: Flávio Carques

Especial

contro de líderes em Caldas
Novas (GO) acontecerá dos
dias 24 a 27 de março e as
informações poderão ser obtidas em: contato@supremoconcilio.org.br ou pelo fone
0XX-61-3356-6290.
A noite de quarta-feira
foi encerrada com uma palavra maravilhosa do apóstolo
Doriel de Oliveira
que você poderá
assistir acessando
o link (http://bit.
ly/1DlzzXJ).

Apóstolo Doriel de Oliveira ministrando a palavra

Último dia pra deixar
saudade
O último dia (quinta-

2014
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“

Então o Senhor
disse ao povo:
Marchem! Nenhum
mar em nossas
vidas vai se abrir
sem que marchemos, sem que a
planta de
nossos pés pise
nas águas
desconhecidas.

”

Missionário Sérgio Affonso fazendo uso da palavra

Apóstolo Doriel e missionário Palaroni
em momento de oração

Foto: Flávio Carques

Epecial

Missionários Jaime Caieiro
(Olinda – PE), Wilson Ribeiro
(Juiz de Fora – MG)
e Palaroni (Santos – SP)

Missionário Jair de Oliveira
Missionária Ruth de Oliveira,
missionário Wilson Ribeiro
e apóstolo Doriel durante a
Santa Ceia Ministerial

Missionário Palaroni

Apóstolo Doriel fala na
abertura da conferência aos
superintendentes

-feira, 18 de dezembro) da
conferência de líderes começou com uma reunião com os
presidentes das convenções
estaduais. Logo após, todos se
reuniram na Catedral, pois,
a Igreja Casa da Bênção – ICB
é conhecida como a igreja da
oração, e, o apóstolo Doriel
de Oliveira não fez diferente,
começou essa última reunião
orando.
A presença dos líderes
nacionais da ICB e de seus diretores foi o momento propício para invocar a Deus, Sua
presença, Seu direcionamento, Sua bênção sobre todos os
projetos que foram discutidos
e estão sendo colocados em
prática.
Nessa manhã a ministração foi do missionário Jair
de Oliveira, primeiro vice-presidente da ICB e secre-

tário nacional de missões,
que na ocasião, usado por
Deus, falou aos corações dos
presentes com uma palavra
sobre a unidade que a igreja
tem vivido de dois anos pra
cá. Abordou também a ajuda
mútua que devemos como
cristãos e igreja exercer. Essa
mensagem foi enfatizada pelo
missionário Palaroni, diretor
administrativo do Supremo
Concílio – SCT, para que se
coloque em prática esse espírito cristão e levou os presentes a uma profunda reflexão
sobre a união em Cristo e a
ajuda aos irmãos.
Já no final da manhã, envolvida pelo Espírito de Deus
e com o coração quebrantado
pela Sua presença, o apóstolo
Doriel de Oliveira ministrou
a Santa Ceia ministerial de
2014 à igreja.
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Especial
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Capa

A

o observarmos a humanidade vemos
que as pessoas querem ter a segurança
de encontrar um futuro previsível. Por essa razão, vemos
pessoas buscando previsões
em tarô, jogo de búzios, horóscopos, mapas astrais, videntes e tantas outras opções

que se propõem a responder
sobre um futuro incerto.
Quando a nós, filhos de
Deus devemos nos lembrar
das palavras do salmista: “Entrega teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais Ele o
fará” – Salmo 37:5. Deus tem
nos prometido UM NOVO
TEMPO. Isso é fato e já é palpável com tantas estratégias

que Deus tem dado ao nosso ministério como o TRILHO SALVO VENCEDOR,
ECONTRO DE AMOR COM
DEUS, PEQUENOS GRUPOS... E nós enquanto igreja
estamos preparados para UM
NOVO TEMPO? Estamos
preparados para realizar 50
anos em 5? Estamos preparados para receber tudo que

Capa

“

Deus tem nos
prometido
UM NOVO
TEMPO.
Isso é fato
e já é palpável
com tantas
estratégias
que Deus tem
dado ao nosso
ministério...

Deus tem prometido? Estamos preparados para cumprir
o IDE? Pois cada uma dessas
perguntas são promessas dadas pelo Senhor à nossa igreja.
Mas para esse novo tempo acontecer requer de nós
disponibilidade para novos
desafios, horizontes novos,
relacionamentos novos, com-

promissos novos, vitórias
novas, mas também dificuldades novas, conflitos novos, responsabilidades novas,
tudo depende de como acolhemos UM NOVO TEMPO.
Entretanto, enquanto cristãos
a certeza que trazemos em
nosso coração é que o nosso Deus continua o mesmo,
como diz o texto em Ex 34:6:

“Compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade”. Que Deus
é fiel eu e você sabemos. Vemos e ouvimos essa afirmação com freqüência ao nosso
redor. Quem nunca testemunhou essa citação em alguns
adesivos de carro pelas ruas
de nossas cidades? Mas a pergunta é: Somos fiéis a Deus?
Eu nunca vi um adesivo assim: “Eu sou fiel a Deus” …
Mesmo assim continuamos
em cada amanhecer provando da fidelidade e das misericórdias do Senhor em nossas
vidas.
Então, se sabemos que
Ele é fiel, por que temer o
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”

Capa

futuro? Porque se deixar dominar pelas preocupações se
Deus em sua fidelidade tem
tudo sob controle? Em Êxodo 14:15, quando o povo de
Deus foge do exército de Faraó e se depara com um novo
obstáculo em seu caminho; só
havia um caminho a seguir, e
uma atitude a tomar, mas o
povo clamava a Deus e nada
fazia… Então o Senhor disse
ao povo: Marchem! Nenhum
mar em nossas vidas vai se
abrir sem que marchemos,
sem que a planta de nossos
pés pise nas águas desconhecidas.
Há pessoas que tem

18 | MENSAGEM - NOVEMBRO
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“

Mas para esse
novo tempo
acontecer requer
de nós disponibilidade para novos
desafios, horizontes
novos, relacionamentos novos, compromissos novos,
vitórias novas...

”

apoiado suas vidas em promessas de homens, ou no poder financeiro do dinheiro, ou
na inteligência e sabedoria,
mas sempre existem aqueles
que apóiam seus sonhos no
Braço forte do Senhor e na
força do seu poder. Devemos
falar como o salmista disse
no Salmo 39: 7: “Mas agora,
Senhor, que hei de esperar?
Minha esperança está em ti”.
Neste novo tempo a voz de
Cristo ecoa à sua igreja e a
todos que fazem parte dela.
Suas palavras são de ordem
e carinho. Em uma relação
clara de amor o Senhor da
igreja se dirige a ela como
amiga e formosa. Em sua
posição de autoridade determina que mude de posição,
que se levante e ande rumo à
UM NOVO TEMPO! Em sua
onipotência, o Cristo da Igreja estabelece que o tempo de
inverno passou, que a chuva
cessou e não volta mais tão
cedo. Deus intervém na vida
de sua Igreja, estabelecendo
novos padrões; para formar
um novo tempo, marcado
pela alegria, liberdade, entu-

“

Então o Senhor
disse ao povo:
Marchem! Nenhum
mar em nossas
vidas vai se abrir
sem que marchemos, sem que a
planta de
nossos pés pise
nas águas
desconhecidas.

”

siasmo, trabalho, usufruto,
felicidade e união. A voz de
Deus ecoa sobre a vida de
sua amada Igreja com amor
e autoridade, levando-nos a
convicção de uma relação de
afeto e de incentivo ao ânimo.
Que neste ano de 2015 possamos Marchar, nos Comprometer e Prosseguir para UM
NOVO TEMPO!
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Especial

SCT

CONFERÊNCIA PROFÉTICA DE
LÍDERES NO PARÁ

Missionário Palaroni ministrando

N
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os dias 16 e 17 de
janeiro na cidade de Rio Maria
(PA), liderada pelo pastor Elton
Teixeira, aconteceu a primeira
Conferência Profética de Líderes
do Pará, mais de cento e vinte
líderes estiveram presentes juntamente com a diretoria estadual
e ainda contou com as presenças
dos representantes do Supremo
Concílio - SCT, Miss. Palaroni,
Pr. Jefferson Figueiredo e Miss.

Missionário Moisés de Oliveira ministrando

Moisés de Oliveira.
Sexta-feira foi um dia profético com duas ministrações, a
primeira com Miss. Moisés e a
segunda com missionário Palaroni. Deus marcou aquela liderança e foram liberadas palavras
que certamente farão toda a diferença para os próximos anos
no Estado Paraense.
No sábado pela manhã,
a reunião foi administrativa,
sendo a primeira parte dirigida

Missionários Moisés de Oliveira, Meire e Heilor
Corado, pastores Jefferson Figueiredo e Elton
Bezerra (o anfitrião)

pelo Pastor Jefferson Figueiredo,
onde teve a oportunidade que
falar sobre novas direções que
o SCT tem levado para todo o
Brasil.
Na segunda parte, a diretoria estadual do PA tratou de
assuntos do Estado e também
sobre a Convenção Estadual que
este ano acontecerá na cidade
de Ourilândia do Norte, na superintendência do missionário
Silvio Batista.

Pastor Jefferson Figueiredo,
Missionários Heilor e Palaroni

SCT

CONVENÇÃO REGIONAL
ICB BELÉM (PA)

A reunião teve que ser feita na rua, pois a igreja se tornou pequena.
sábado pela manhã o missionário Palaroni, usado por
Deus, avivou a igreja com
duas mensagens abençoadoras. Já no sábado à noite em
um culto ao ar livre e no domingo pela manhã, encerramento da festa, o Pr. Jefferson
trouxe uma palavra de fé e esperança para igreja.
Ainda no domingo pela
manhã novos oficiais da ICB
Belém e campo, foram consagrados para novos cargos
eclesiásticos. Agora em 2015
a convenção regional acontecerá na Capital Belém.
Colaboração pr. Jefferson Figueiredo

Momentos de oração durante
a convenção

Pr. Petrônio Pereira, anfitrião
da convenção
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o último mês de
novembro na
cidade de Castanhal (PA) foi realizada mais
uma Convenção do Campo
de Belém (PA), dirigida pelo
missionário Ademir Bezerra.
Nesta ocasião o pastor
Petronílio Pereira e toda sua
equipe foram os anfitriões
dessa festa, que contou com
a participação dos diretores
do Supremo Concílio - SCT,
missionário Palaroni e Pr.
Jefferson Figueiredo, ambos
foram os palestrantes da Convenção.
Na sexta-feira à noite e

Obras Sociais

Obras Sociais ICB

ESCOLA NOVA GERAÇÃO DE CAMAÇARI

Fachada da escola Nova Geração em Camaçari (BA)

C
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amaçari é um
município do estado da Bahia.
Situa-se a 41 quilômetros da
capital, Salvador. O município é conhecido como “Cidade Industrial”, por abrigar o
Polo Industrial de Camaçari.
Hoje com quase trezentos mil
habitantes.
O Centro Educacional
Nova Geração (CENGE), foi
fundado em 10 de janeiro de
2004 na cidade de Camaçari-BA pelos pastores: Raimundo Celso do Espírito Santo e a

Pastores Eliete e Raimundo,
dirigentes da ICB Camaçari
e da escola Nova Geração

pastora Eliete Aragão do Espírito Santo.
Foi o fruto de uma visão que Deus deu ao casal de
criar uma escola com princípios cristãos, uma escola
de DEUS. A escola começou
com 16 alunos, e, hoje já são
400 educandos. Por meio da
educação, alunos e pais têm
sido alcançados pela palavra
de Deus.
Do sonho em poder ter
uma escola até a realidade:
hoje o CENGE tem mais de
40 funcionários. A deman-

da para 2015 tem sido muito
além das expectativas. Mas
para que essa escola fosse
um sucesso, a fidelidade ao
Senhor e um espírito voluntário sempre caminharam
lado a lado, pois ambos são
patrocinadores do carnê Você
Foi Escolhido. E sempre que
possível cumprem seus votos
antecipadamente, diz o pastor
Raimundo Celso.
Essa é mais uma obra
social desenvolvida pela ICB
por meio de seus pastores!

Alunos em sala durante
as aulas

Alunos do Jardim de infância
em recreação

Alunos da escola Nova Geração (Camaçari – BA)

Obras Sociais

Obras Sociais ICB

ESCOLA EM REDENÇÃO NO PARÁ

undada há 23 anos,
a escola da Casa da
Bênção passou por
inúmeras transformações nesse
período, mas no início, no ano
de 1992, o missionário José de
Sousa Silva, sua esposa a evangelista Mercinda Nascimento Silva
e os membros da Igreja Casa da
Bênção – ICB de Redenção (PA)
quiseram desenvolver projetos
sociais, pois o estatuto da igreja
sempre ofereceu essa prerrogativa. Dessa forma construíram
num terreno ao lado da igreja
a escola de ensino fundamental
que ajudaria a população da região.
Eram apenas 2 salas, depois com a ajuda do prefeito, na
ocasião o senhor Mario Moreira,
foi comprado um outro terreno
e construída mais duas salas e

uma cozinha. Isso foi uma doação pessoal do prefeito à época.
Para poder dar uma melhor condição aos alunos, os membros da
igreja se uniram e construíram
um galpão que abrigou a quadra
de esportes e era também o pátio
da escola.
Na hora do intervalo muitos dos alunos, principalmente
as segundas-feiras lotavam a
igreja para louvar a Deus.
Mas o local ficou pequeno
pois abrigava quase 800 alunos,
e a prefeitura decidiu transformar a escola da Casa da Bênção
na escola municipal Pastor Joverci Alves.
Esse é mais um projeto
social com a marca da Casa da
Bênção!
Colaboração pr. Jefferson Figueiredo

Colaboradoras com a bandeira da escola

Alunos do Mais Educação na
aula de capoeira

Alunos do Mais Educação na
aula de capoeira

Diretora da escola, Wilma

Colaboradoras da escola
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F

Alunos em sala

Missionário José de Sousa Silva, superintendente de Redenção (PA) e sua esposa evangelista Mercinda Nascimento
Silva, fundadores da escola.

ICB ALTAMIRA (PA) A PRIMEIRA
SEMENTE DO PROJETO PAULO

Miss Palaroni, Pr. Jefferson, Miss. Ademir Bezerra e
Miss. Heilor empossando o Pr. Marcelo Henrique

A
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pouco mais de um
ano, Deus colocou no coração do
missionário Jair de Oliveira um
projeto que consiste em abrir
igrejas. Começou assim o Projeto Paulo, onde todas as igrejas
do Brasil contribuem com uma
oferta missionária a cada 02 meses para Secretaria de Missões e
com essas contribuições novas
igrejas serão abertas.
Confirmando tudo como
plano de Deus, o Apóstolo Doriel de Oliveira, deliberou que a
partir de 2015 o Supremo Concílio - SCT também fará mensal-

mente uma oferta para secretaria de Missões fazendo com que
o processo de alcançar novas cidades aconteça mais rápido.
No mês de novembro de
2014 o Pr. Jefferson Figueiredo,
foi designado pelo SCT para visitar a primeira cidade onde o
Projeto Paulo abriria uma igreja
e a cidade escolhida foi Altamira
no Pará.
Essa cidade está em um
crescimento gigantesco devido a
construção da usina hidrelétrica
de Belo Monte, e, nos últimos
anos dobrou sua população, despertando assim no coração da

Miss. Heilor, Pr. Jefferson e irmão Iranildo, primeiro membro da ICB-Altamira (PA)
direção da ITEJ a necessidade de
abrir uma nova igreja naquela
cidade.
No mês de dezembro o SCT
escolheu o Pr. Marcelo Henrique
da ICB Brasília para esse desafio
e no último dia 17 de janeiro na
1ª Conferência Profética de Líderes do Pará, foi dada a posse
oficial ao pastor Marcelo e sua
família.
Estejamos todos em oração
cobrindo o pastor e sua família
para esse grande desafio que ele
e a igreja terão pela frente.
Colaboração pr. Jefferson Figueiredo
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SCT

SCT

MINISTÉRIO ICB EM CRESCIMENTO

Inaugurada mais uma igreja sede, agora em Esperantina - PI

A
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Casa da Bênção da
cidade de Esperantina - PI está experimentando um grande crescimento.
O Pr. Deusimar Matias,
sua esposa Pra. Maria do Carmo e seu filho Samá que também é um levita estão fazendo a
obra de Deus nesta cidade desde 2007, onde já construíram a

Igreja sede inaugurada

Pastor Deusimar e família

igreja sede.
A igreja tem mais de 80
membros e acabou de ganhar
mais um terreno que está destinado à construção de mais um
templo.
Caso queira semear nesta construção entre em contato
com o Pr. Deusimar pelo telefone (86) 9558-4762.
Colaboração pr. Marcus Galdino

Política

QUEBRA DE PARADIGMAS

pós 24 anos de
sua primeira legislatura, a Câmara
Legislativa do Distrito Federal
(CLDF) tem seu 14º presidente,
a 3ª representante do sexo feminino a ocupar o cargo, sendo
a primeira evangélica. Celina
Leão foi eleita em 2014 para seu
segundo mandato, tem fama de
durona e de decisões firmes.
Celina Leão Hizim nasceu em Goiânia, tem 37 anos,
é Formada em Administração.
Em 2006 assumiu a Secretaria
da Juventude do DF. Em 2010
foi eleita deputada distrital, ocasião em que se posicionou como
oposição ao governo, exercendo
fiscalização sobre os recursos
públicos.
É presidente das Frentes
Parlamentares Evangélica, da
Juventude e da Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno – RIDE.
Partidária do governador
eleito desde o início da campanha, tem sido questionada se ela
será uma das vozes do governo
na CLDF, e sua resposta tem
sido que:
“Será sempre da forma que
nós colocamos nosso mandato,
sempre para contribuir com a
cidade. Fazer o que é certo, que
muitas vezes desagrada as pessoas. A população tem consciência de como estamos pegando
o governo. Tenho certeza que
a vontade de fazer, o combate
à corrupção e a forma como o
governador tem colocado seus
pilares do trabalho vão ajudar

Deputada Distrital Celina Leão
muito para que nós façamos um
governo bem melhor do que o
que está aí, é um governo que vai
marcar pela gestão, pela transparência. E eu quero fazer parte
desse processo. Ajudei a construir esse projeto e quero ajudar
para que nossa cidade saia da
crise que enfrenta”.
Na legislatura anterior foi
uma oponente ferrenha do então
governador Agnelo Queiroz. Na
legislatura atual, apesar de fazer
parte da base, afirma que o nível
de responsabilidade é o mesmo.
“O eleitor espera sempre o meu
trabalho como uma fiscalizadora, uma pessoa que chama a
responsabilidade para si, como
sempre fiz. Eu nos últimos dias
fiz várias representações para
garantir que a gente não pegue
os cofres públicos mais arrombados do que já estão. Eu ainda
não senti diferença. Eu continuo
fazendo um trabalho muito ligado à fiscalização e quero continuar fazendo. Só muda a forma

de atuar, porque você pode fazer
um pouco mais quando você é
da base, é possível ser mais ouvida. Diferente de quando se
reclama de algo, dizem que é só
porque é da oposição. Mas agora
eu tenho a liberdade de dizer o
que está errado. Agora me vêem
como alguém que quer ajudar o
projeto. Vários problemas que
tivemos foram pontuados por
nós, da oposição, e sempre falava. Fui relatora de todos os projetos de reestruturação de carreira de servidores públicos e fiz
um discurso sobre isso. Achava
que tínhamos que nos preocupar se havia condições financeiras para dar aqueles aumentos.
Naquele momento fomos avisados pelo próprio governo que
havia recursos para isso. É uma
responsabilidade nossa. Estar
na base hoje faz a responsabilidade aumentar.” Afirmou Celina
Leão.

Fonte: sites cl.df.gov.br / celinaleao.com.br / Jornal de Brasília / Correio
Braziliense
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Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
é uma mulher evangélica

Política

Câmara legislativa do DF tem a maior
bancada evangélica desde sua criação
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N

essa legislatura
a Câmara Legislativa do DF
– CLDF terá a maior bancada evangélica de sua história
e proporcionalmente a maior
do país.
Conforme
publicado
pela Revista Mensagem em
novembro de 2014 (edição
72), (leia a matéria em http://
bit.ly/1CvRi0m)
foram eleitos seis
evangélicos. Mas apurando
melhor aos eleitos e em conversas informais esse número
sobe para nove representantes. Ou seja, 38,5% da CLDF
são representantes de segmentos da sociedade civil,
mas também dos evangélicos.
Além dos nomes já citados na reportagem anterior deve ser acrescentado os
seguintes eleitos: Cristiano
Araújo (PDT), Rafael Prudente (PMDB) e Telma Rufino (PPL).

Câmara legislativa do DF

“

Câmara Legislativa
do DF – CLDF terá
a maior bancada
evangélica de sua
história e proporcionalmente a
maior do país.

”

Rafael Prudente
Sara Nossa Terra

Cristiano Araújo
Braço Forte

Telma Rufino - Igreja Mundial
do poder de Deus

Política

Roberto de Lucena é o novo Secretário
de Turismo de São Paulo

pós mais uma
vitória nas urnas, o pastor e
deputado Roberto de Lucena
mostrou seu otimismo pelo
resultado com a seguinte declaração: “Com a aprovação
da nossa prestação de contas da campanha pelo Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo, o TRE-SP, e, agora, a
diplomação seguimos oficialmente para o segundo mandato, com o compromisso de
continuar lutando a favor da
vida, da família e por justiça
social”.
Logo em seguida veia
a surpresa, o governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
anunciou na segunda-feira,
29 de dezembro de 2014, que
o deputado federal Roberto
de Lucena seria o secretário
de Turismo a partir de 1º de
janeiro.
Coube apenas ao então
deputado se declarar honrado em assumir a Secre-

taria de Turismo e reiterou
seu compromisso de continuar trabalhando a favor
do Estado:“Trata-se de uma
honra e uma grande responsabilidade integrar o secretariado de um governo ético,
probo, eficiente, transparente,
com um impressionante índice de aprovação na sociedade e de inegável força moral.
Os meus compromissos com
o povo de São Paulo estão
absolutamente mantidos, e
nesse novo desafio que aceitei espero dar, da melhor maneira, a minha contribuição,
em nome do Partido Verde,
ao grande trabalho realizado
pelo governador Geraldo Alckmin, em favor do Estado de
São Paulo”.
A posse
Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, nesse 1º
de janeiro, Roberto de Lucena foi empossado secretário

de Turismo do Estado de São
Paulo, junto ao governador
Geraldo Alckmin, reempossado para seu segundo mandato, e demais secretários.
Sobre os desafios frente
à pasta, Roberto de Lucena
destaca a luta contra o turismo sexual infantil e a exploração de estrangeiros, além
do fomento de propostas de
programas de inserção social
das crianças e da Terceira Idade por meio da Secretaria de
Turismo.
O agradecimento
Quero agradecer, de coração, a todos as inúmeras
manifestações de apoio, carinho e encorajamento, bem
como as ponderações razoáveis, as críticas construtivas e
as dúvidas sinceras, colocadas
de maneira respeitosa, por irmãos e amigos, preocupados
comigo e temerosos de que a
nova missão para a qual me
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Composição do novo secretariado do Governo do Estado de São Paulo

Política
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Roberto de Lucena assina o termo de posse como secretário de
Turismo na presença do Governador Alkmin

dispus venha me desfocar dos
compromissos que me levaram ao Congresso Nacional
e da perfeita vontade de Deus
para a minha vida. Recebo
cada manifestação com humildade, respeito e atenção.
Obrigado a todos!
Sou pastor e estou secretário de Estado. Fui eleito
deputado federal pelo Partido Verde em 2010 e reeleito
em 2014, depois de fazer um
mandato dedicado, reconhecido como relevante e um dos
mais produtivos do Congresso Nacional, conforme divulgou a imprensa. Digo isso não
para meu enaltecimento, mas
para engrandecer a luta pelo
meu povo. (...)
Enfim, trabalhei muito
para, com a graça de Deus,
honrar os votos e a confiança
do meu povo, dos meus elei-

tores e do povo de São Paulo.
Agora me foi apresentado um
novo desafio. O governador
Geraldo Alckmin me convidou, e, depois de orar, refletir, ouvir a minha família e a
meus conselheiros, no curto
espaço de tempo que tive,
decidi aceitar compor o seu
governo, assumindo a coordenação da pasta de Turismo, pois vi aberta diante de
mim uma grande porta e uma
grande oportunidade de poder contribuir mais, de fazer
mais pelo povo de São Paulo.
(...)
Apoiarei a luta da bancada evangélica no Congresso
Nacional, da qual continuo
sendo membro, e não deixarei
de dar o meu melhor na nova
missão que me foi confiada.
Continuarei articulando, apoiando nossa bancada,

atuarei lá diariamente através
do Observatório da Vida e da
Família, da qual sou o presidente, e, quando tivermos
uma votação importante para
os temas que defendemos e
quando o meu voto for imprescindível, me licenciarei
da secretaria e votarei, conforme acordado com o partido.
Por esse tempo, me dedicarei a minha nova missão
com entusiasmo e excelência,
honrando a confiança do governador e do Partido Verde,
sem me esquivar dos nossos
compromissos tão claros e
tão definidos. Penso que desta forma também estarei honrando todos vocês que votaram em mim, pois foi o voto
de cada um de vocês e, acima
de tudo, é claro, a bênção de
Deus que permitiu que esse
novo desafio se apresentasse
para mim.
Preciso continuar caminhando com cada um de vocês que depositou em mim a
sua confiança. É ela que me
permite continuar essa luta
pelo fortalecimento do nosso
amado Estado de São Paulo, pelos valores da vida e da
família. A possibilidade de
concretizar esses projetos no
Executivo é que tocou meu
coração.
Orem por mim de maneira redobrada.
Que Deus abençoe São
Paulo e o Brasil!
Roberto de Lucena
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