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Palavra Apostólica

Word from the Apostle

Word from the
Apostle

G

od always has His special ways and through one of those
paths, in 1964, began a great work of revival in this nation.
In a time of revolution, a closed time, when the military commanded this country, Brazil experienced many problems, problems
of every kind you can think of ... But through prayer, God began to
work and the nation was very blessed and through this continuous
blessing Brazil has been growing and, by the power of prayer, we have
gone through year after year until we’ve reached this year of 2015.
Five decades later, God has revealed to us that this is a special
time for His work and especially for the House of Blessing Church in
Brazil it is a new time.
It’s time for adding, for God to add special blessings for his
Church, the spiritual blessing, the material blessing and financial
blessing!
Although Brazil is now living in a time of recession, if we examine the pages of the Holy Bible we find that God delights in manifesting His power and His glory when a nation is going through difficult
problems.
It is in crisis that God manifests His power!
Believe my brother, believe my sister: Now it’s a new time, it is a
time for the Lord to add every blessing for the Church, for his work
and especially for all male and female servants of God!
Apostle Doriel de Oliveira,
Servant of the Lord Jesus
apostolo@cb.org.br

Foto: Flávio Carques
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“Tradução: Priscila Silva”.

Palavra Apastólica

Palavra

Apostólica

D

eus sempre tem os seus caminhos especiais e foi por um desses
caminhos que em 1964 iniciou-se uma grande obra de avivamento nessa nação.
No tempo da revolução, num tempo fechado, aonde os militares mandavam nesse país, o Brasil passou por muitos problemas, problemas de todo
jeito que você possa pensar... Mas por meio da oração, Deus iniciou a obra
e a nação foi muito abençoada e através dessa contínua bênção o Brasil foi
crescendo e, no poder da oração, vimos passar ano após ano até chegar este
ano de 2015.
Cinco décadas depois, Deus tem revelado para nós que este é um tempo especial para sua obra e especialmente para a Casa da Bênção no Brasil
é um tempo novo.
É o tempo do acrescentar, de Deus acrescentar as bênçãos especiais
para a sua Igreja, a benção espiritual, a bênção material e a bênção financeira!
Ainda que o Brasil esteja vivendo hoje um tempo de recessão, se examinarmos as páginas da Bíblia Sagrada veremos que Deus tem prazer de
manifestar o seu poder e a sua glória quando uma nação está atravessando
problemas difíceis.
É na crise que Deus manifesta o seu poder!
Creia meu irmão, creia minha irmã: Agora é um tempo novo, é um
tempo de o Senhor acrescentar todas as bênçãos para a Igreja, para a sua
obra e especialmente para todos os servos e servas de Deus!
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
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apostolo@cb.org.br

Palavra Miss.ª Ruth Oliveira

Que ninguém
vos engane
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ministério Mulheres da Bênção, em todo
Brasil está se preparando para
este grande encontro anual
em nossa Catedral, quando
juntos estaremos celebrando
ao Senhor Jesus. Agradecendo a Ele por estes 51 anos de
bênção e vitória que nos tem
concedido.
Mulheres líderes de nossas igrejas em todo Brasil,
missionárias, pastoras, evangelistas e obreiras, todas reunidas para esta grande festa
de louvor e adoração.
Estamos sob o tema
“Ninguém vos Engane”. Ouviremos missionarias no poder
do Espírito Santo de Deus ministrando esta rica e tão importante mensagem. Isso porque como o próprio Senhor
Jesus falou que nos últimos
dias haveria de acontecer que
muitos viriam em seu nome
dizendo: “Eu sou o cristo, e
enganarão a muitos”. Sobre
os enganos dos últimos dias
da igreja Cristo aqui na terra,
Jesus falou de várias formas
para nos alertar a respeito
deste assunto tão importante:
“Acautelai-vos, que ninguém
vos engane” Mateus 24:4. O
próprio apóstolo Paulo em
Colossenses 2: 4 nos adverte
sobre este assunto: “E digo

isso para que ninguém vos
engane com palavras persuasivas”.
Infelizmente hoje em
pleno século XXI é o que
mais estamos vendo, pessoas
enganando e sendo enganadas, com falsos pregadores e
pregadoras dizendo ser palavra de Deus, quando na verdade são palavras do diabo
(João 8:44) ele é o pai da mentira e do engano. O apóstolo
Paulo continua em Efésios 5:
6: “Ninguém vos engane com
palavras vãs; porque, por essas coisas vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência”.
A palavra de Deus não
falha e agora mais do que
nunca, estamos vendo estas
palavras se cumprirem por
falsos pregadores enganando o povo e infelizmente até
mesmo os salvos. Mateus 24:
24: “Porque surgirão falsos
profetas, que farão tão grande
sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os
escolhidos.
Portanto caros irmãos e
irmãs, se você foi escolhido
por Deus não se deixe enganar.
Mais detalhes sobre este
tão importante assunto serão
ministrados em nossa convenção.

“

Ninguém vos
engane com palavras vãs; porque,
por essas coisas vem
a ira de Deus sobre
os filhos da desobediência.

”

Foto: Flávio Carques

O

É o tema de nossa convenção deste ano.

Ruth B. Oliveira

Let no one
deceive you

T

he Women of
Blessing ministry,
throughout Brazil is preparing itself for this
great annual meeting in our
Cathedral, where together
we will be celebrating the
Lord Jesus. Thanking Him for
these 51 years of blessing and
victory He has given us.
Women leaders of our
churches across Brazil, missionaries, pastors, evangelists
and workers, all gathered for
this great celebration of praise
and worship.
We’re under the theme
“Let no one deceive you”.
We’ll hear missionaries in the
Holy Spirit of God ministering this rich and so important
message. That’s because as the
Lord Jesus Himself said that
in the last days many would
come in His name saying, “I
am the Christ; and they shall
deceive many.” About the
deceptions of the last days,
against Church of Christ
here on earth, Jesus talked
about several ways to alert us
about this important topic:
“Take heed that no man deceive you” Matthew 24: 4. The
Apostle Paul in Colossians 2:
4 warns us about this: “I say
this so no one deceive you
with persuasive words.”
Unfortunately, today, in

the XXI century, this is what
we are seeing the most, people deceiving and being deceived with false preachers
and preachers claiming to be
the word of God, when, in
fact, they are the devil’s words
(John 8:44) he is the father of
lies and deception. The apostle Paul continues in Ephesians 5: 6: “Let no one deceive
you with empty words; for because of these things cometh
the wrath of God upon the
children of disobedience.”
The word of God does
not fail. And now more than
ever, we are seeing these
words are fulfilled by false
preachers deceiving the people and unfortunately even
the saved. Matthew 24: 24:
“For there shall arise false
prophets, who shall shew
great signs and wonders, that
if possible, they shall deceive
the very elect.
So dear brothers and sisters, if you were chosen by
God do not be fooled.
More details about this
important subject will be
taught in our convention.
From your true friend,
Missionary Ruth B. de
Oliveira
“Tradução: Priscila Silva”.
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It is the theme of our convention this year.

Catedral News

Foto: Flávio Carques

BATISMOS NA ICB-BRASIL

N

Candidatos ao batismo na Catedral da Bênção DF
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o mesmo domingo ao qual
teve início a
Festa dos Tabernáculos (07
de Junho) a Igreja Casa da
Bênção – ICB-DF, realizou o

batismo. Mais de duzentas e
setenta pessoas desceram ao
tanque batismal, mais 15 pastores realizaram o ato. Mas
antes de serem batizados, todos os candidatos passaram

Candidatos ao batismo da Catedral da Bênção de Ourilândia

pela tenda principal para serem ungidos.
Esses são os frutos do
Trilho Salvo Vencedor que
está sendo implantado desde
março de 2014 nas ICB-DF e,
também mostra um intenso
trabalho realizado pelo departamento de filiais da Catedral da Bênção.
Isso tem ocorrido em
todas as igrejas no país e a
Revista Mensagem tem publicado o número cada vez mais
crescente de batizandos na
ICB-Brasil.
“Acesse as
fotos dos batismos em http://
bit.ly/1FOtmCL”.

Catedral News

rão do culto da colheita, onde
todos estarão presentes para
receberem o certificado de
participação, e ali os casais
convidados terão a oportunidade de entregarem suas vidas a Jesus.
Você que tem interesse
em participar da maratona da
família, procure seu pastor e
diga a ele que você quer ser
um participante deste grande
projeto.
A maratona acontecerá
nos dias 26, 27 e 28/08 e dia
30/08.
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E

sse projeto consiste em realizar duas
campanhas
em
uma só, edificação da família
e evangelização por meio dos
casais.
Casais da igreja convidarão casais não evangélicos
para participarem da maratona e enquanto os casais da
igreja serão edificados os convidados serão evangelizados.
Serão 03 noites - Cada
noite os participantes assistirão duas vídeo aulas e no
domingo seguinte participa-

Foto: Flavio Carques

MARATONA DA FAMÍLIA

ICB Jovem

“FÉ E VISÃO DE FUTURO”
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“

Sem a chave Fé,
não podemos
acionar o
mecanismo Visão
de Futuro.

”

abrem portas e que nos levam
para uma plataforma onde
podemos alcançar um futuro
glorioso no Senhor. E eu quero falar hoje de uma dessas
chaves e um desses mecanismos que nos levam a alcançar
esta vida desatada e ter um
Destino glorioso.
A chave é a Fé e o mecanismo é a Visão de Futuro.
Primeiro eu quero explicar o que é Visão de Futuro.
Visão de Futuro é tudo aquilo
que planejamos ser ou ter no
Futuro. Quando temos uma
Visão de Futuro, empenhamos nosso trabalho, esforço e
oração para que aquilo se torne real, se torne palpável.
E o que a Fé tem haver
com Visão de Futuro?
“A FÉ NO FUTURO
CRIA ESPERANÇA PARA O
PRESENTE.”
Quando nós olhamos

Foto: Flávio Carques

É

incrível
como
existem pessoas,
não só na igreja,
mas em todos os lugares que
têm suas vidas desatadas em
todas as áreas. E nós olhamos para estas pessoas e não
entendemos como elas conseguem isto. Mas o que Deus
tem para todos nós é uma
vida desatada em todos os
sentidos.
Existem
algumas
“Chaves” e “Mecanismos” que

para o futuro com a perspectiva de que Deus irá fazer algo
glorioso, nós estamos nos
enchendo de Fé no presente. Mas quando nós olhamos
para o futuro sem expectativas e perspectivas, nós tornamos o nosso presente desastroso. Quando não temos
uma Visão de Futuro, nós enchemos o presente de agonia
e ansiedade, nos tornamos
pessoas doentes do corpo e
da alma e sem FÉ.
Sem a chave Fé, não podemos acionar o mecanismo
Visão de Futuro. Para sermos
pessoas desatadas no mundo
material e no mundo espiritual precisamos ter Fé e Visão
de Futuro.
Fé e Visão de Futuro são
os segredos de todas as pessoas que tem suas vidas desatadas. Deus sempre levanta
pessoas de Fé e Visão no meio
daqueles que não tem.

Felicidades Sempre.
Pr. Giuliano Silva

Leia a integra da desse artigo em http://bit.
ly/1LRh0AY
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Seminário

SEMINÁRIO NACIONAL ITEJ
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missionários e pastores que
estarão saindo do seminário
Foto: Flávio Carques

espiritual e uma formação teológica para fazer a obra de

Formandos da 39ª Turma do SENITEJ

evangelização. A Pastora e
professora Margarida Batista,
Diretora Executiva da instituição, tem dedicação exclusiva ao Seminário, e, em conjunto com a Missionária Ruth
e a equipe de professores tem
realizado uma grande obra,
recebendo de Deus a sensibilidade e o talento para tal responsabilidade.
Durante as festividades
da Convenção será formada a
39ª turma e com louvor, São
mais de 40 alunos, ou melhor

para o campo missionário ou
trabalhar já em suas igrejas de
origem. São novos oficiais que
estarão aptos a fazer a obra do
Senhor.
Foto: Flávio Carques

O

Seminário Nacional ITEJ –
SENITEJ tem 19
anos de existência e nesse período já formou mais de 2.300
pastores, missionários e evangelistas. É uma instituição
que prima pela idoneidade e
respeitabilidade e é reconhecida e elogiada por grandes
pregadores.
Hoje é uma instituição
conhecida em todo território nacional e até fora dele.
As disciplinas e a grade curricular têm sido aceitas em
faculdades. Os docentes são
gabaritados, com experiência
comprovada, pós-graduação
e mestrado, tanto em Teologia
como em educação secular.
Uma das professoras, a
Missionária Ruth de Oliveira é a co-fundadora da igreja
Casa da Benção, é a Presidente do SENITEJ e tem participado na formação de milhares de homens e mulheres que
anseiam por um crescimento

Diretora do SENITEJ,
pastora Margarida Batista

Atualidade

BODAS DE OURO DOS PASTORES
DUCLER E ÂNGELA DE OLIVEIRA

Pastores Ducler e Ângela Oliveira comemoram bodas de ouro

gos e colegas de ministério,
para dar ações de Graças ao
Senhor pela vida do casal na
igreja que estava lotada.
O pastor Ducler é irmão
do apóstolo Doriel de Oliveira, que iniciaram juntos os
seus ministérios, no fim da
década de 1950, início da década de 1960.
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O

mês de maio é
o mês de muitas festividades.
E foi comemorado as bodas
de ouro dos pastores Ducler
e Ângela de Oliveira, líderes
e fundadores da Igreja Pentecostal Betânia. Filhos, noras e
netos estavam na cerimônia,
bem como parentes, ami-

Catedral News

DEPARTAMENTO DE FILIAIS
DA CATEDRAL DA BÊNÇÃO -DF

Em primeiro plano missionária Ruth e apóstolo Doriel de Oliveira durante
o Encontro com Amor de Deus, acompanhados dos pastores Napoleão Falcão e Sena, em
seguida estão os pastores e servos que trabalharam no encontro.
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S

ob a direção dos
pastores João Machado e Rose de
Oliveira e com o apoio da
equipe composta pelas colaboradoras Ana Claudia,
Adriana e Brenda e pelos pastores Nélio e Cléia o departamento de filiais tem tido não
somente o papel de coordenar
as igrejas afiliadas a Catedral
da Bênção - DF, mas de visitar
pastores, reunir suas famílias
e desenvolver um trabalho
fraterno com estes.
Mas o destaque que tem
que se dar, é a importância
que o apóstolo Doriel tem
pedido a esse departamento
para que continue a desenvolver o projeto do Trilho do Sal-

vo Vencedor e seja implantado em todas as igrejas do DF.
Esse projeto está tão arraigado no coração do apóstolo que sempre que possível

ele e a missionária Ruth de
Oliveira estão presentes para
dar uma palavra de apoio e
incentivo nos Encontro com
Amor de Deus.

Pastores e líderes das igrejas filiais da ICB – DF, reunidos
em vigília, buscando as bênçãos do Senhor

Catedral News

CTP E CAP

disso muitos pensaram que
os cursos acabaram, mas não,
os cursos continuam e serão
implementados novos cursos,
segundo o missionário Sergio
Affonso e Secretário de Educação Eclesiástica da Casa da
Bênção.
Os portais na web con-
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N

a convenção de
2014 um número expressivo de
oficiais da Casa da Bênção,
mais de 1.200 pessoas, receberam o certificado dos Curso
de Treinamento de Pastores
(CTP) e o Curso de Atualização Pastoral (CAP), depois

tinuam ativos e a disposição
para que estiver interessado
em fazer os cursos. O missionário Sergio lembra ainda que
esses cursos são pré-requisito
para quem postula o pastorado. O novo curso que será
lançado durante a convenção
é o Experiências de Fê, você
pode assistir a uma amostra
de como será acessando www.
cb.org.br/experiencias-de-fe/
O missionário Sergio,
avisa que nova fase serão usadas as redes sociais para dar
suporte a todos que usarem o
sistema.

Capa

Apocalipse 3: 8 ... eis que diante
de ti pus uma porta aberta, e ninguém
a pode fechar...

2015 2014
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Q

uando a Igreja
Casa da Bênção
– ICB, completou seu Jubileu de Ouro, durante a convenção de 2014,
havia uma empolgação no ar,
os pastores, principalmente os pioneiros, ou como o
apóstolo costuma falar “os da
primeira hora”, olhavam ao
redor e viam onde essa igreja
chegou. As fotos, os painéis
espalhados pelas áreas da Catedral da Bênção de Brasília,
tinham uma reação inversa
da de seus idealizadores. Não
trazia nostalgia, mas admiração de onde se chegou. O
apóstolo tem uma frase que

diz sobre a origem da igreja,
“uma igreja genuinamente
brasileira”, fazendo alusão por
nunca ter recebido a ajuda de
igreja ou organização missionária estrangeira.
Mas o que vai acontecer
depois dos 50 anos? Foi aí que
aconteceu uma bela história
de promessa de Deus para a
ICB. O apóstolo Doriel, enquanto orava pela convenção
do ano passado, recebeu uma
palavra profética de Deus:
Que seria feito em cinco anos
o que foi feito em cinquenta.
Para confirmar essa revelação o Dr. Myles Munroe (in
memorian), em suas prega-

“

As fotos, os painéis
espalhados pelas
áreas da Catedral
da Bênção de
Brasília, tinham
uma reação inversa
da de seus
idealizadores. Não
trazia nostalgia,
mas admiração de
onde se chegou.

”

Capa

ções durante a convenção de
2014 usou essa mesma frase:
“O Senhor fará em cinco anos
o que foi feito em cinquenta”.
Mas o que Deus dará
para que isso aconteça? Ele já
tem dado! Quando olhamos
a nossa volta e vemos o que
tem acontecido, percebemos
que as ferramentas e os meios
já tem sido dados à Casa da
Bênção.
Pois bem, vamos come-

çar falando de uma ferramenta que o Senhor concedeu que
é o Trilho do Salvo Vencedor.
No princípio foi olhada com
desconfiança, mas muitas
barreiras foram vencidas e
hoje boa parte da nação Casa
da Bênção tem praticado esse
projeto de excelência.
Antes os pastores da superintendência de Santos,
dirigida pelo missionário Palaroni estavam indo de um

lado para o outro no país para
ajudar a igrejas que queriam
receber essa visão. Aquele
grupo de pastores que era o
embrião desse projeto, fez
discípulos e hoje pastores de
Brasília, São Paulo, Rio de
Janeiro e outros estados, cruzam o Brasil para compartilhar esse instrumento que o
Senhor confiou a nós.
As redes sociais são um
instrumento ideal para disse-

Antigo templo de madeira da ICB
em Taguatinga – Sul – DF

Apóstolo Doriel pregando na antiga igreja de
madeira em Taguatinga Sul -DF
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Marcha da Casa da Bênção no centro de Belo Horizonte

Capa

NOVEMBRO
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minar fotos, e, quando navegamos por elas, em perfis de
conhecidos nossos, membros
da Casa da Bênção, observamos algo que é cada vez mais
crescente: as fotos de batismo.
Essas fotos, sejam em Osasco
em São Paulo ou Ourilândia - PA, em Camaçari - BA,
nos mostram que as cerimônias de batismo tem se repetido com mais frequência e
com um número cada maior
de candidatos que descem as
águas batismais.
Outra observação que
pode ser feita é que o Senhor
não tem usado um pastor no
Norte ou um missionário no
Sul, mas todo os líderes do
ministério ICB estão sendo
impactados.
O missionário Amilton
Candido, que dirige a Catedral da Bênção em Marilia
(SP), vivia um dilema, e, buscado ao Senhor, pediu a graça
D’ele para o crescimento da
igreja. E tem experimentado
essa mudança! A igreja tem
crescido! Nas redes sociais
dos membros da igreja vemos
os batismos, a grande frequ-

Dr. Myles Munroe ora pelo
apóstolo Doriel

Encontro com Amor de Deus
na ICB Ceará
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ência dos cultos, os pequenos
grupos, os encontros...
Isso é algo revolucionário? Não, é poder de Deus!
É só observar o que já está
descrito na palavra de Deus.
Outro testemunho sobre o
crescimento da igreja é o da
ICB de Samambaia - DF, há
um ano com pouco mais de
quinze membros, hoje são
mais de cem! E a pastora está
procurando um outro salão
para alugar, o atual está pequeno. A ICB de Brazlândia
- DF vive o mesmo dilema,
a igreja está crescendo, é um
templo próprio, as paredes já
foram levadas para os limites
da propriedade e precisa de
mais espaço.
A mesma história é relatada pelo pastor André
Guilen, de Londrina (PR), a
igreja fez o primeiro encontro com poucas pessoas, hoje
uma grande congregação tem
se levantado para glória de
Deus!
Membros da diretoria
do SCT estão constantemente viajando, não para resolver
apenas problemas adminis-

Foto: ReproduçãoRBS TV

Capa

Capa

Catedral da Bênção – DF, durante a abertura da Convenção do Jubileu de Ouro

JULHO 2015 2014
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trativos, mas para pregar a
palavra de Deus e ministrar
no Trilho do Salvo Vencedor.
Tocantins, Piauí, Goiás, Santa
Catarina... esta edição relata muitas dessas viagens que
estão sendo feitas por todo o
Brasil.
Mais recentemente, e
você lerá nessa edição, a Casa
Bênção chegou em Angola. A
igreja enviou o pastor Jefferson até lá para ver, analisar e
ultimar todas as coisas para
que a Casa da Bênção fosse
implantada naquele país africano.
Mas não é só isso, a
Casa da Bênção do Nordeste
congregou todos os líderes
da região e estão colocando
em prática estratégias para o

Batismo na Catedral da
Bênção – DF

crescimento da igreja. O missionário Jaime Caieiro que
foi o anfitrião, relatou sobre
o ineditismo da reunião que
tratou sobre a Convenção
Mundial, Trilho Salvo Vencedor e a Maratona da Família.
Em agosto a ICB Brasil vai realizar a maratona da
família, essa é mais uma estratégia dada por Deus para
alcançar mais vidas e mais
famílias. Esse será um trabalho específico de evangelização e edificação das famílias.
E muito desse trabalho será
exposto durante convenção
2015.
A Casa da Bênção desde
o seu início se destacou pela
mobilização de seus membros
para irem às ruas marcharem.

Podemos dizer que fomos os
precursores da Marcha para
Jesus, quando o Brasil ainda
nem falava disso.
As primeiras marchas
ocorreram em Belo Horizonte, cidade onde a Casa da
Bênção nasceu. No decorrer
dos anos as outras igrejas foram descobrindo essa forma
de se manifestar. Mas hoje a
Casa da Bênção não só pratica essa manifestação como
é uma das organizadoras das
marchas que ocorrem Brasil a
fora.
As ferramentas estão
diante de nós, agora precisamos pedir a Deus que nos
oriente para usá-las com eficiência e sabedoria para o
crescimento de sua obra.

A Casa da Bênção ora ajoelhada no asfalto,
clamando pelo Brasil

Foto: ReproduçãoRBS TV

Capa

Catedral da Bênção – DF, durante a convenção dos 50 anos

LEIA A SEGUIR O QUE O APÓSTOLO DORIEL DE OLIVEIRA DIZ
SOBRE OS PRÓXIMOS CINCO ANOS DA IGREJA.

“Quando a Casa da
Bênção completou seus
50 anos, o seu Jubileu de
Ouro, foi um momento
de alegria e de grande entusiasmo. E depois de um
período de oração e reflexão, Deus falou ao meu
coração que Ele vai acrescentar uma bênção especial para a Casa da Bênção.
E acrescentou que, aquilo
que fizemos em 50 anos,
que levou 50 anos para ser

feito, Ele vai fazer em 5 anos!
Quando nós ouvimos
essa palavra, num primeiro
momento parecia algo impossível do impossível. Como
que Deus vai fazer? Nós trabalhamos 50 anos pra chegar
até aqui e agora Deus vai fazer
tudo isso em 5 anos?
Mas depois buscando a
Deus, orando ao Senhor, vemos que hoje está muito mais
fácil fazer essa obra que foi
confiada a nós, uma obra es-

pecial para Deus, do que a
cinquenta anos atrás. Deus
falou ao meu coração: antes nós não tínhamos nada
e hoje tudo que nós precisamos está nas nossas
mãos. Então se temos, não
falta nada e se não falta
nada é fácil fazer a obra de
Deus, é só trabalhar com
amor, com dedicação e
crer que nós vamos chegar
onde Deus quer nos colocar!”
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Apóstolo Doriel ministra na Catedral da Bênção

Evento

Foto: Flávio Carques

FESTAS DOS TABE

Pastores conduzem a arca durante a cerimônia de abertura da Festa dos Tabernáculos
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A

festa dos tabernáculos,
que
anualmente
acontece na Catedral da Bênção em Brasília, reúne seus
membros e convidados não
só para uma comemoração
bíblica, mas abriga a convenção distrital da ICB e a comemoração do aniversário de
fundação da Igreja Casa da
Bênção – ICB.
Este ano a festa dos tabernáculos teve início no dia
sete de junho, domingo e só

terminou no domingo da
santa ceia. Durante uma semana tendas que representavam as doze tribos de Israel
estavam armadas. No altar
da Catedral estava a grande
tenda, representando o tabernáculo onde também repousava a arca do conserto. A
cerimônia de descida da arca
contou com os pastores das
cento e dez ICB´s do DF, uma
bela cerimônia onde pastoras
e pastores carregaram a arca,
botijas com azeites e especia-

rias, acompanhados de músicas típicas de Israel.
O missionário Paulo Canuto, foi o preletor que abriu
os 8 dias de celebração e por
ali passaram o pastor Djalma
Forquim, missionário Amilton Candido (ICB Marília),
pastor Aguinaldo Santos
(ICB Brazlândia), missionário Moises de Oliveira (ICB-Gov. Valadares) e o missionário Paulo Roberto Resende
de Oliveira. Também passando por Brasília o pastor Ma-

Evento

Consagração de oficiais

Missionário Amilton Candido

Missionário Moisés Oliveira

Missionária Ruth

Priscila Xavier (intérprete), pastor Mathews
Bismarck e apóstolo Doriel

Pessoas sendo ungidas
durante a Festa dos Tabernáculos na tenda
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Foto: Flávio Carques

ERNÁCULOS 2015

Foto: Flávio Carques

Evento

Missionário Paulo Resende

Missionário Paulo Canuto
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Separação de novos pastores

thews Bismarck trouxe uma
saudação.
Durante os oito dias de
celebração as reuniões aconteceram em dois horários,
pela manhã e à noite, e as tendas permaneciam abertas em
todo o tempo para que o povo
pudesse ser ungido.
A convenção Distrital da
Casa da Bênção começou na
sexta-feira, mas no sábado dia
treze foi o dia em que houve
os momentos mais marcan-

tes. O missionário Moises
de Oliveira, foi que iniciou,
trazendo uma maravilhosa
mensagem para o auditório
que era composto por pastores, líderes de ministérios
da igreja, obreiros, diáconos,
presbíteros, dentre outros.
A seguir foi dada a palavra ao missionário Paulo Resende de Oliveira, que falou
sobre o comportamento e o
testemunho dos que são chamados para o santo ministé-

“

E em seguida
a palavra foi do
apóstolo Doriel de
Oliveira que
ressaltou o
crescimento que a
igreja tem tido nos
últimos tempos...

”

Evento

rio do evangelho. E em seguida a palavra foi do apóstolo
Doriel de Oliveira que ressaltou o crescimento que a igreja
tem tido nos últimos tempos
e da necessidade de ter pessoas comprometidas com a obra
de Deus para assumir a lideranças de novas igrejas que
estão sendo abertas.
Mas o momento de

maior emoção foi o da separação e unção de novos pastores, evangelistas, presbíteros,
diáconos e obreiros. A emoção tomou conta do auditório, mais de 180 novos oficiais
estavam sendo separados,
famílias inteiras estavam presentes para verem o início da
carreira ministerial de seus
parentes queridos. O final da

convenção estadual se deu no
domingo com a participação
de toda a igreja na santa ceia
de junho, uma das maiores
deste ano.
Veja as fotos dessas comemorações em http://bit.
ly/1dvdT3R

Parte da diretoria nacional e local da Casa da Bênção, em
reunião de comemoração do 51º aniversário da igreja

M

da Catedral da Bênção um
culto de ação de graças, onde
os missionários presentes puderam falar da emoção de fazerem parte desse momento
histórico da Casa da Bênção.
Os missionários Ruth de Oli-

Foto: Flávio Carques

as o aniversário da
igreja
foi
diferente esse ano, aproveitando a estadia de boa parte da diretoria nacional, foi
realizado na igreja de apoio

Apóstolo Doriel de Oliveira e Missionária Ruth de Oliveira,
fundadores da Igreja Casa da Bênção

veira, co-fundadora Igreja Casa da Bênção, Jair de
Oliveira, vice-presidente da
ITEJ e presidente da convenção estadual do Espírito
Santo, Palaroni, diretor administrativo do SCT-ITEJ,
Sergio Affonso, terceiro secretário SCT-ITEJ e presidente da convenção do estado de São Paulo tiveram a
oportunidade de expressar
sua alegria em poder participar dos 51 anos da igreja,
bem como os pastores Arcentik Dias e Marcus Galdino, diretores do SCT-ITEJ.
A pastora Lilian Figueredo,
representando a Catedral
da Bênção e o pastor João
Machado
representando
o departamento de filiais
da Catedral da Bênção
manifestaram sua alegria
pelo aniversário da igreja.
Inúmeras
manifestações
de carinho e homenagens
também vieram pelas redes sociais, parabenizando
a igreja o apóstolo Doriel,
missionária Ruth e toda a
diretoria ITEJ.
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Foto: Flávio Carques

ANIVERSÁRIO DA CASA DA BÊNÇÃO

Evento

FESTA DOS TABERNÁCULOS
EM SÃO VICENTE - SP

Pr. Michel Fares Filho

Festa dos Tabernáculos em São Vicente – SP
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Esta é a Festa dos Tabernáculos realizada no dia 27 de
julho de 2015. Na Igreja Casa

da Bênção, na Rua Pref. Rodolpho Mikulash, 161 - São
Vicente - SP. Na Direção da

MISSª. Maria da Penha

MISSª. Maria da Penha o Preletor preletor foi o Pr. Michel
Fares Filho.
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SCT

Internacional

INTERNACIONAL
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CATEDRAL DA BÊNÇÃO DOS EUA

E

Pastores Geraldo e Débora Miranda

screver um artigo
sobre a Catedral
da Benção de Sarasota, Flórida, é escrever um
artigo onde o coração tem de
falar mais alto que qualquer
expressão, que qualquer gra-

mática ou qualquer estilo textual. Essa igreja é uma igreja
onde a liberdade do Espírito
reina, onde Ele é a voz que dá
a direção,que ensina, que faz.
Por isso, o texto tem de ser livre!

Nessa tentativa de exprimir o inexprimível, mesmo
tendo a liberdade talvez “poética”, é um lugar em que não
se pode viver na superfície
das palavras. É preciso experimentar para saber!
Pastores e igreja se compõem de tal forma que a igreja
é o que os pastores acreditam
e vivem: Jesus! É um viver na
prática aquilo que eles têm no
coração: A Palavra! Cheios de
amor, fé, compreensão, vão
ensinando o evangelho, o viver em Cristo tendo como
premissa o respeito ao tempo,
história, caminhada e crescimento de cada um que compõe o corpo.
Hoje, pode-se dizer, que
a igreja vive um momento de
amadurecimento espiritual,
de muita unidade, caminhando dentro de uma mesma visão. Lugar perfeito? Claro que
não! Lugar dos imperfeitos,
dos doentes. “Que venham
todos os que estão cansados”
como disse o Senhor! E juntos
vamos enfrentar as imperfeições, as lutas, ajudar os enfermos de alma e corpo, libertar
os cativos de uma vida de conceitos, valores e vícios comportamentais de um mundo
que aprisiona o coração, causando o que se chama “doenças da alma”.
Igreja de discípulos de
várias nações, de ensino,muita

Política

Momento de louvor e adoração na Casa da Bênção
de Sarasota, Flórida

Grupo de louvor da Casa da Bênção de Sarasota, Flórida

oração, muita adoração. Essa
é a igreja Catedral da Benção
em Sarasota, Flórida. Cujos
pastores Geraldo e Debora de
Miranda, tem dedicado suas
vidas a nos abençoar.
E que desse texto livre,
como tem de ser, os que leem

possam sentir todo o Amor
possível,
Paz, amor e bênçãos a
todos!
Ayna Moura, membro da Catedral da Bênção,
obreira da casa do Senhor.
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ICB – Sarasota

Internacional

ICB AGORA EM ANGOLA

Pastores Jefferson Figueiredo e Diogo consolidando
a ICB em Angola junto com os demais pastores
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N

o último mês
de junho nossa
igreja Casa da
Benção estabeleceu a abertura de 04 novas igrejas no continente africano, no país de
Angola.
O Pr. Jefferson Figueiredo, secretário de missões Internacionais da ITEJ, esteve
por 10 dias na capital Luanda
e junto com o Pr. Diogo (que
é o pastor responsável pelas
igrejas em Angola), oficializaram as quatro igrejas naquele
país.
Desde dezembro o apóstolo Doriel sentiu de Deus a
necessidade em abrir uma
igreja em Angola, e Deus,
para nos surpreender nos deu
04 igrejas, duas em Luanda e
duas nas províncias.
Foram 10 dias onde Deus
realmente nos mostrou o
quanto nos ama, dando uma
oportunidade única a nossa
igreja para levar o evangelho

Apóstolo ora abençoando
a aliança

ICB Muzenga
(Província de Luanda)

Mulheres da Bênção
de Angola

ICB Angola

Apóstolo com pastores do Brasil abençoando Angola

a mais uma nação que tanto
necessita que o evangelho seja
pregado.
O Pr. Diogo estará em
nossa convenção para oficializar a implantação da ICB
Angola.

“Acesse mais fotos em
http://bit.ly/1Rjj7Cm
Colaboração: Pr. Jefferson Figueiredo.

Internacional

REPÚBLICA DO GANA – ÁFRICA

Ap. Doriel de Oliveira e equipe
em visita a ICB – Acra – Gana

Missionário Sammy Kweku

Obreiros da ICB – Acra

do a ganhar mais almas para
o reino de Deus. Dia após dia
o Senhor tem salvo almas, a
manifestação do espírito e de
cura está acontecendo todos
os dias nas igrejas da Casa da

Bênção.
A Casa da Bênção do
Gana vem se preparado e
um novo templo está sendo
construído, numa nova área
que o Senhor deu aos nossos
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N

osso
missionário Sammy
Kweku, da República do Gana, tem se correspondido com apóstolo
Doriel de Oliveira dando notícias de como está a Casa da
Bênção naquele país. Ainda
estão se recuperando, pois,
o governo havia confiscado
as propriedades da Casa da
Bênção, além das igrejas que
estavam instaladas, uma escola também foi tomada pelo
governo. Numa verdadeira
perseguição aos cristãos. Isso
não tem ocorrido só no Gana,
mas no Togo e Serra Leoa, países que também tem igrejas
da Casa da Bênção, segundo
relatos do missionário Kweku.
O missionário relata
ainda que os dias que passou
junto conosco, na convenção
do jubileu ainda vive na sua
alma. E isso o tem incentiva-

ICB de Acra, capital do Gana

Internacional

irmãos ganenses. O objetivo
deles é que esse templo fique
pronto até novembro, pois se
Deus permitir, o apóstolo Doriel irá ao continente África.
Casa da Bênção no Togo
e Serra Leoa
O missionário Sammy
Kweku, está expandindo a
obra de Deus para dois outros países Togo e Serra Leoa,
na República Togolesa o trabalho de evangelização tem
caminhado bem, pois grande
parte da população tem sua
religião em crenças indígenas
e estão muito receptivos ao
evangelho de nosso Senhor
Jesus Cristo.
Em Serra Leoa apesar de

Apóstolo Doriel e os missionários Valdex, Sergio e Sammy

a grande maioria ser mulçumano e terem saído recentemente de uma bárbara guerra
civil, onde meninos tinham
suas mãos amputas por guerrilheiros, caso se negassem a

fazer parte dessas milícias.
Hoje vivem com certa tranquilidade. E também o evangelho tem sido pregado e
muitos tem aceitado a Cristo
como salvador.

ICB - PORTUGAL
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Pr. Jefferson e Pastora Suzana

ICB – Portugal

Pastor Jaider, Pra. Regiane e os
filhos Crystian e Gabriel

A

ICB - Portugal
receberá
um
grande reforço a
partir de agosto, o pastor Jaider e sua família estão retornando para Portugal depois
de um breve período aqui no
Brasil ajudando em nossa superintendência em Coronel
Fabriciano - MG dirigida pelo
querido miss. José Soares.
O pastor Jaider estará
ajudando a pastora Susana
nos grandes desafios que a
ICB-Portugal tem pela frente
que é a abertura de mais uma
igreja, cumprindo assim o
alargar das fronteiras de nossa igreja portuguesa.
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CONFERÊNCIA PROFÉTICA
ICB CAMPINAS

Missionário Edmar Machado, apóstolo Doriel de Oliveira
e o pastor e secretário de turismo de São Paulo Roberto de Lucena

A

igreja Casa da
Bênção – ICB-Campinas, liderada pelos missionários
Edmar Machado e Zeneide
Ferreira, recebeu no dia 16
de maio o apóstolo Doriel
de Oliveira e a missionária
Ruth de Oliveira para mais
uma conferência profética.
Além dos pastores e líderes

do de São Paulo e pastor Roberto de Lucena e a vereadora
da cidade de Campinas Leonice da Paz.
Nessa mesma data foi
inaugurada a sala de educação infantil, na ocasião, a
Missionária Ruth Brunelli de
Oliveira falou sobre a importância de se ensinar as crianças desde a tenra infância nos

do campo de Campinas estavam presentes missionários e
superintendentes de São Paulo, dentre eles os missionários
Sergio Affonso, presidente da
convenção estadual e Milton
Firmino, bem como o atual
secretário de turismo do esta-

caminhos do Senhor.
Veja mais fotos desse evento em http://bit.
ly/1CFjyLj
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Missionária Ruth e integrantes do ministério infantil
de Campinas diante da placa descerrada.

SCT

CONFERÊNCIA DE LÍDERES ICB SÃO PAULO
São Paulo rumo à Unidade!
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D

esde o ano passado, o missionário
Sérgio
Affonso, Presidente da Convenção da ITEJ do Estado de
São Paulo, e uma equipe de
missionários e pastores,estão
trabalhando com afinco em
busca da unidade das igrejas e
pastores. Uma das estratégias
dadas por Deus foi a de organizar o estado de São Paulo
em 5 regiões com o objetivo
de facilitar a comunicação e
o deslocamento dos pastores
para os eventos realizados em
prol da unidade.
Cada região realiza 2
conferências por ano, sendo
que a primeira rodada já foi
realizada em todas as regiões

Conferência de líderes em Campinas

e foi iniciada a segunda por
Mogi das Cruzes.
Em 3 conferências, esteve
presente o presidente fundador, apóstolo Doriel de Oliveira, que participará de outras conferências neste ano.
No mês de setembro será
realizada a grande Convenção
Estadual, e por meio destas
conferências regionais, está
havendo o engajamento de
todos os pastores e líderes, e,
consequentemente dos membros das Igrejas da Casa da
Bênção.
São Paulo também está
caminhando para viver a promessa de 50 anos em 5 anos!
Colaborou: Missionário Sérgio Affonso

Conferência de líderes em
Mogi das Cruzes

Conferência de líderes em
Campinas

SCT

CONFERÊNCIA APOSTÓLICA
NA ICB RIO DE JANEIRO

Apóstolo Doriel de Oliveira ministrando aos missionários, pastores e líderes na ICB-RJ

maio. Pastores, missionário
e líderes da Igreja Casa da
Bênção – ICB-Rio, estiveram
na igreja de Quintino, dirigida pelo missionário Getúlio
Mapa, presidente da Convenção do estadual e local, onde

receberam uma palavra de
incentivo e fé ministrada pelo
apóstolo Doriel. Esteve presente também nessa reunião
o vereador pela cidade do Rio
de Janeiro,Eliseu Kessler.
O apóstolo Doriel aproveitou a oportunidade para
manter contato com o Deputado estadual Waguinho que
é membro da ICB-RJ e com o
deputado Canela.
Veja mais fotos
http://bit.ly/1GKFBlg

Apóstolo Doriel e missionário Getúlio Mapa

em
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O

apóstolo Doriel
de Oliveira, presidente da Casa
da Bênção, esteve em mais
uma conferência apostólica,
desta vez no Rio de Janeiro
que o recebeu no em 16 de

SCT

SANTA CATARINA NO TRILHO
DO SALVO VENCEDOR

ICB – Palma Sola - SC

Pastor Jefferson ministrando na ICB Caçador - SC
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N

o mês de junho
os Prs. Jefferson Figueiredo,
SCT, Cesar Goncalves, Supervisor do trilho na região
Sul e o Miss. Xavier de Godói,
líder em SC, fizeram uma visita pelo estado de Santa Catarina e nesta visita tiveram a
oportunidade de conhecer a
mais nova ICB - Palma Sola-SC. Conheceram o Pr. Mauro e sua família e tiveram dois
dias de muita alegria, onde
puderam compartilhar os
grandes feitos que o Senhor
está fazendo em nossa igreja
no Brasil e fora dele. Apresen-

taram a Maratona da família
e também o Trilho do Salvo
Vencedor.
Estiveram também nas
cidades de Chapecó, Iraní,
Fraiburgo e Caçador.
Em Fraiburgo foi realizada a 1ª Conferência de Crescimento Espiritual, foram ministrações reveladas por Deus
para todos os pastores de SC.
O sul do país tem vivido
esse novo tempo que o apóstolo Doriel profetizou sobre
nossa igreja.
Colaboração: Pr. Jefferson Figueiredo.

Pr. Cesar, missº. Xavier, pr.
Mauro (pastor em Palma Sola
- SC) e pr. Jefferson

Pastores da ICB Irani - SC

Pastores da ICB Irani - SC

SCT

ICB OSASCO LANÇA PEDRA
FUNDAMENTAL

o último dia 16
de maio a Igreja
Casa da Bênção
– ICB-Osasco, liderada pelos
missionários Paulo e Enedina
Siqueira, realizou um culto
para o lançamento da pedra
fundamental do templo onde
será construída a sede da
igreja naquele município da
grande São Paulo. A celebração foi realizada pelo apóstolo
Doriel de Oliveira, que estava
acompanhado de sua esposa a
missionária Ruth de Oliveira
e do pastor Marcus Mariano.
Líderes da ICB estavam presentes bem como os pastores
do campo de Osasco e pastores de outras denominações.
Nesse lançamento esta-

vam presentes o prefeito de
Osasco Jorge Lapas, o deputado Gil Lancaster e os vereadores Rogério Silva, Rogério
Lins e Tonioli.
Segundo o missionário
Paulo o projeto do novo templo conta com subsolo para
estacionamento, nave para
abrigar aproximadamente mil
pessoas e um terceiro andar
onde ficará a parte administrativa e salas de apoio.
Veja mais sobre a matéria em
http://bit.ly/1C563K9
Texto: AWO Fonte: Gazeta
Evangélica.
Missionário Paulo Cesar, ap.
Doriel e deputado Gil Lancaster,
diante da pedra fundamental
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N

Perspectiva arquitetônica do futuro templo da ICB-Osasco

SCT

TOCANTINS REALIZA ENCONTRO
DE IMERSÃO

Missionário Palaroni ministrando no encontro de imersão

A

superintendência da Casa da
Bênção – ICB –
Tocantins, dirigida pelo missionário Carlos Lopes, realizou nos dias 19 e 20 de junho
a imersão para o estado de
Tocantins.

Alinhando o Trilho do
Salvo Vencedor para a região
,o missionário Palaroni ministrou a palavra para os líderes em Palmas – TO.
Veja mais fotos
http://bit.ly/1LQ8C4O

Missionário Palaroni ministrando no encontro de imersão

Colaboração: pastor Arcentik Dias

em

ENCONTRO DE PRINCÍPIOS
A ICB GOIÂNIA
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A

ICB - Goiânia
realizou no nos
dias 3 e 4 de julho, o Encontro de Princípios.
A superintendência da Igreja
Casa da Bênção – ICB Goiás
presidida pelo missionário
Juvercindo Duarte, reuniu todas as ICB’s da região na sede
para essa ministração, feita
pelos pastores Willian Ferrão
(ICB Santos), Arcentik Dias,
Agnaldo Santos e Procópio
Araújo (ambos da ICB – DF).

SCT

SANTA CEIA DE VÍTORIA – ES

Pr. Marcus Galdino apresenta
a maratona da família

Missionário Jair de Oliveira
ministrando durante a santa ceia

Missionário Jair de Oliveira,
durante a santa ceia

Ministração da santa ceia

Ministração da santa ceia

Ministração da santa ceia

a ICB Vitória
– ES ,durante
a Santa Ceia, o
missionário Jair de Oliveira
lançou o projeto: Maratona

da Família, que será realizado
no mês de agosto em todas as
igrejas da Casa da Bênção no
Brasil.
Durante a Convenção

2015 você receberá mais informações sobre esse projeto
de crescimento e comunhão
familiar.

N
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Missionário Jair de Oliveira ministrando durante a santa ceia

SCT

VISITA APOSTÓLICA A ICB
MOGI DAS CRUZES

Ap. Doriel e missionário Scinésio Theodoro

E

m mais uma conferência apostólica
realizada pelo líder da Igreja Casa da Bênção
– ICB, Doriel de Oliveira a
cidade contemplada foi Mogi
das Cruzes que faz parte da

ICB – Mogi das Cruzes

grande São Paulo. Vários líderes da região participaram
da conferência e receberam as
instruções do líder da igreja.

lo falou sobre os problemas
que o país tem enfrentado e
levantou com a igreja um clamor pelo Brasil.

E como tem feito por
onde tem passado, o apósto-

Veja as fotos em http://
bit.ly/1CNUq56

VISITA APOSTÓLICA A ICB BRÁS
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Pr. Fabio de Oliveira durante
ministração apostólica

O

ICB – Brás

Apóstolo Doriel
de Oliveira, presidente mundial da
Casa da Bênção, acompanhado pelo Pr. Marcus Galdino,
secretário do Supremo Concílio, estiveram presentes no dia
19 de junho na Igreja Casa da

Bênção localizada no bairro
do Brás em São Paulo, na Av.
Celso Garcia que era dirigida
pelo nosso querido Miss. Antônio Lana que está na glória
com Cristo. O Apóstolo Doriel
empossou o Pr. Fábio Oliveira, segundo secretário do SCT,

Diretores da ICB durante
ministração

como pastor titular da igreja
sede e do campo para que o
mesmo faça um trabalho de
estruturação da referida igreja. O Apóstolo ministrou uma
palavra profética aos obreiros e
líderes do campo e Deus derramou uma grande unção.

SCT

IGREJAS DA CASA DA BÊNÇÃO DO NORDESTE
DE REÚNEM EM OLINDA -PE

A

liderança
das
Igrejas Casa da
Bênção do Nordeste reuniu-se no dia 28 de
maio, em Olinda - PE, no Hotel Sete Colinas, situado no Sítio Histórico de Olinda, para
a I Conferência de Líderes da
ICB do Nordeste para tratar
da Convenção Mundial, do
Trilho do Salvo Vencedor e da
Maratona da Família. O Miss.
Jaime Caieiro (presidente da
Convenção do Estado de Pernambuco), iniciou a reunião
dizendo que se tratava de uma

reunião inédita e da importância dos líderes estarem juntos
tratando do crescimento da
Obra de Deus.
O Miss. Palaroni (Diretor
Administrativo do SCT), detalhou o funcionamento do Trilho do Salvo Vencedor e falou
sobre a Convenção Mundial e
o Pr. Marcus Galdino (1o Secretário do SCT), falou sobre
o projeto evangelístico da Maratona da Família. Estiveram
presentes na reunião os Missionários e Superintendentes
José Geraldo (Recife-PE), José

Calixto (Jaboatão-PE), Antônio Francelino (Maranhão),
Juarez Martins (Rio Grande do
Norte), Luiz Martins (Ceará)
e Isaías Andrade (Sergipe), as
Missionárias Janilde Caieiro
(Olinda-PE), Josélia Borges
(Jaboatão-PE) e Mauricélia
Dias (Goiana-PE) e os Pastores Adinavaldo Gonzaga (Ceará), Henniel Caieiro (Paraíba),
Edrey Caieiro (Olinda-PE),
Francisco Washington (Fortaleza-CE), Wellington Correia
(Alagoas), dentre outros líderes e pastores locais.
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Missionários e pastores durante a 1ª Conferência de
Líderes do Nordeste

Missionário Palaroni fazendo
uso da palavra e sentados
missionário Jaime Caieiro e
pastor Marcus Galdino

SCT

SANTA CEIA NA ICB CUIBÁ

Pastores e líderes da ICB Cuiabá, em destaque os missionários Jaime e Cecília Cruz,
líderes da superintendência.

E
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m uma Santa Ceia
muito abençoada, tomou posse
no dia 10 de maio de 2015 a
Diretoria da Igreja Casa da
Bênção do Estado do Mato
Grosso e também a Diretoria
da Superintendência da ICB
de Cuiabá - MT, ambas lideradas pelo Missionário e Superintendente Jaime Cruz. O
casal de Missionários Jaime
e Cecília Cruz tem desbrava-

A

do o Mato Grosso e feito um
trabalho muito especial para
a obra de Deus. O Estado do
Mato Grosso tem atualmente
50 igrejas, sendo que dentre
estas 47 fazem parte do campo 187 que é liderado pelo
casal de Missionários Jaime e
Cecília Cruz.
A ITEJ de Mato Grosso
está trabalhando no Trilho do
Salvo Vencedor e tem experimentado um grande mover

de Deus.
Na equipe de Pastores do
Estado que não medem esforços para o crescimento do
Reino de Deus, está também
o Pr. Jaime Cruz Júnior e sua
esposa Pra. Ronimar Cruz,
bem como o Pr. Israel Cruz.
A convite da Convenção Estadual, esteve presente na cerimônia de posse o Pr. Marcus Galdino, representando o
Supremo Concílio.

ESCOLA ESPECIAL DE LÍDERES
CORRENTE - PI

conteceu nos dias 5, 6 e 7 de junho na Igreja Casa da Bênção de Corrente - PI as aulas
e formatura da Escola Especial de Líderes
com os líderes da superintendência do Campo de Corrente. As aulas foram ministradas pelo casal de missionários Valdir e Margarete Maia. Agora a superintendência está se preparando para o Curso de Crescimento
Espiritual e o II Encontro com o Amor de Deus. É o
Estado do Piauí no Trilho do Salvo Vencedor.
Colaboração: Pr. Marcus Galdino

Participantes da Escola Especial de Líderes recebem certificado

SCT

ICB ACRE REALIZA
CONVENÇÃO ESTADUAL

Apóstolo Doriel fala aos oficias da igreja do Acre durante um café da manhã

E

ntre os dias 21 a
24 de maio aconteceu na cidade
de Rio Branco, a convenção
estadual da Igreja Casa da
Bênção – ICB-Acre, os anfitriões, missionários José e
Silvana Teixeira, prepararam
uma grande festa, junto com
a equipe de pastores e líderes da convenção, que contou

Miss. José Teixeira, ap. Doriel e missionária Silvana,
os líderes da ICB Acre com o presidente da igreja

com a presença do casal de
fundadores da Casa da Bênção, Apóstolo Doriel de Oliveira e Missionária Ruth de
Oliveira, que durante os dias
da convenção tiveram diversas participações. Outra convidada foi a missionária Andreia Palaroni (ICB Santos).
Políticos locais fizeram da
convenção um ponto de para-

da obrigatória, tal o tamanho
que evento tem alcançado, e,
para 2016, a expectativa é ainda maior.
Veja mais sobre a convenção estadual do Acre em:
cb.org.br/convencao-do-acre/
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Apóstolo Doriel, missionárias Ruth de Oliveira,
Andreia Palaroni e Silvana Teixeira

SCT

CONVENÇÃO REGIONAL ICB
SENADOR CAMARÁ-RJ

Casa da Bênção de Senador Camará-RJ

Auditório durante a
convenção regional

Apresentação durante a cerimônia de abertura da convenção

m pouco mais de
seis meses, sob a
liderança do missionário Joede Maia, a superintendência de Senador Camará - RJ está de cara nova e
vivendo um grande mover de
Deus.
Foram 03 dias de muita
festa onde parte da liderança
da ICB do RJ estiveram juntas privilegiando a convenção
regional daquela superintendência.
Foi uma sucessão de desafios, pois o missionário Joede havia assumido o campo

há pouco mais de 04 meses, e,
logo depois da posse desafiou
a igreja a realizar este evento, que, de quebra aproveitou
para inaugurar o lindo forro
que durante anos a igreja tanto sonhava.
Além da liderança local,
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E

Pr. Jefferson Figueiredo, missionários Joéde Maia, Getúlio Mapa
e Valdir Miasato

o Pastor Jefferson Figueiredo,
representando o apóstolo Doriel e o Supremo Concílio, foi
um dos preletores do evento.
O missionário Getúlio Mapa
também ministrou a palavra
durante o evento e foi muito usado por Deus com duas
mensagens impactantes.
Deixamos aqui em nome
do Supremo Concílio nossos
parabéns ao missionário Joede, família e toda equipe pelo
trabalho de excelência.

Casa da Bênção de Senador Camará

SCT

EQUIPE ADMINISTRATIVA DO SCT

ministrativo minucioso e de
excelência. Esse trabalho é realizado pelo Supremo Concílio – SCT, que conta com um
grupo de colaboradores que

não aparecem, mas estão lá,
nos bastidores. Essa é equipe
administrativa do SCT e que
dá o suporte para a igreja em
todo país.
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O

ministério ICB
tem hoje mais
de três mil igrejas espalhadas pelo país e que
necessita de um trabalho ad-

Equipe administrativa do SCT

Notícia

A PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA
NO BRASIL E NO MUNDO
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A

Refém é executado em mais uma exibição de barbárie do estado islâmico

cada três dias,
em média, uma
denúncia de intolerância religiosa chega à
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Entre 2011e 2014, 504
queixas desse tipo foram relatadas à pasta pelo Disque 100,
canal de denúncias para violações dos direitos humanos,
que são repassadas à polícia e
ao Ministério Público.
O governo federal reconhece que a intolerância religiosa, na prática, tende a ser
maior do que aquela denunciada e que cenas como a da
menina de 11anos agredida
com uma pedrada na cabeça
na Vila da Penha, zona norte

do Rio, estão longe de ser casos isolados.
Em 2013,45 episódios
relatados de intolerância religiosa envolveram violência
física (20% dos casos do ano).
Até julho de 2014, outros
18 haviam sido registrados
(12%). Os evangélicos aparecem em segundo lugar entre as vítimas de intolerância
mais de um quarto dos casos
detalhados.
A lista de atingidos não
poupa nenhum tipo de fé.
Embora em menor número,
espíritas, católicos, judeus,
muçulmanos e até rastafáris
constam nos dados da secretaria, e noticiados pela Folha
de São Paulo. Nos últimos
quatro anos, nem os ateus fi-

caram de fora.
Pessoas sofrem com intolerância religiosa
Há 59 anos, a Organização Cristã Internacional Portas Abertas atua nos países
onde cristãos sofrem cotidianamente com a intolerância
religiosa. Pesquisa realizada
com cristãos das mais diversas nações e que lista os países mais opressores ao cristianismo. Em 2015, Coreia do
Norte, Somália, Iraque, Síria,
Afeganistão, Sudão, Irã, Paquistão, Eritreia e Nigéria são
os dez primeiros países do
ranking. Que ninguém busque vingança, diz um pastor
local à Portas Abertas.

Notícia

Assim como em diversos
países da região, o extremismo islâmico praticado por
grupos como o Boko Haram e
outras frentes do radicalismo
religioso oprimem os cristãos
diariamente. Notícias, em que
pessoas morreram unicamente por causa de sua fé, acontecem quase que semanalmente. A maioria delas não é
noticiada pela mídia, outras
nem chegam ao conhecimento de quem está fora do país.
Em conversa com a Portas Abertas, um pastor brasileiro*, responsável por uma
das bases missionárias destruídas no Níger, em contato com cristãos que atuam
no país (alguns desde 2001,
outros desde o ano passado)
afirmou: Eles fugiram da base
minutos antes da base ser
destruída. Um pastor morreu.

da na última dia, 20 de abril,
pelo Ministério das Relações
Exteriores aponta que o Brasil condena ferrenhamente a
“intolerância religiosa” e “terrorismo” praticado pelo Estado Islâmico.
Confira abaixo a íntegra
da nota publicada pelo Itamaraty:
“O Governo brasileiro
expressa uma vez mais sua
veemente condenação aos
atos criminosos perpetrados
pelo autodenominado ‘Estado Islâmico’ e seus grupos
afiliados. O atroz assassinato
de cristãos etíopes na Líbia,
tornado público ontem, e o
atentado terrorista no últi-

mo sábado em Jalalabad, no
Afeganistão, que resultou em
dezenas de mortos e feridos,
denotam absoluta falta de
respeito aos direitos humanos
mais básicos e são afrontas
diante das quais a comunidade internacional não se pode
calar.
O Governo brasileiro
reitera sua repulsa à intolerância religiosa e ao terrorismo, qualquer que seja sua
origem ou justificativa.
Para ler matéria completa
acesse: http://bit.ly/1Cdooog
Fonte: Folha de São Paulo / EMILIO SANTANNA – Exibir Gospel –
Gospel Mais / Tiago Chagas

Brasil, enfim, se posiciona sobre barbáries e condena intolerância religiosa
do Estado Islâmico

Execução de cristãos pelo EI

Cristãos encontrados mortos
em igreja na Nigéria

Jovem cristã agredida quase
até a morte na Síria
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A barbárie perpetrada
pelo Estado Islâmico contra
cristãos e divulgada em vídeo
nos últimos meses foi duramente criticada pelo governo
brasileiro, que finalmente se
colocou em posição de repúdio às ações terroristas.
O Estado Islâmico decapitou um grupo de cristãos
numa praia e executou a tiros
outro grupo, numa área desértica, e divulgou as mortes
em vídeo.
A nota oficial divulga-

Notícia

Foto: Flávio Carques

MARCHA PARA JESUS
EM BRASÍLIA
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A

exemplo do que
aconteceu
em
São Paulo e no
Rio de Janeiro a marcha pra
Jesus de Brasília, aconteceu na
tarde do sábado (04 de julho)
com a participação de quase
quarenta mil pessoas, de todas as idades que durante a
caminhada louvaram a Deus
e oraram em diversos pontos
do trajeto de quase três quilômetros entre o centro de Taguatinga e o Taguaparque.
No percurso, 9 trios elé-

tricos serviram de púlpito aos
pastores que repetiam continuamente que “Brasília é do
Senhor Jesus”. Casa da Bênção, Ministério da Fé, Ministério Braço Forte, Assembleia
de Deus, Igreja Batista Ebenezer, Igreja Fonte da Vida e
muitas outras igrejas. O Conselho de Pastores Evangélicos
– COPEVDF e Conselho de
Igrejas e Pastores e Evangélicos – CIPE-DF também participaram.
Ao final a concentração

Foto: Flávio Carques

Apóstolo Doriel de Oliveira faz a oração de abertura dos shows onde se apresentaram cantores e bandas

As Igrejas Casa da Bênçã

Foto: Flávio Carques

Apóstolo Doriel e pastor Fad
Faraj, organizadores da marcha

Trio usado pela
Casa da Benção

aconteceu no Taguaparque,
local usado para grandes
eventos onde bandas e cantores do DF e outros estados
louvaram a Deus até a noite,
dentre elas estiveram Renascer Praise, Lauriete, Magno

Malta, Marcelo Aguiar, Ton
Carfi, Clovis Ribeiro e o Ministério de Louvor da Catedral da Bênção.
Veja a galeria de fotos da
marcha, acessando http://bit.
ly/1Cls9bx

ão do DF tiveram grande participação na Marcha
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Os participantes da marcha, ajoelharam para interceder pelo DF

Política

A BANCADA EVANGÉLICA CRESCEU
NAS ÚLTIMAS ELEIÇÕES

A

bancada evangélica no congresso nacional, teve
um crescimento expressivo
nas últimas eleições, foram

contra a fé cristã e desrespeitam os direitos individuais teriam sido aprovados.
Abaixo segue uma pequena biografia de alguns deputados evangélicos que tem
se oposto aos desmandos que
esses grupos querem impor
ao país.
A Revista Mensagem publicou em sua edição 72, de
novembro de 2014 matéria
sobre o assunto leia em http://
bit.ly/1LUzFtD
quase 70% de aumento em
relação às eleições de 2010. E
se não fosse esse crescimento muitos dos projetos que
afrontam a família, atentam

Magno Malta
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É

Pastor evangélico e integrante
da banda gospel
Tempero do Mundo. Começou sua carreira em 1993
como vereador em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito
Santo.
Em 1994, foi eleito deputado estadual, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB),
e em 1998 deputado federal,
pelo mesmo partido. Durante o mandato foi presidente
da Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) do Narcotráfico.
Em 2002, Malta foi
eleito senador pelo Partido Liberal (PL). Presidiu a
CPI da Pedofilia no Senado.Em 2010 foi o segundo
colocado nas eleições para
o Senado e, assim, com
1.285.177, foi reeleito senador do Espírito Santo.
Casou-se em 28 de março
de 2013, com a cantora e
deputada federal, Lauriete
Rodrigues de Almeida.
Fonte: Wikipédia

Política

Marcelo Bezerra Crivella

M

arcelo
Crivella é casado,
tem 3 filhos,
é formado em Engenharia. É
político, cantor gospel, escritor e bispo evangélico. Exerce
mandato de senador da República pelo Partido Republicano Brasileiro, representando o estado do Rio de Janeiro.
Eleito em 2002, com aproximadamente 3,2 milhões de
votos, ocupou uma cadeira
no Senado no período de
2003 a 2010.
Em 2010, foi o primeiro
senador reeleito no estado do

Rio de Janeiro em 32 anos
para o período de 2011 a
2019. Em 29 de fevereiro
de 2012 foi escolhido para
assumir o Ministério da
Pesca e Aquicultura no governo de Dilma Rousseff.
Deixou a pasta em 17
de março de 2014 em uma
reforma ministerial promovida pela presidente.
Cantor e bispo licenciado
da denominação neopentecostal Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD).
Fonte: Wikipédia

W

alter Pinheiro, soteropolitano, filiado
ao Partido dos Trabalhadores
da Bahia desde 1993, foi vereador de Salvador, Bahia em
1993 e deputado federal 1997.
É presidente do Sindicato
dos Trabalhadores e Telecomunicação da Bahia - SINTTEL-B, fundador, secretário-Geral e tesoureiro da CUT
estadual e nacional. Em 1999,
foi representante da Câmara
dos Deputados na reunião
com a Associação Brasileira
das Igrejas Batistas Brasileiras
na América do Norte na Fló-

rida, Estados Unidos.
Em 2008, assumiu a
presidência da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara.
O programa Banda Larga nas Escolas foi fruto de
acordos intermediados com
governo, empresas e a comissão durante sua gestão. E
a negociação com as operadoras, para à implantação da
tecnologia 3G, e fazer chegar sinal de celular a todos
os municípios brasileiros. Foi
eleito senador pela Bahia nas
eleições de 2010.

Fonte: Wikipédia

55 | MENSAGEM - JULHO 2015

WALTER PINHEIRO

Política

MARCO FELICIANO

C

onferencista internacional, pastor, cantor e empresário, Marco Feliciano é de
Orlândia, São Paulo.
Ainda criança, abraçou o
sonho do episcopado. O desejo no coração de conhecer
mais a Deus o levou a uma
busca profunda do conhecimento teológico e experiências com Deus. Formou-se no
curso de teologia da faculdade
FAETEL, fez pós-graduação
no Seminary Hosanna and
Bible School, Corp. e Doctor
in Divinity e Mestrado em Teologia com honras.

Escreveu e publicou 18
livros. Preside a Assembléia
de Deus Catedral do Avivamento, em Orlândia.
Eleito pelo Partido Social Cristão (PSC) em 2010
com 212 mil votos, foi o segundo político evangélico
com maior número de votos
no país e o 12° entre os 70 deputados eleitos pelo estado de
São Paulo.
Foi eleito presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da
Câmara dos Deputados, cargo que exerceu durante o ano
de 2013.

Fontes: Wikipédia, marcosfeliciano.com.br
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Ronaldo Fonseca

R

onaldo Fonseca é Advogado,
Presidente do

Partido Republicano da Ordem Social (PROS) no DF,
Pastor Presidente da ADET
- Assembleia de Deus de Taguatinga-DF e Coordenador
da Bancada da Assembleia de
Deus na Câmara dos Deputados. Foi Presidente do CPN
- Conselho Político Nacional
da CGADB - Convenção Geral das Assembleias de Deus
no Brasil. Com seus sermões
inflamados, Pastor Ronaldo
Fonseca tem desafiado pessoas a jamais desistirem de
sonhar. E assim, como Deputado Federal tem sido incansável na conscientização política do povo evangélico.
A preocupação com a

degradação moral e ética
da sociedade brasileira nos
últimos anos e com o acirramento de fortes campanhas contrárias aos valores
familiares, como o casamento gay e a liberação do
uso das drogas, entre outras, o Pastor Ronaldo Fonseca sentiu a dificuldade de
lutar de igual pra igual com
esses setores da sociedade
que tem forte apoio da mídia, e candidatou-se a uma
vaga na Câmara Federal
pelo Distrito Federal, sendo eleito para um segundo
mandato.
“Fonte: Site pessoal”

Política

Benedita da Silva

I

niciou sua carreira política em 1982,
tornou-se a primeira
mulher negra a ocupar uma
cadeira na Câmara de Vereadores da Cidade do Rio de
janeiro. Em 1986, foi eleita
deputada federal, reeleita em
1990, quando participou da
Assembleia Nacional Constituinte, atuando em subcomissões e comissões.
Em 1994, foi eleita com
2.248.861 votos a primeira mulher negra a chegar ao
Senado Federal, o mais alto
escalão do Poder Legislativo
brasileiro.
Foi eleita vice-governa-

Fonte: Wikipédia e beneditadasilva.
com.br

AROLDE DE OLIVEIRA

rolde de Oliveira
é político e empresário brasileiro, exerce seu 9º mandato
consecutivo como Deputado
Federal pelo Estado do Rio
de Janeiro (Legislativa 20152018), filiado ao Partido Social Democrático (PSD).
Desde 2015 assumiu
a Secretaria de Trabalho e
Renda do Estado do Rio de
Janeiro, na administração do
Governador Luiz Fernando
Pezão.
Nasceu em São Luiz
Gonzaga, no interior do Rio
Grande do Sul. Ex-Oficial do
Exército Brasileiro, graduado em Engenharia Eletrônica
pelo Instituto Militar de En-

genharia, também graduado
em Ciências Econômicas.
Pós-Graduado em Matemática e Física.
Na política:
Na Câmara dos Deputados sempre participou, prioritariamente, dos assuntos
relacionados às telecomunicações e à informática, áreas
de sua experiência profissional. Durante a Assembleia
Nacional Constituinte, presidiu a Subcomissão da Ciência
e Tecnologia e da Comunicação, a Comissão da Família,
Educação, Cultura e Esportes.
Defendeu a abertura do setor
de telecomunicações. Desta-

camos que foi Presidente da
Comissão Especial destinada
a proferir parecer ao Projeto
da Lei que institui a fatura
eletrônica e assinatura digital
nas transações de comércio
eletrônico.
“Fonte: Site pessoal”
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A

dora do Rio de Janeiro em
1998, em abril de 2002, assumiu o governo do estado
do Rio de Janeiro.
Foi Secretária Especial da Assistência e Promoção Social, com status
ministerial. Durante o primeiro governo Lula. Em
2007, assumiu a Secretaria
de Estado de Assistência
Social e Direitos Humanos. Foi em 2010 eleita
para mais um mandato de
deputada federal pelo Rio
de Janeiro e reeleita em
2014.

Política

PAULO FREIRE

P

aulistano, filho do
Presidente da Convenção Geral das
Assembleias de Deus no Brasil,
Pastor José Wellington Bezerra
da Costa e da Irmã Vanda Freire
Costa, é casado, tem três filhas e
três netinhos.
O Pastor Paulo Freire tem
sua história de vida marcada por
momentos de fé e decisão, em
1995, assumiu a liderança da AD
Campinas, implantando, criando
e estruturando novos departamentos e investindo em missão,

evangelismo. Poe meio do Instituto Paulo Freire de Ação Social,
ele está conseguindo retirar das
ruas diversas crianças, oferecendo assistência psicológica, reforço escolar, educação física, música, artesanato e outras atividades,
na região periférica de Campinas.
Escolhido por unanimidade
pelos pastores de São Paulo para
ser o representante da AD no
Congresso Nacional, foi sagrado
vitorioso.Em seu mandato defende a família e o fortalecimento
dos municípios e ainda colabora

com o crescimento sustentável de
nossa nação.
“Fonte: Site pessoal”

Irmão Lázaro

S

ua carreira iniciou-se aos 18 anos
de idade, quando

comprou seu primeiro violão.
Poucos meses depois, dedicou-se ao baixo elétrico. Com passagens por bandas seculares
dentre elas o Olodum. Após enfrentar problemas com drogas e
com dores, Lázaro converteu-se
ao evangelho, tornando-se o Irmão Lázaro.
Na nova fase da vida, lançou 4 CDs, e, em 2008, lançou o
CD e DVD ao vivo Eu Te Amo

Tanto. O álbum possui a música é “Eu Sou de Jesus”, versão
de “I Miss Her”, a canção que
o consagrou no Olodum. Em
abril de 2012, o cantor lançou
o disco Quem era eu, gravado
ao vivo em Feira de Santana.
Em outubro de 2014, Irmão
Lázaro foi candidato a Deputado Federal pela Bahia pelo
Partido Social Cristão e foi
eleito. Obteve 161438 votos.
“Fonte: Wikipédia”

EZEQUIEL TEIXEIRA
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N

asceu no Rio de
Janeiro, é casado e
pai de uma filha.
Apesar da infância com
muitas dificuldades financeiras,
não desistiu de lutar por seus
sonhos e projetos. Com apenas
24 anos, já pastor evangélico,
formou-se, atuando na área do
Direito Público. Sua carreira
como advogado foi marcada
pelo sucesso.
Em 1989 fundou a Associação Missionária Vida Nova,

em Irajá. A igreja cresceu muito, tornou-se uma referência no
bairro e no país, desde então
Ezequiel passou a fazer inúmeras palestras e conferências por
todo o Brasil e exterior. Hoje a
igreja tem mais de 70 templos
espalhados pelo Brasil e exterior.
É escritor de diversos livros. Implementou e desenvolveu diverso trabalhos sociais.
Decidido a concorrer às
eleições de 2014 para Dep. Federal pelo Rio de Janeiro pelo

Partido Solidariedade, foi eleito
com a proposta do novo, agregando, seus inúmeros projetos
visando o bem-estar social e seu
desejo de transformar este país.
“Fonte: Site pessoal”
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G

GILBERTO NASCIMENTO

ilberto Nascimento, é paulistano,
casado,
formado em direito, passou na OAB
com nota máxima, gabaritando.
Formou-se também em teologia
pelo Instituto Teológico Pentecostal do Brasil e começou sua
militância partidária em 1978.
Em 1982 a convite da igreja Assembleia de Deus participou de
sua primeira campanha eleitoral Municipal em SP elegendo-se para vereador como um dos

mais votados de São Paulo e
como o vereador mais jovem das
eleições.
Elegeu-se mais 3 vezes
como vereador, e duas como deputado estadual e depois foi eleito a deputado Federal como um
dos mais votados de São Paulo.
Sempre defendeu as bandeiras
da Igreja Evangélica, da segurança pública, do transporte e
da saúde pública; é delegado da
polícia civil do Estado de São
Paulo. Em 2014, elegeu-se mais

uma vez Deputado Federal pelo
Partido Social Cristão (PSC)
com a votação de 120.044 votos.
Fonte: Wikipédia

HidekazuTakayama
Convenção Geral da Assembléia de Deus. Ainda hoje é
pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembléia de Deus da
capital paranaense, atualmente com 80 mil membros.
Como parlamentar já foi
vereador por Curitiba, duas
vezes deputado estadual do
Paraná e está em seu quarto
mandato consecutivo na câmara federal.
Fontes: site pessoal e da Câmara Federal.
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O Pastor HidekazuTakayama, nascido em 1948,
é um dos pastores mais notórios da Assembléia de Deus.

É casado, tem três filhas e uma
neta.
No campo ministerial, o
pastor Takayama já realizou inúmeras cruzadas evangelísticas
no Brasil e no exterior, sentindo
que, por meio delas, o Senhor
tem operado poderosamente.
Preocupado com o surgimento
de leis que poderiam prejudicar
a liberdade da Igreja, foi para o
Congresso Nacional, a pedido
da Convenção Paranaense e da

Política

APÓSTOLO DORIEL E EQUIPE VISITAM EDUARDO
CUNHA, PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL

Na reunião estavam da esquerda para a direita; Pr. Marcus Galdino, Dr. Ferreira, Ap. Doriel de
Oliveira, Dep. Eduardo Cunha, Missº. Getúlio Mapa e Pr. Jeremias Figueredo

O

Apóstolo Doriel
de Oliveira, presidente mundial
da Casa da Bênção, acompanhado pelo Miss. Getúlio
Mapa, presidente da Convenção da ITEJ no Estado do Rio
de Janeiro e do Conselho Político da ITEJ, do Miss. Jeremias Figueredo e dos Pastores

Marcus Galdino, secretário
do Supremo Concílio, e José
Ferreira esteve em uma reunião no dia 18 de junho com
o Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Federal Eduardo Cunha.
Além de diversos assuntos tratados, o Apóstolo fez

uma oração pelo Deputado,
pedindo a Deus que guie seu
mandato como um grande
líder da nação brasileira e o
convidou a estar presente à
Convenção Mundial das Casas da Bênção que acontecerá
nos dias 21 a 26 de julho, presença que foi confirmada pelo
Presidente.

Mensagem do presidente da Câmara Federal
pelos 51 anos da Casa da Bênção
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É

com grande emoção e fé que reverenciamos
o
empenho do querido apóstolo Doriel de Oliveira, do
ministério Casa de Benção,
pela realização da 51ª Convenção, que apresenta como
tema deste ano “Um novo
tempo”. Será a primeira convenção após o jubileu da Casa
da Benção, e justamente neste
momento em que o Brasil e o
mundo também buscam um

novo tempo, pedimos a Deus
que nos acolha em seu glorioso manto de amor.
Mas que, sobretudo, nos
permita forças para superar
os obstáculos, nos ajudando,
sempre, a trilharmos os caminhos da perseverança, da
concórdia e da paz, na busca
pelo desenvolvimento da nossa Nação.
Presidente da Câmara Federal, Deputado
Eduardo Cunha

PASTOR ROBERTO DE LUCENA
PARABENIZA CASA DA BÊNÇÃO
PELOS 51 ANOS

deputado federal licenciado e
atual secretário
de Turismo do Estado de São
Paulo, pastor Roberto de Lucena, parabeniza a Igreja Casa
da Bênção pelo seus 51 anos
de fundação. Roberto de Lucena, que nas comemorações
dos 50 anos presidiu a sessão
solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao Jubileu de Ouro da Igreja Casa
da Bênção, também prestou
justa homenagem neste ano,
em sua rede social.

“

A Casa da Bênção
é para mim uma
Casa de amigos, de
amor, de fé. É um
povo consagrado e
de oração!

”

“Quero parabenizar ao
povo da Casa da Bênção no
Brasil e no mundo, e em especial abraçar os irmãos do
Estado de São Paulo. A Casa
da Bênção é para mim uma
Casa de amigos, de amor,
de fé. É um povo consagrado e de oração! A história
da Casa da Bênção é rica de
um trabalho missionário e
social. Desde aquele primeiro culto, realizado em cima
de uma caixa de cebolas em
praça pública, até hoje, foram
51 anos de tantas lutas. Mas
quantas vitórias! Parabéns ao
Apóstolo Doriel de Oliveira e
sua esposa, Missionária Ruth
de Oliveira, por este lindo e
abençoado trabalho. Apóstolo Doriel não é mesmo um
homem comum. Sua força de
vontade, sua resignação, sua
coragem, sua disposição, sua
fé, sua vida consagrada, são
uma referência e uma inspiração para uma multidão de filhos espirituais e ministeriais
e para essa geração”.
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O

Pastor Roberto de Lucena
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EM DEFESA DA FAMÍLIA E DOS
PRINCÍPIOS CRISTÃOS
Deputada Sandra Faraj é presidente da Frente Parlamentar pela Família e destaca que está
trabalhando para aprimorar a legislação que ampara e protege os valores da família
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L

ogo no início da
atuação parlamentar, a deputada
Sandra Faraj (Solidariedade)
protocolou na Câmara Legislativa requerimento para
criação da Frente Parlamentar pela Família. O objetivo
da proposta é instituir um
espaço político para discutir e
propor ações que fortaleçam
a instituição da família.
A autora da proposição
afirma que a Frente Parlamentar é fruto de um clamor
da sociedade, que deseja uma
atuação efetiva do Legislativo
na defesa e garantia dos direitos fundamentais de cada família. “Resgatar a valorização
do núcleo familiar é essencial
para construção de um futuro melhor. Famílias fortes e
estruturadas vão contribuir
para a formação de uma sociedade mais justa e solidária”,
avalia Sandra Faraj.
O colegiado concentra suas atividades em temas
como dependência química,
violência doméstica, evasão
e abandono escolar, pedofilia,
adoção, combate ao aborto
e, resgate dos valores sociais
e éticos da família. Além de
realizar audiências públicas,
apresentação de projetos legislativos, debates e visitas a
órgãos dos poderes locais e
federais.

Ainda de acordo com a
deputada, a atuação do Legislativo na busca por melhorias
para as condições de vida da
população da cidade deve ser
constante. “O parlamento
não pode se omitir. Tem de
estar presente na construção
dessas raízes sociais. Tenho
certeza que a criação da frente
da família significa um avanço e, acredito também, que o
nosso trabalho trará resultados importantes. Combater
às drogas, a pedofilia e todo o
desvio de conduta é um dever
de qualquer cidadão. Cuidando e fortalecendo as famílias,
conseguiremos
promover
equilíbrio social”, destaca.

no plenário da CLDF.
Plano Distrital de Educação
Outra vitória importante
para as famílias de Brasília foi
a aprovação do Plano Distrital de Educação (PDE) sem
a inclusão das referências a
“ideologia de gênero”. Como
presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ),
a deputada Sandra Faraj conseguiu retirar do texto as
questões de gênero. O projeto foi aprovado em plenário e
aguarda sanção do Governador do DF.

Atuação
A distrital também é autora de outras proposições
em defesa da família como a
campanha “Respeite o meu
Espaço”, que está colhendo
assinaturas para sustar a Resolução nº12 de 16 de janeiro
de 2015, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que autoriza
estudantes, de qualquer idade, a usar nome social e frequentar banheiros e vestiário
conforme sua orientação sexual. Além disso, apresentou
Moção de Repúdio contra a
resolução, que já foi aprovada

Deputada Sandra Faraj

Política

QUANDO O JUSTO GOVERNA,
O POVO SE ALEGRA, MAS QUANDO O ÍMPIO
DOMINA, O POVO GEME.
(PROVÉRBIOS 29:2)

tivamente a prática dos rumos que nos foram apontados, por isso minha posição
de independência, para que
possa exercer a fiscalização
e as cobranças necessárias às
mudanças que todos nós esperamos.
Celina Leão, deputada distrital e presidente da Câmara Legislativa

N

Deputada Celina Leão

os últimos quatro anos o povo
do Distrito Federal sofreu com a falta de
gestão do governo Agnelo
Queiroz, mas a resposta da
população veio nas urnas,
como um grito de “basta” e
apoio às mudanças.
Não foi fácil lutar contra
o poder da máquina pública. Por diversas vezes tentaram me calar com ameaças
e perseguições, mas foi a esperança de um governo justo
que me fez seguir em frente,
com perseverança e fé. Com
muito trabalho fui reeleita
para legislar com seriedade,
fiscalizar com coragem e representar a população com
determinação.
Vivemos um novo momento, onde buscamos a política feita com transparência e
participação popular. Embora
as dificuldades sejam grandes

encontradas pelo atual governo sejam grandes é preciso
avançar, com criatividade e
muito trabalho.
Deus quer que o povo
prospere e isso só é possível
com um governo justo, onde
não haja propina nem corrupção, mas que seja correto.
É com esperança de dias melhores que buscamos mudanças reais, onde a população
seja respeitada e os serviços
públicos essenciais, sejam
verdadeiramente prioridades.
Na caminhada para a
construção deste projeto político enfrentamos uma verdadeira guerra, por vezes suja
e desleal. Poucos acreditavam
que fosse possível, mas perseveramos em uma campanha
propositiva, apontando o caminho a seguir com propostas bem construídas, que nasceram da vontade popular.
Agora queremos ver efe-

Como presidente da Câmara Legislativa, a deputada
Celina Leão lançou o projeto
Câmara em Movimento - uma
proposta pioneira que consiste na realização de sessões ordinárias nas diversas cidades
que compõe o DF. Com essa
iniciativa, essa nova legislatura vem proporcionando aos
deputados distritais a oportunidade de interagir com cidadãos e conhecer de perto suas
demandas específicas.
Outra conquista para a
Casa foi a assinatura do termo de cooperação entre a
Câmara Legislativa e a Defensoria Pública do DF, para disponibilizar mais um serviço
para a população. O posto da
Defensoria fica localizado na
Praça do Servidor, para atender o cidadão nas questões familiares, de registro público e
de órfãos e sucessões.
Fonte: Assessoria de Imprensa
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Foto: Agencia Brasília

LOTES DE TEMPLOS RELIGIOSOS E
ENTIDADES ASSISTENCIAIS COMEÇAM A SER
REGULARIZADOS

Governador Rodrigo Rollemberg na solenidade de regularização
de templos religiosos
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E

m solenidade no
Palácio do Buriti,
com a presença do
governador Rodrigo Rollemberg quatro igrejas históricas
do DF que completaram o
processo de regularização receberam, nesta quarta-feira
(1°), escrituras públicas das
áreas que ocupam.
Esse é um problema que
se arrasta a mais de 20 anos
no Distrito Federal, conforme a Revista Mensagem tem
acompanhado e publicou em
sua edição número 68, de
março de 2014.
O representante de uma
das igrejas contempladas fez
as seguintes menções: “Fazer
o processo de transferência
desses terrenos para a igreja é
reconhecer aquilo que já existe de fato”, afirmou o religioso. “Para nós é extremamente importante, porque é uma
legitimidade que faz justiça à
história.”
Essa solenidade foi

acompanhada por uma plateia de mais trezentas pessoas,
integradas por representantes dos mais diversos credos
religiosos, a Casa da Bênção estava representada pelo
pastor Jeremias Figueredo e
pelo apóstolo Doriel de Oliveira que tem exercido gestão
sobre o assunto a anos e em
diversos governos. A luta do
apóstolo Doriel começa a dar
frutos com esse primeiro gesto do governo do DF.
Na ocasião, também foram recebidos integrantes
de 18 templos e entidades de
assistência social que já assinaram o termo de opção de
compra ou de concessão de
direito real de uso dos terrenos. O documento é um passo
decisivo para a regularização
dos lotes ocupados por essas
instituições — processo que
deve ser concluído em até 30
dias. Cerca de 1,2 mil entidades são passíveis de regularização, entre instituições reli-

giosas de diversos segmentos
e de assistência social.
“É uma alegria muito
grande poder, dentro da lei,
regularizar os templos e as
entidades assistenciais para
que elas possam cumprir o
seu papel, que é importante para a cidade”, concluiu
o governador Rodrigo Rollemberg. Também no evento,
o presidente da Agência do
Desenvolvimento do Distrito
Federal (Terracap), Alexandre Navarro, considerou o
momento ímpar e disse: “Não
acaba hoje; há outras áreas
que precisam ser regularizadas”.
O presidente do Conselho de Pastores Evangélicos
do DF, Josimar Francisco da
Silva, agradeceu o empenho
de todos no processo: “Depois de mais de duas décadas,
podemos realmente dizer que
algumas entidades já estão
sendo regularizadas”. O sentimento de alegria também
era compartilhado por todos
que se encontram na mesma
situação.
Também estiveram presentes representantes do legislativo e do judiciário local.
Leia a matéria completa
em http://bit.
ly/1CMCJCR
Fonte: Agência Brasília
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