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Palavra Apostólica

APOSTÓLICA

Foto: Flávio Carques

m pleno século 21,
limiar do terceiro milênio, tempo
marcado pelo pleno desenvolvimento do mundo, ainda nos
deparamos com profundas
perseguições contra o Evangelho e contra os cristãos.
Temos visto a matança de
homens e mulheres, que são
sacrificados pelo fato de serem,
única e exclusivamente, seguidores da Palavra de Deus.
Há registros diários de
queima de Bíblias e não somente do livro santo, mas também de muitos irmãos que são
mortos pelo fogo, como se fossem verdadeiras tochas humanas.
Estão matando cristãos
em várias partes do mundo;
nos últimos dias há registros
quase que diários na Nigéria
e na Síria e, ainda, em muitas
outras nações em que o Evangelho não pode ser pregado,
onde não se pode sequer falar
no nome de Jesus.

“

Despertem todas
as igrejas!
Despertem pastores,
obreiros, servos e
servas do Senhor! É
tempo de buscar a
Deus, é tempo
de orar!

”

Quem pensa que nesses
nossos dias as perseguições
contra a obra de Deus pararam está enganado. Nada parou, tudo continua e continua
pior do que no início, quando a
Igreja Primitiva sofreu nefasta
perseguição do poder romano.
Em Roma milhares de
cristãos foram sacrificados
em espetáculos públicos onde
eram jogados no fogo ou co-

locados nas arenas para serem
estraçalhados e devorados por
leões famintos. A história nos
mostra que foram mortos nessa
época mais de quatro milhões
de servos do Senhor Jesus.
Mas como já disse antes,
agora em pleno século 21 nada
mudou e o inimigo continua
ceifando muitas vidas na sua
desesperada tentativa de impedir a proclamação do Evangelho.
Por isso, quero chamar
a atenção de todos os irmãos,
porque é preciso que a Igreja de
Jesus Cristo desperte nos dias
de hoje para começar a orar
mais e a buscar mais a Deus.
Despertem todas as igrejas! Despertem pastores, obreiros, servos e servas do Senhor!
É tempo de buscar a Deus, é
tempo de orar!
Saibam irmãos, que esses
terríveis acontecimentos não
são nada mais, nada menos, do
que um sinal de que Jesus vai
voltar brevemente para buscar
a sua Igreja no glorioso dia do
grande arrebatamento.
Você está preparado?
Como está hoje sua vida de
servo ou serva de Deus?
É momento de reflexão...
É momento de oração... É momento de buscar a Deus!
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br
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Palavra da Missionária Ruth

Mulheres da Bênção – DF

Missionária Leni Mapa

Missionária Marli Ribeiro

Pra. Adriana Francelino, missionárias Marli Ribeiro, Nilzete
Affonso, Leni Mapa, Andreia
Palaroni e pra. Cida Fonseca

A catedral estava repleta de
mulheres que participaram da
pré-convenção

Ruth B. Oliveira
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Missionária Ruth de Oliveira

Foto: Ester Lara

evereiro é um mês
de festa para as
Mulheres da Benção. Enquanto o mundo curtia o carnaval, aconteceu um
verdadeiro “espirival”, isso
mesmo uma festa espiritual.
Com o tema “A Velha Natureza, Como Lidar com Ela?”
As Mulheres da Benção realizaram sua pré-convenção no
dia 14 (sábado). Mulheres de
todo o DF e líderes do Brasil
estiveram presentes. A ministração da palavra ficou a
cargo das missionárias Leni
Mapa (RJ) e Marli Ribeiro
(Paracatu – MG).
Também estiveram presentes prestigiando o evento e
apoiando a missionária Ruth,
as missionárias Andreia Palaroni (ICB Santos), Nilzete
Affonso (ICB Mauá) e pastoras Cida Fonseca (ICB Santos) e Adriana Francelino.
Durante o evento, a missionária Ruth informou que
em breve lançará seu próximo livro. AGUARDE!

Foto: Flávio Carques

F

PRÉ-CONVENÇÃO DAS
MULHERES DA BÊNÇÃO

Catedral News

Foto: Flávio Carques

CULTO DA VITÓRIA NA CATEDRAL

Pr. Djama Furquim e apóstolo Doriel de Oliveira

Quando povo de Deus
pensava que estava desamparado, o Senhor levantava um
homem que era comprometido com seus preceitos para
aconselhar, ensinar e corrigir
ao seu povo, aos seus escolhidos. Esses homens eram
os profetas. Mesmo estando

vivendo no século XXI, século de grandes transformações
tecnológicas, sociais e econômicas, Deus num ato de mi-

sericórdia com os seus filhos
tem levantado profetas.
Todas as segundas-feiras
no culto da vitória da Catedral da Bênção o pastor Djalma Forquim, um homem de
Deus com essas qualidades
tem sido um verdadeiro instrumento para ajudar as pessoas que acreditam.
Crede no SENHOR vosso Deus, e estareis seguros;
crede nos seus profetas, e
prosperareis; IICr 20:20b

CATEDRAL DA BÊNÇÃO REALIZA A
SEGUNDA SANTA CEIA DE 2015
de Taguatinga, Dr. Ricardo
Lustosa também esteve presente nesse culto.
Ao final da santa ceia da
manhã a igreja orou pelo administrador e pela deputada,
pedindo a Deus que suas decisões sejam pautas fé cristã,
verdade e pelo bem comum.

Pr. Gilberto Fernandes ora pelo
administrador de Taguatinga
e pela deputada distrital
Sandra Faraj

Deputada Sandra Faraj,
apóstolo Doriel e missionária
Ruth de Oliveira

Foto: Flávio Carques
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N

o último dia
08 (domingo)
a Catedral da
Bênção foi palco da segunda Santa Ceia do ano com a
presença maciça das ICB DF.
Foram momento de alegria
na presença do Senhor. Mas
como a igreja sempre recebe
visitas nessa ocasião, não foi
diferente nessa ceia. A pregação ficou a cargo do pastor
Gilberto Fernandes e estiveram presentes também o pastor Fadi Faraj do Ministério
da Fé (DF) acompanhado de
sua esposa a pastora Ligia Faraj, que acompanhavam a deputada distrital Sandra Faraj
e se marido. O administrador

Dr. Ricardo Lustosa saúda a
Catedral ao final da Santa Ceia

O Programa As Grandes Verdades Bíblicas está de
volta na Rádio Redentor
De segunda a sexta das 11h as 12h.
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A

Rádio Redentor
Comunicações
está
operante
vinte e quatro horas em ondas
médias, na frequência 1110
AM, em uma potência de 25
klwatts, com programação

gospel variada. A maioria de
seus ouvintes são cristãos que
buscam, por meio do rádio,
uma palavra de conforto, incentivo e até estar em comunhão com o Senhor através
das mensagens transmitidas
pela programação da Rádio
Redentor que desde 1989
procura atender ao público
evangélico da melhor forma
possível.
Além da rádio, as plataformas digitais atualmente em uso, fazem com que a
Rádio Redentor atue também
através da internet acesse
nosso site: www.radioredentor.com.br.
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Notícias

Catedral News

O TRILHO DO SALVO VENCEDOR
NA CATEDRAL DA BÊNÇÃO

O

Trilho do Salvo
Vencedor
tem alcançado a
todo o Brasil, na Catedral da
Bênção desde que foi dado
início em abril do ano passado, com o primeiro Encontro
Com Amor de Deus os pastores e líderes de ministério
da Catedral tem participado
e assim o apóstolo Doriel e
os pastores Jeremias e Lilian
Figueredo, incentivaram para
que fossem abertos os primeiros grupos com estes que haviam passado pelo encontro.
Esse líderes escolhidos
para primeira etapa começaram a orar incessantemente e
participar de estudos bíblicos.

Os pastores Fabiano e Rose
Botero começaram a aplicar
o CCE – Curso de Crescimento Espiritual para mais
de cinquenta alunos de uma
forma intensiva que durou
aproximadamente dois meses
e meio. Logo após começo a
Casa de Milagres com uma
colheita de almas significativa. Essa foi a partida para que
se formassem os primeiros
pequenos grupos evangelísticos que tem crescido dia a
dia.
Toda
terça-feira
as
19:30h na Catedral, os líderes
dos pequenos grupos, líderes
em formação e todos aqueles
que querem participar desse

ministério se reúnem, para
que haja um despertamento
de propósito de Deus para essas vidas. Como muitos não
podem comparecer nesse horário devido a compromissos,
está sendo aberta uma segunda reunião as sextas-feiras as
22h.
Os domingos têm sido
separados para as grandes
Celebrações nos três horários
dos cultos.
E como o apóstolo Doriel tem dito: “O trilho não
veio para substituir nada. Mas
para somar ao que já existe,
para cumprir o que tem sido
dito: que faremos em 5 anos o
que foi feito em 50”.
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Formatura do Curso de Crescimento Espiritual – CCE na Catedral da Bênção
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Catedral News

Catedral News

ste é o ano em que
Deus tem dado
a Igreja Casa da
Bênção – ICB um novo tempo. A prova disso é que em
Brasília, após dois Encontros
Com o Amor de Deus, foi
realizado no dia primeiro de
março o primeiro batismo do
ano.
Exatamente um dia depois do Encontro Profético
de Líderes, um domingo, dia
do Senhor, quase 130 pessoas desceram as águas do
batismo, confirmando dessa
forma a aprovação de Deus a
todo o trabalho que tem sido
feito, a exemplo do Trilho do
Salvo Vencedor que tem sido
desenvolvido em todas as ICB
– DF.

Apóstolo Doriel recebe os candidatos ao batismo

Foto: Flavio Carques / Ester Lara

E

CASA DA BÊNÇÃO DO DF FAZ SEU
PRIMEIRO BATISMO DE 2015

Parte dos candidatos ao batismo, participando da Manhã da Bênção

Pastor Fabiano Botero batizando
uma nova convertida

Pastores oram agradecendo a Deus pelo ato e
mergulham antes do batismo
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Parentes e amigos cercam o tanque batismal, aguardando
pacientemente pelo momento tão esperado

Atualidade

“Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas,
nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é q
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N

os últimos dias
fomos surpreendidos por militantes do auto denominado
Estado Islâmico com a execução de 21 cristãos egípcios
que haviam sido sequestrados
pelo grupo extremista. Cristãos esses que são membros
da igreja copta do Egito, fundada em 42 d.C. pelo Apóstolo Marcos, e que representam
90% dos cristãos do pais. Em
vídeo publicado pelo grupo, as vítimas foram taxadas
como “O povo da Cruz”. Na
Síria pelo menos 220 cristãos
foram sequestrados.
“Ora, todos quantos que-

rem viver piedosamente em
Cristo Jesus serão perseguidos”. 2 Timóteo 3.12
Na vida do cristão, as
perseguições são inevitáveis,
sejam elas em qualquer lugar ou situação, assim como
Paulo nos alertou (2 Timóteo
3:12) e a palavra de Deus que
nos diz que nos últimos dias,
a Igreja seria perseguida por
amor a Cristo. Sendo a igreja como um só Espírito, uma
só fé, um só batismo e um só
Deus, que transcendem hierarquias e qualquer outro patrimônio físico. A igreja é um
ser divino vivo no meio do
mundo, nós somos a Igreja.

Nós, como Igreja, igreja
que vai além do Templo, que
não se vende; igreja que chora e que clama; igreja que não
possui o que comer, nem o
que vestir, igreja simples, que
não se importa com ouro e
prata; igreja que cuida, cuida
de almas, de vidas e não se limita em falar a verdade. Nós,
como Igreja que se entregou a
um Amor, que olha para o céu
e faz da cruz a sua maior inspiração, inspiração que veio
do sofrimento, de um Pai, e
de um Filho que se entregou
por amor de almas e de vidas,
derramando o seu sangue
para nos libertar dos pecados
e nos aproximar do Espírito

Atualidade

“

Nós somos
o povo da cruz, nós
somos a nação da
cruz! Somos
capazes de possuir
fé em meio a
perseguição, possuir
amor aos que nos
perseguem.

”

Santo. O véu se rasgou!
“pois não é contra carne
e sangue que temos que lutar,
mas sim contra os principados,
contra as potestades, conta os
príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões
celestes.” (Ef 6:12)
Nós, como um corpo, unidos ao amor de Cristo,
preparados para vencer principados e potestades, batalhar
nas regiões celestiais com o
nosso clamor, jejum e entrega ao Evangelho por amor
aos nossos irmão egípcios, e
por todos aqueles que sofrem
perseguição por seguirem a

cruz, por seguirem a Jesus.
Pastores, missionários, cristãos que cumprem o ide sem
se preocupar com a morte,
com o que irão enfrentar e
suportar, deixando o conforto
do seu lar, da sua Igreja, dos
seus amigos e familiares para
falar de Jesus àqueles que não
o conhece.
“Bem-aventurados
os
perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos
céus. Bem-aventurados sois
quando, por minha causa, vos
injuriarem, e vos perseguirem,
e, mentindo, disserem todo
mal contra vós. Regozijai-vos
e exultai, porque é grande o

vosso galardão nos céus; pois
assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós”
(Mt 5.10-12).
Nós somos o povo da
cruz, nós somos a nação da
cruz! Somos capazes de possuir fé em meio a perseguição, possuir amor aos que
nos perseguem. Carregamos
em nós a esperança, carregamos a marca da cruz, por isso
nos unimos anunciando um
nome maior, um poder maior,
que é capaz de nos fortificar
diante dos homens, e colocamos em nossos corações os
mesmos dizeres: “Jesus Cristo
Filho de Deus”.
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, nos insultos, nas necessidades,
que sou forte.” 2 Coríntios 12:10

Notícia

XUXA MENEGHEL É VISTA
FREQUENTANDO IGREJA EVANGÉLICA

A

Ao que tudo indica Xuxa, finalmente está encontrando Jesus Cristo,
o verdadeiro caminho da Salvação.

apres ent adora
Xuxa, por muitas
vezes foi acusada
de ter feito pacto com o diabo. Essa lenda é tão forte, que
até uma boneca conhecida
como “Boneca da Xuxa” teria
sido acusada de ter matado
crianças, na década de noventa, o caso repercutiu em todo
o país.
A rainha dos baixinhos
sempre se referiu ao Deus
criador de tudo e de todos
como “o cara lá de cima” todo
mundo se recorda, a frase “o
cara lá de cima” é mencionada por diversas vezes em sua
música “Lua de Cristal”.
No entanto, desde que
se afastou da TV, Xuxa tem
visitado uma igreja evangélica. A apresentadora foi vista recentemente visitando a

Xuxa Meneghel chora durante apresentação da cantora Aline
Barros, no extinto programa Planeta Xuxa

igreja Bola de Neve no Rio de
Janeiro. Ela costuma frequentar o templo, pelo menos duas
vezes por mês, e a mãe dela,
dona Alda Meneghel, a tem
acompanhado. Quem a apresentou a Jesus foi a amiga,
cantora gospel, Aline Barros.
Xuxa virou evangélica
Ao que tudo indica Xuxa,

finalmente está encontrando Jesus Cristo, o verdadeiro caminho da Salvação. Os
fãs torcem para que não seja
um conto de fadas, mas que a
“rainha” se entregue e se converta de fato e de verdade ao
verdadeiro REI. Desta forma
a história da rainha dos baixinhos terá um final feliz.
Fonte: Fuxico Gospel, Razão para Crer

‘AQUELA ANDRESSA MORREU’,

AVISA ANDRESSA URACH APÓS SER BATIZADA
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A

ndressa Urach,
27,
compartilhou em seu Instagram neste domingo (1º)
mais um de seus passos em
direção a “uma nova vida”.
Recuperando-se da infecção que quase a matou em
dezembro, a modelo foi batizada na Igreja Universal de
Porto Alegre, onde recebeu
a bênção do pastor Leandro
Zangarine.
“É a decisão de uma

nova vida, deixando de lado
os velhos costumes, pecados,
e tudo que lhe afasta de Deus.
Ele significa a remissão dos
pecados”, escreveu na rede
social.
“Me sinto purificada,
aquela Andressa morreu e
glorificarei o nome de Deus
e do Senhor Jesus Cristo aos
quatro cantos do mundo, o
quanto ele é vivo, é maravilhoso!”, acrescentou.
Fonte: F5 Folha de São Paulo.

Notícia

MORRE EM SÃO PAULO O
MISSIONÁRIO DAVI MIRANDA,
missionário
Davi
Martins
Miranda,
79
anos, morreu, na noite do
último sábado (21), por volta das 23h45, decorrente de
um infarto. Ele era fundador
da Igreja Pentecostal Deus é
Amor (IPDA), criada em junho de 1962 e que, atualmente, possui mais de 22 mil templos espalhados pelo Brasil e
outros 136 países.
Uma nota divulgada no
site da igreja diz que os dias
do missionário foram dedicados, especialmente, à
adoração a Deus e à missão
de ganhar almas para o Reino. “A tristeza está por causa
da notícia de um homem de

A

Rede Gênesis de
Televisão é um
canal educativo
de cunho cristão. Promove há
mais de 10 anos a integração
para o Evangelho de Cristo de
uma maneira diversificada e
atrativa a toda família. Nossa Missão é cumprir o “Ide”
deixado pelo Senhor Jesus e
a unidade de Seu corpo, le-

Missionário David Miranda

Deus que partiu. Um homem
cujas lembranças sempre serão de fé, amor, dedicação na
obra do Senhor. Entretanto, a
felicidade é em saber que ele
está perto do que vive para
todo o sempre: Jesus Cristo”,
informou.
Em janeiro de 2004, foi
inaugurada a nova Sede Mundial, chamada de “O Templo
da Glória de Deus”, com capa-

cidade total para 60.000 mil
pessoas, reconhecido como
um dos maiores templos
evangélicos do mundo.
Miss. David Miranda
era casado com a irmã Ereni
Miranda, pai de quatro filhos
(David, Débora, Leia e Daniel).

vando aos lares do Brasil e do
mundo, princípios de práticas
cristãs: valores morais, sociais
e espirituais, que podem nortear toda uma sociedade para
viver feliz.
Atualmente, a TV tem
um alcance de 16 milhões de

pessoas em mais de 6 milhões
de lares. Sua cobertura, em
TV aberta, abrange 18 estados brasileiros.
Em canal por assinatura,
outras 300 cidades de diferentes estados recebem o sinal da
Rede Gênesis.

Fonte: Site Holofote net, site:dm.
com.br, Site da Igreja Deus é Amor
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O

LÍDER DA IGREJA DEUS É AMOR

Capa

‘NÃO ABRIREMOS MÃO
DA INDEPENDÊNCIA’
‘Não é pelo fato de apoiar ou não o governo que teremos uma Câmara mais ou menos
independente. Independência é ato, é gesto, sem subjugação’, escreveu
o presidente da Câmara, em artigo da Folha de S.Paulo

O apóstolo Doriel de Oliveira, esteve com o deputado federal Eduardo Cunha, para
cumprimenta-lo pela vitória na eleição à presidência da Câmara Federal. Na ocasião
o apóstolo orou por Eduardo Cunha, pedindo a Deus que guie seu mandato como
um grande líder da nação brasileira.

2015 2014
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Câmara dos Deputados precisa
resgatar sua imagem junto à opinião pública e
à sociedade. Para isso, precisamos fazer da Câmara uma
Casa independente e sem
submissão aos outros Poderes, mas impedindo, contudo,
que ela se transforme em palanque eleitoral para o exercício de oposição.
Esse é o ponto principal:
a recuperação da imagem do

Congresso, que passa pelo
exercício mais altivo e autônomo do mandato parlamentar, sem amarras políticas, e,
sobretudo, com uma pauta
que atenda às expectativas da
sociedade.
Não é pelo fato de apoiar
ou não o governo que teremos
uma Câmara mais ou menos
independente. Independência é ato, é gesto, é exercício de
um poder como Poder, sem
subjugação. Por isso, nosso

projeto encontrou eco entre
os parlamentares. Como rege
nossa Constituição, os Poderes são independentes e harmônicos entre si. E, sob nossa
gestão, assim será.
Teremos pela frente um
período de muito trabalho
em que vamos apreciar matérias relevantes. A reforma política e a discussão do
pacto federativo, do qual a
reforma tributária é parte,
surgem como as pautas mais

Capa

modelo da eleição proporcional --se distrital ou “distritão”,
se será voto em lista ou não.
Como parlamentar, tenho minha opinião, que pode
divergir em alguns pontos do
pensamento da Casa, mas o
importante é que vamos debater, votar, mas a posição da
maioria vai prevalecer. Isso é
muito mais saudável e democrático do que simplesmente
evitar votar o tema.
Já o pacto federativo é
um conjunto de discussões
sobre os deveres e obrigações
de cada ente federado. Como
consequência dessa análise,
chegaremos à apreciação de
uma reforma tributária que
é mais complexa do que a reforma política por redefinir
a divisão da arrecadação da
União.
É preciso discutir o pacto federativo sob vários aspectos. Que receitas ficarão
para cada ente federado? Que
obrigações ele terá por conta

dessa receita? Ou que obrigações conferiremos a cada
ente federado com a receita
para o seu financiamento?
São pontos que, ao serem levados adiante, representarão
uma grande conquista institucional. Já aprovamos o
orçamento impositivo para
as emendas parlamentares
individuais. Votaremos a sua
extensão às emendas de bancada. É importante ressaltar
que o orçamento impositivo
já está em vigor pela previsão
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e sua inclusão no
texto constitucional não terá
impacto nos gastos públicos.
A Câmara dos Deputados tem que se colocar no seu
devido lugar, ser respeitada
pela sociedade, pelo exercício
independente de seu papel.
Não abriremos mão disso.
Por Eduardo Cunha, presidente
da Câmara dos Deputados
Fonte: Folha de São Paulo

Pastor Marcus Galdino, secretário do Supremo Concílio, apóstolo
Doriel de Oliveira, Eduardo Cunha, deputado federal e presidente
da câmara federal, e missionário Getúlio Mapa (RJ), presidente da
convenção do estado do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Político – ITEJ.
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urgentes. Vamos apreciá-las
o mais rapidamente possível.
Já reabrimos a discussão da
reforma política quando, na
primeira sessão de votação,
avocamos para o plenário e
aprovamos a admissibilidade
da PEC respectiva.
A reforma política só
não tinha sido votada até hoje
porque houve uma obstrução
do PT na legislatura passada.
Havia diversas propostas, mas
o PT optou por não votá-las.
Com a aprovação da admissibilidade pelo plenário, constituí comissão especial que, em
um prazo de até 40 sessões,
apresentará um parecer para
levarmos à votação.
Diante disso, causa-me
estranheza a posição do presidente do PT, Rui Falcão, que,
sem sequer conhecer o teor
do texto que sairá da comissão, já avisou que expulsará
do partido o deputado que
votar favoravelmente. Isso só
demonstra que a defesa da
reforma política pelo PT não
passa de discurso de palanque.
A discussão da reforma
política vai tratar do financiamento de campanhas eleitorais, tema que precisa ser
exaustivamente debatido pelo
Congresso Nacional e, sobretudo, pela opinião pública.
Debateremos também o
fim de coligação proporcional, a coincidência de mandatos, se teremos ou não
cláusula de barreira, se vamos
efetivamente diminuir o tempo de campanha, como será o

Conferência

MEU CHAMADO

N
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“

Mas o Senhor
não chamou
crentes para ficarem
no banco, mas todos
têm uma função no
corpo de Cristo, um
ministério que tem
que ser colocado em
prática, um
chamado dado por
Deus para o
engrandecimento
da obra D’Ele.

”

Foto: Ester Lara

os dias 27 e 28 de
fevereiro (sexta
e sábado) aconteceu na Catedral da Bênção
do DF a primeira Conferência Profética de Líderes com o
tema: “Meu Chamado, Minha
Vida” e teve como preletores
o apóstolo Doriel de Oliveira,
o missionário A.C. Palaroni
(ICB-Santos) e o missionário
Moises de Oliveira (ICB Governador Valadares).
Na abertura o missionário Palaroni disse: “as pessoas podem estranhar um tema
como esse ‘Meu Chamado,
Minha Vida’ pensando que
pastores, missionários, pres-

Um grande número de participantes da Conferência P
demonstra a união que a igreja tem experim

bíteros ou qualquer outra
pessoa que tenha algum ofício na igreja é que deva participar. Mas o Senhor não
chamou crentes para ficarem
no banco, mas todos têm uma
função no corpo de Cristo,
um ministério que tem que
ser colocado em prática, um
chamado dado por Deus para
o engrandecimento da obra
D’Ele”, disse.
“Acredito que cada crente, tem um ministério, pois é

um ministro e foi dado pelo
Espírito Santo”, concluiu.
O apóstolo Doriel afirmou que era um privilégio
para ele e para a Catedral
da Bênção ter no último fim
de semana de fevereiro esta
conferência, e disse: “esse é o
ano do acrescentar de Deus
nas nossas vidas . É um ano
de um novo tempo preparado por Deus para a Cada da
Bênção”.
Na noite de sexta-feira

Conferência

O, MINHA VIDA
mento. Em seguida ocorreu a
Santa Ceia, desta vez ministrada pelo apóstolo Doriel e
pelo missionário Palaroni.
Foi algo diferente daquilo que
estamos acostumados, mas
cheio da glória de Deus.
A conferência
Com apenas dois meses
de preparação o Encontro
Profético De Líderes, surpreendeu até a organização. O
departamento de filiais capitaneado pelos pastores João
Machado, Rose Oliveira e

toda a equipe estiveram engajados de corpo e alma para
que os participantes fossem
tocados pelo poder de Deus.
Reuniões de oração em favor
da conferência eram incessantes. O apóstolo Doriel de
Oliveira, como grande entusiasta dessas conferência
sempre orientava e orava pela
equipe.
Quase cem por cento dos
pastores das congregações e
seus líderes participaram da
primeira conferência de Líderes que já faz parte da história
da Catedral da Bênção.

A missionária Ruth de Oliveira, Vice-presidente da Catedral da
Bênção do DF, participando da conferência

Profética de Líderes,
mentado

Missionários Moises de Oliveira e AC Palaroni recebem os cumprimentos do apóstolo Doriel de Oliveira.
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Pra. Rose de Oliveira, Pr. João Machado, que coordenaram a
conferência são apresentados pelo apóstolo Doriel de Oliveira

Foto: Ester Lara

o preletor foi o missionário
Moises, numa noite em que
o céu se abriu para abençoar
aos que participaram do primeiro dia da conferência.
Na manhã de sábado
a ministração ficou a cargo
dos missionários Palaroni e
Moises. Momentos que ficaram eternizados na memória
dos que estavam presentes. À
tarde o missionário Moises
concluiu e o Apóstolo Doriel
trouxe uma palavra de aviva-

SCT

SANTA CEIA ICB VITÓRIA (ES)

N

Oficiais da ICB Vitória durante a Santa Ceia

o dia 21 de fevereiro
aconteceu
em Vitória (ES), a
grande Santa Ceia Ministerial. O
Missionário Jair de Oliveira ministrou uma palavra poderosa
que trouxe grande avivamento
aos presentes. Oficiais de todas
as Igrejas Casa da Bênção – ICB
ES estiveram presentes demostrando a unidade que passa a
igreja.
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Colaborou pastor Fabio Oliveira

Missionário Jair de Oliveira, ministrando aos oficiais

SCT

ICB RECIFE REALIZA CONVENÇÃO
REGIONAL

A ICB Recife lota para a convenção

Apóstolo Doriel de Oliveira e
líderes da ICB

S

ob a direção do casal de missionários
José Geraldo e Lenira Ramos, aconteceu entre
os dias 23 a 25 a convenção
regional da Casa da Bênção de Recife – ICB-Recife,
cujo tema foi “Uma Igreja
em Adoração Rumo a Novas

Conquistas”.
Além dos pastores e líderes da superintendência regional, autoridades civis também estiveram presentes bem
como o casal de fundadores
da ICB o apóstolo Doriel de
Oliveira e a missionária Ruth
de Oliveira.

Missionário José Geraldo

Apresentação do grupo de
coreografia da ICB Recife
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Missionário José Geraldo e apóstolo Doriel de Oliveira

SCT

Foto: Pâmella Barbosa

CONVENÇÃO ICB SANTOS
IGREJA AO MÁXIMO, ACIMA DE TUDO VIVENDO
COMO JESUS
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M

Convenção da ICB Santos no Centro de Convenção de São Vicente

issão cumprida! Mais uma
convenção realizada na Baixada Santista,
onde a cada ano Deus traz
um tempo novo e unção nova
sobre as nossas vidas.
“O Espírito Santo derramou um mover sobrenatural
sob o tema:” Igreja ao Máximo, acima de tudo vivendo
como Jesus”
Uma reunião extraordinária de liderança aconteceu
no prédio da Igreja, do dia
29 de Janeiro. O Missionário
Antônio Carlos e o pastor
Willian Ferrão ministraram

para os pastores e líderes de
todo o Brasil. Nesta mesma noite algo surpreendente
aconteceu: o Apóstolo Doriel de Oliveira com toda a
sua equipe, e dezenas pastores, líderes e irmãos de todo
o Brasil foram orar em uma
das praias da Baixada Santista, buscando mais da unção
de Deus para os dias da Convenção que se seguiriam. Foi
uma experiência fantástica,
onde ali mesmo, os céus foram abertos e liberados para
o que viria a seguir.
A Glória foi manifesta já
na noite de abertura, sexta-

-feira dia 30 de Janeiro, que se
deu com a palavra Apostólica
do nosso presidente fundador
Apóstolo Doriel de Oliveira,
que trouxe uma palavra reveladora de autoridade Espiritual, liberando sobre todos os
presentes a unção da intercessão que está sobre a sua vida.
Não há palavras para definirmos o que Deus fez naquela primeira noite!
A programação seguiu
Sábado dia 31 de Janeiro, pela
manhã, tarde e noite onde fomos ministrados com palavra
arrebatadoras de grandes homens de Deus, experimenta-

Por pastora Cida Fonseca

Pastor Isrhaell Palaroni ministrando o louvor
durante a convenção de Santos

Apóstolo Doriel de Oliveira

Missionário Palaroni

Grupo de Dança da ICB Santos

Missionária Andreia Palaroni

Missionaria Ruth de Oliveira
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dos no chamado e na visão do
crescimento e multiplicação
do Reino como:
Missionário
Amilton
Candido (ICB Marília - SP);
Pastor Davi Melo (ICB
Santos);
Pastor Ishraell Palaroni
(ICB Santos);
Missionário Moisés (ICB
Governador Valadares -MG).
Ainda na noite de Sábado tivemos uma atração marcante feita pela Cia de Teatro
e Artes Cênicas da ICB Santos
que trouxe a reflexão de quem
realmente somos dentro da
proposta da Igreja ao Máximo.
E finalmente no Domingo dia 01 de Fevereiro, caminhamos para o grande fechamento da Convenção, onde
foi realizada a Santa Ceia
Ministerial pelos Missionários Palaroni e Andréia junto
a sua equipe de Pastores, que,
na ocasião apresentaram os
Discipuladores que na ocasião foram colocados em teste
para serem separados a pastores em 2016. É o crescimento e a expansão do Reino de
Deus no treinamento, na liderança e no avanço das conquistas. Em seguida houve a
ministração da palavra com a
Missionária Ruth de Oliveira,
e o encerramento com o nosso Apóstolo Doriel de Oliveira, onde terminamos debaixo
de uma unção que podia ser
sentida e podia ser tocada. É
a igreja ao máximo acima de
tudo vivendo como Jesus.

Foto: Pâmella Barbosa

SCT

SCT

IGREJAS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO RECEBEM VISITA PASTORAL

O

Missionário Jair
de Oliveira e
o pastor Fábio
Oliveira visitaram a região sul
do estado do Espírito Santo.
Na ocasião, foram recepcionados pelo pastor Lourival
que apresentou com alegria
as igrejas da região.
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Colaborou pastor Fabio Oliveira

Pastores Fabio de Oliveira e Valdir Messias,
missionário Jair de Oliveira e pastor Lourival

Pastores Lourival, Valdir
Messias e Fabio de Oliveira

ICB Cachoeira do
Itapemirim (ES)

ICB da Região de
Marataízes (ES)

ICB da Região de
Marataízes (ES)

ICB da Região de
Marataízes (ES)

ICB da Região de
Marataízes (ES)

SCT

odos os anos no
mês de fevereiro
acontece a Convenção regional do campo
de Fraiburgo-SC, superintendência dirigida pelo Miss. Osvaldo de Melo há 38 anos.
A Convenção sempre
tem como tema “Somos comedores de uvas” com base
em números 14.
Este ano também o missionário comemorou 41 anos
de casado e reuniu toda a família. Também prestigiaram
a festa o Pastor Jefferson Figueiredo (diretor do SCT),
missionário Xavier de Godói

(superintendente em Florianópolis), o Pastor César Gonçalves( superintendente em
Curitiba-PR) e todos os pastores do campo.
A equipe surpreendeu
o missionário Osvaldo e sua
esposa com um presente singelo, dando a eles todas as
despesas ida/volta para que o
casal possa participar pela 1ª
vez do encontro de superintendentes em Caldas Novas-GO que será realizado no
mês de março.
Nessa festa ficou estabelecido que o Pastor Sidnei da
cidade de Caçador-SC, será o

ICB de Nova Fraiburgo

supervisor do Trilho do Salvo
Vencedor nesta região, ajudando assim, a implantação
da visão em todas as igrejas
na região meio-oeste de Santa
Catarina, uma vez que a cidade de Caçador vem trabalhando no trilho desde o ano
passado e hoje eles já alcançaram 15 células.

Familiares do missionário
Osvaldo Melo comemoram
com ele e sua esposa os 41 de
casados

Missionários Arilene e
Osvaldo Melo

Missionários, pastores e líderes de Santa Catarina
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T

CONVENÇÃO REGIONAL DE
FRAIBURGO-SC

SCT

ENCONTRO DE LÍDERES DO PARANÁ

N
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o dia 25 de fevereiro o Pr. Jefferson
Figueiredo, diretor do SCT, em visita
nos estados do PR, SC e RS,
aproveitou para realizar uma
reunião na cidade de Londrina-PR com os Pastores da
cidade Alvimar Peres e André

Guillen e ainda com a presença do superintendente de
Curitiba-PR, o Pastor César
Gonçalves.
A pauta foi a preparação
da Convenção Estadual que
acontecerá em Londrina no
mês de abril.
Esse ano teremos a pre-

Pastores André Guillen, Jefferson Figueiredo,
Cesar Gonçalves e Alvimar Peres

sença dos Miss.s Paulo Roberto de Oliveira e Moisés de
Oliveira e o tema será “Igreja
ao Máximo”.
A abertura (24/04) e o
culto de sábado(25/04) pela
manhã acontecerão na igreja
do Centro e os outros cultos
acontecerão na igreja da Pedra Verde no Jardim Ideal.
Certamente neste ano
encerramos um ciclo, um triênio, onde o Supremo Concílio esteve a frente das três
primeiras convenções que o
Estado realizou (2013-Ponta Grossa, 2014-Curitiba e
2015-Londrina), e a partir de
2016 a diretoria estadual realizará a convenção, desta vez
na Capital estadual Curitiba.

Política

Apóstolo Doriel
de Oliveira esteve com o pastor
Roberto de Lucena que recentemente foi empossado como
Secretário de Estado de Turismo do Estado de São Paulo, conforme publicado pela
revista Mensagem (edição Nº
74 de janeiro de 2015) acompanhado do missionário Palaroni, na ocasião oraram pelo
servo de Deus que se licenciou da Câmara Federal para
ocupar o cargo no executivo
paulista.
Roberto de Lucena lança campanha pela igreja perseguida
Após chocar o mundo
com a divulgação de um vídeo no qual 21 cristãos egípcios foram decapitados, o Estado Islâmico publicou mais
imagens, nas quais outros
21 reféns (desta vez, curdos)
aparecem presos em jaulas.
O pastor Roberto de
Lucena, que já havia se pronunciado sobre o fato – expressando o seu repúdio ao
terrorismo – lançou uma
campanha de 40 dias de oração pelos cristãos perseguidos em todo o mundo.
Fato é que a legenda do
primeiro vídeo publicado
pelo grupo terrorista gerou
grande repercussão e uma
comoção coletiva. “O Povo
da Cruz: Seguidores de uma

Missionário Palaroni, apóstolo Doriel e
pastor Roberto de Lucena

igreja egípcia hostil”, dizia a
inscrição para se referir aos
cristãos, representados por
aqueles 21 homens que foram

“

A campanha
lançada por Lucena
teve início no
primeiro dia de
março e pode ser
aderida por todos
os que se dispõem
a orar pela igreja
perseguida.

”

executados.
A campanha lançada por
Lucena teve início no primeiro dia de março e pode
ser aderida por todos os que
se dispõem a orar pela igreja
perseguida.
“Eu quero convidar a todos para nos organizarmos e,
nos meses de março e abril
possamos fazer uma grande
cruzada de oração, durante 40
dias, clamando ao nosso Deus
e pedindo a Ele pela igreja
perseguida e pelo Povo da
Cruz, que está sendo afrontado, perseguido e eliminado
de maneira brutal, grotesca”,
destacou.
Hashtags como #eufaçoparte e #opovodacruz têm
sido usadas para divulgar a
campanha nas mídias sociais.
Fonte: Gospel Prime
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O

ROBERTO DE LUCENA RECEBE
APÓSTOLO DORIEL

Política

GOVERNADOR DO DF SE ENCONTRA
COM EVANGÉLICOS

A

convite do governador Rodrigo Rollemberg,
cerca de 90 pastores de diversas denominações participaram de encontro na Residência Oficial de Águas Claras,
nesta terça-feira (24), à tarde,
para discutir como auxiliar o
governo na cruzada contra o
Aedes aegypti.
Dentre os pastores presentes estavam o coordenador
geral do Conselho de Pastores
Evangélicos – COPEV, pastor

Chancerley de Melo Santana,
o presidente do Conselho de
Igrejas e Pastores Evangélicos,
pastor Antônio Nascimento,
o apostolo Doriel de Oliveira
que compõe presidência das
duas entidades é o presidente
de uma das maiores igrejas do
DF.
Rollemberg reconhece
a força da comunidade religiosa: “Entendemos que, pelo
fato de os evangélico ter cerca
de um milhão de fiéis no DF
e de reunir, especialmente no
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Deputado Vitor Paulo, governador Rodrigo Rollenberg
e apóstolo Doriel de Oliveira

Apóstolo Doriel durante reunião com governador do DF
e com a presidente da câmara distrital

domingo, que é o culto principal, até 800 mil pessoas, o
pastor pode ser um grande
parceiro nessa orientação aos
membros das igrejas”.
A presidente da Câmara
Legislativa, deputada Celina
Leão (PDT), o secretário de
Relações Institucionais, Marcos Dantas, e a presidente
da AGEFIS, Bruna Pinheiro,
também participaram do encontro.
A questão dos terrenos
das igrejas
Antes de tratar do combate à dengue, o governador
ouviu pedidos e queixas dos
líderes evangélicos, principalmente em relação à regularização dos lotes das igrejas.
Eles cobraram a aprovação de
leis que garantam espaço para
os templos religiosos.
Rollemberg afirmou que
o GDF tem compromisso em
regularizar os templos, mas
que não fará o processo “a ferro e fogo” e sem segurança jurídica. “Vamos trabalhar para
isso, mas vamos ser muito rigorosos no combate à ocupação irregular daqui para frente. É nossa obrigação”, disse.
Ao final do encontro o
apostolo Doriel orou pelo governador e por toda sua equipe.
Fonte: G1 e Agência Brasília

Política

ASSEMBLEIA DE DEUS MOBILIZA 40 MIL PASTORES NA
COLETA DE ASSINATURAS PARA FUNDAR SEU PARTIDO

como forma de dar legitimidade à sigla, congregando as
diversas correntes políticas da
denominação, e pôs o plano
em prática a partir da última
eleição. A eventual legenda
já conta com um site, onde
apresenta suas aspirações.
“Existe um pensamento
em nos concentrarmos em
um único partido, para que
a nossa ação seja mais direcionada e eficaz. Como a lei
eleitoral cria restrições para
a migração de partido, as assinaturas para se criar uma
nova sigla estão sendo providenciadas”, disse o pastor
Lélis Marinho, responsável
pela coleta de assinaturas, de
acordo com informações do

jornal Valor Econômico.
Dentre os pastores assembleianos com mandatos
parlamentares a nível federal
estão Marco Feliciano (PSC-SP), Eurico da Silva (PSB-PE), Silas Câmara (PSD-AM), Sóstenes Cavalcante
(PSD-RJ), Paulo Freire (PR-SP) – filho do presidente da
CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, entre
outros.
Com 18 milhões de fiéis,
os diferentes ministérios da
Assembleia de Deus formariam uma força política significativa se o projeto do PRC
for levado adiante.
Fonte: GNoticias, Gospel+
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O

plano da Assembleia de Deus de
criar um partido
político que reúna todos os
fiéis que atuam nos poderes
Legislativo e Executivo está
sendo posto em prática com a
ajuda de um exército de pastores e obreiros.
A Convenção Geral das
Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) mobilizou, através dos ministérios filiados,
um contingente de mais de
40 mil pastores, recolhendo
assinaturas de fiéis em aproximadamente 100 mil locais
de culto em todo o país.
A CGADB assumiu o
projeto de criação do Partido
Republicano Cristão (PRC)
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