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Palavra Apostólica

APOSTÓLICA

Foto: Maurício Oliveira

rise! Esta é a palavra mais comentada
hoje
nos jornais, nos telejornais,
nas revistas, nos sites, blogs e
redes sociais.
Não enfrentávamos uma
crise há muito tempo, mas
agora a crise chegou ao Brasil e já está atingindo a todo
o povo brasileiro e, muito especialmente, as camadas mais
pobres e os lugares mais simples.
Eu quero lembrar a todos, que sempre houve crise
no mundo! Mas, lembro a todos, também, de que sempre
na hora da crise, Deus chega
para ajudar, para cooperar e,
sobretudo, intervir a favor do
Povo de Deus!
Então, é preciso que to-

dos saibamos que a crise existe; mas não para aqueles que
acreditam em Deus, não para
aqueles que estão orando e
não para aqueles que estão
buscando a Deus!
O Povo de Deus no Brasil está orando, as igrejas estão
orando e especialmente a nação chamada Casa da Bênção
está orando de ponta a ponta
deste nosso país.
Estamos orando para
que Deus, que guarda o seu
povo, abençoe o Brasil!
Portanto, não fiquem
preocupados meu irmão e
minha irmã, porque assim
como Deus agiu no tempo do
passado, Deus continua agindo agora no nosso tempo.
Por isso, se a alardeada
crise lhe sobressalta e angus-

“

Então, é preciso
que todos saibamos
que a crise existe;
mas não para
aqueles que
acreditam em Deus,
não para aqueles
que estão orando
e não para aqueles
que estão buscando
a Deus!

”

tia, fique sabendo que a palavra de Deus para você é esta:
Não temas!
Continua viva para nós
a Palavra de Deus, registrada
pelo profeta Isaías nos versículos de 10 ao 13, do capítulo
41 de seu livro, e muito especialmente ao final do verso 13:
“Não temas, porque eu pego
pela tua mão direita e te digo:
Não temas, porque eu sou teu
Deus e vou te ajudar! ”
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br
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Palavra da Missionária Ruth

LOUVAMOS AO SENHOR POR TODAS NOSSAS
IGREJAS NO BRASIL E NO EXTERIOR
inauguração de nossa nova
sede, nos dias 12, 13 e 14, estaremos em Campinas (SP),
pregando sobre escatologia
bíblica.
Que o Senhor abençoe
a todos nossos leitores e vamos trabalhar enquanto é dia,
pois Jesus está voltando e nós
precisamos estar preparados
para o arrebatamento da igreja.
Abraço de sua amiga de
verdade,

Ruth B. Oliveira
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trabalhado incansavelmente para ver o crescimento de
nossas igrejas e assim como o
pastor Herbert e sua esposa,
pastora Lídia. Que o Senhor
possa continuar usando seus
servos assim como toda nossa
equipe nessas cidades americanas.
Louvamos ao Senhor por
todas nossas igrejas no Brasil
e no exterior.
Querendo Deus e se for
sua vontade no próximo mês
de novembro, estaremos pregando em Barcelona, na Espanha, onde também já foram
inauguradas várias igrejas da
Casa da Bênção. E assim o
ministério das mulheres também é levantado nas mesmas
igrejas e o nome do Senhor
glorificado.
Agora já chegamos ao
Brasil e já no dia 5 de setembro estivemos na nossa igreja de Mogi das Cruzes (SP).
No dia 06 em Santos (SP) na

Foto: Flávio Carques

L

ogo após a nossa
convenção mundial viajamos para
Sarasota, Flórida, nos Estados Unidos, para pregarmos
em nossa igreja. Onde o Senhor tem realizado uma obra
maravilhosa,
nossa linda
igreja tem crescido de um a
forma poderosa. Na ocasião
houve consagração de novos
obreiros, inclusive nossa neta
Sthefany, que foi consagrada
evangelista, Deus a tem usado de uma forma muito especial nos louvores e aconselhamento entre os jovens. Os
grupos de Jesus em Cada Lar
também têm se multiplicado
de uma forma maravilhosa.
Temos uma igreja de Fort
Myers onde as mensagens são
pregadas em espanhol devido a maioria dos membros
serem hispanos e assim também em outras cidades.
O pastor Geraldo e sua
esposa a pastora Débora tem
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Mulheres da Bênção

N

os dias 7 a 10
de Outubro de
2015, o Ministério de Mulheres da ICB Santos realizará mais uma conferência. Estarão ministrando
a Palavra nossa líder mundial
Miss Ruth B. de Oliveira (ICB
- DF), Miss Meire Corado

(ICB - Marabá), Miss Andreia Palaroni, dentre outras
abençoadas Pastoras. Presença confirmada de Pastoras de
diversas partes do Brasil, só
falta você confirmar a sua.
Com o Tema: “Ninguém
vos engane! teremos dias de
grande comunhão, aprendi-

zado e poder de Deus.
Não fique de fora, faça já
sua inscrição.
Mais informações pelo
telefone (61) 3345-7001 ou
pelo site www.icbsantos.com.
br

Foto: Adilson Oliveira

40ª TURMA DO SENITEJ
INICIA AS ATIVIDADES

o dia 11 onze de
agosto (terça-feira) foi dada
a aula inaugural para a quadragésima turma do Seminário Nacional ITEJ – SENITEJ.
Com suas atividades iniciadas
em 1996, quase três mil alunos já passaram pela instituição que forma obreiros, não
só para atender a igreja Casa
da Bênção – ICB, mas a diversos ministérios.
A presidente, missionária Ruth de Oliveira, que
também é uma das professoras, não mede esforços para
ensinar as santas Escrituras
aos alunos, junto com uma
equipe de professores gabari-

tados e reconhecidos no meio
teológico. Outra pessoa de
destaque é a professora Margarida Batista, que desde os
primeiros dias tem se dedicado inteiramente a essa escola
de profetas e é a diretora executiva da instituição.
Este ano o Supremo
Concílio –SCT, complementando o trabalho desenvolvido pelo SENITEJ, está criando o Centro de Treinamento
de Pastores. Mas para que os
candidatos possam passar por
esse centro de treinamento é
indispensável que os mesmos
tenham cursado o SENITEJ e
sejam aprovados.
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N

Alunos da 40ª Turma do SENITEJ

Departamento de Filiais

DEPARTAMENTO DE FILIAS TRABALHA PELA
PLENA IMPLANTAÇÃO DO TRILHO
SALVO VENCEDOR NA ICB BRASÍLIA E ENTORNO
Foto: Adilson Oliveira

filiais não diminuíram. Os pastores das filiais do Paranoá, Brazlândia, Santa Maria e das outras
27 regiões administrativas do
DF e entorno estão em unidade
trabalhando para o avanço dessa
estratégia dada por Deus à Igreja
Casa da Bênção. Agora começou
a segunda etapa do Trilho, pois
começaram os Encontros de
Princípios; as ministrações estão
sendo dadas pelos pastores das
filiais e da Catedral da Bênção.
O entusiasmo continua elevado
com o crescimento e a unidade
que o Senhor tem promovido na
Casa da Bênção.
Entre em contato com o
departamento de filiais da Catedral e confira as datas dos próximos encontros.

Encontro de Princípios em Formosa (GO)
esde março do ano sendo mudadas e abençoadas
passado o departa- por meio desse trabalho. Lidemento de filiais da ranças da igreja estão sendo desCatedral da Bênção tem traba- pertadas e o resultado é que qualhado para que a implantação do se duas mil e quinhentas pessoas
Trilho Salvo Vencedor seja feita passaram pelos encontros.
em todas as igrejas do DF.
Conforme temos noticiaO Trabalho do pastor João
do, inúmeras pessoas tem passa- Machado, da pastora Rose de
do pelos encontros, vidas estão Oliveira e de toda equipe das

D

8 | MENSAGEM - SETEMBRO 2015

Foto: Adilson Oliveira

P

ara acomodar os
seis dias de convenção da ICB, um
pequeno exército de pessoas trabalhou nos bastidores.
E também uma estrutura de
tendas no formato de túneis
com mais 4 mil metros quadrados foram montados nos
estacionamentos interno e
externo. Um piso sintético, o
mesmo utilizado em campos
de futebol, quando recebe
grandes shows foi colocado
sob as tendas, salas e estandes
foram montados para atender
a demanda do maior encontro da igreja.
Nesse complexo foram

Foto: Adilson Oliveira

MEGA ESTRUTURA FOI MONTADA PARA RECEBER A
CONVENÇÃO “UM NOVO TEMPO”

Entrada da tenda principal

Interior da tenda principal

abrigados um auditório para
mil pessoas, praça de alimentação e uma feira com produtos dos mais variados voltados
ao público gospel.Também
foram montados 2 telões com
vinte metros quadrados cada
no auditório externo e outro

de quarenta metros quadrados dentro da Catedral.
A cada ano são implementadas inovações para
atender melhor ao público da
convenção da Casa da Bênção, pois vivemos um novo
tempo.
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Missões
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Evento

O

1ª MARATONA DA FAMÍLIA ICB
FOI UM SUCESSO
Ainda não se tem os números finais das participações, porém de acordo com
o que temos apurado pelas
redes sociais, ocorreu uma
verdadeira festa nas ICB´s ao
redor do país. A 1ª Maratona

da Família foi um SUCESSO!
Abaixo estão algumas
fotos retiradas das redes sociais que nos dá uma pequena
amostra de como foi a festa,
principalmente na manhã e
noite de domingo, nas igrejas.

Distrito Federal

Rio Branco – AC

Cuiabá – MT

Marabá – PA

Marília – SP

Caruaru – PE

Ourilândia – PA

Éden – São João do Meriti – RJ
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Fotos: Internet

projeto Maratona da Família
aconteceu nos
dias 26 a 30 de agosto, foi realizado por grande parte das
igrejas da Casa da Bênção em
todo o Brasil.

Convênção 2015

Abertura da Convenção 2015
Foto: Ester Lara

A convenção do novo tempo!
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Foto: Flávio Carques

Banda do Corpo de Bombeiros
Militar do DF
Foto: Flávio Carques

o último dia
nove de junho
o
ministério
ICB comemorou seu 51º aniversário. Sendo assim, no dia
21 de Julho, deu-se início a
51ª convenção anual das Igrejas da Casa da Bênção – ICB,
que se prolongou até o domingo 26.
A abertura contou com
a presença de todos os superintendentes do ministério
ICB, numa cerimônia rápida
onde a banda do Corpo de
Bombeiro Militar do Distrito
Federal se apresentou.
Em seguida ouve a entrada do apóstolo com os pastores. A Catedral já estava
lotada e os músicos e bandas
estavam preparados para uma

Foto: Flávio Carques

N

Auditório durante a abertura da Convenção Mundial 2015

Cerimônia de hasteamento
das bandeiras

grande abertura que contou com a apresentação dos
jovens das ICBs do DF e do
grupo de louvor de Brasília.
A diretoria nacional

Banda da Casa da Bênção do DF,
na abertura oficial

ocupou os primeiros lugares
do auditório, junto com suas
respectivas famílias.
O administrador de
Taguatinga esteve presente,

Foto: Ester Lara

Foto: Flávio Carques

Convênção 2015

Apóstolo Doriel de Oliveira prega
na abertura da convenção

O Presidente da Câmara dos
Deputados, deputado Eduardo
Cunha e Apóstolo Doriel

Deputado Eduardo Cunha
recebe oração dos pastores da
Casa da Bênção

vem enfrentado, pois precisa
que Deus o oriente nas de-

cisões que deverá tomar nos
próximos meses.
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Foto: Flávio Carques

Sr. Ricardo Lustosa,
administrador de Taguatinga DF
e apóstolo Doriel

Foto: Flávio Carques

Foto: Flávio Carques

Missionários Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro e Jair de Oliveira,
respectivamente terceiro, segundo e primeiro vice-presidentes

Foto: Flávio Carques

ocasião em que leu uma mensagem do senhor governador
do DF, Rodrigo Rollemberg,
parabenizando aos convencionais.
O pastor Arcentik Dias,
acompanhado dos vice-presidentes Jair de Oliveira, Wilson Ribeiro e Jaime Caieiro e
do diretor administrativo do
Supremo Concílio, Antônio
Palaroni, abriram oficialmente a Convenção Mundial da igreja. Em seguida, o
apóstolo Doriel de Oliveira,
acompanhado de sua esposa,
co-fundadora e companheira
incansável missionária Ruth
de Oliveira, subiram ao palco
para saudar os presentes. Então o apóstolo Doriel ministrou a palavra de abertura.
O presidente da Câmara
Federal, deputado Eduardo
Cunha, também esteve presente parabenizando os convencionais, em especial o
apóstolo Doriel de Oliveira e
a missionária Ruth. Aproveitou a ocasião para pedir
oração devido as lutas que

Grupo de dança da Casa
da Bênção do DF
Foto: Maurício Oliveira

Comitiva de pastores acompanha o apóstolo na
entrada oficial da convenção

Capa

Um novo
Foto: Jonatas Lara

Convenç
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Apóstolo Doriel de Oliveira, durante a Santa Ceia da Convenção

F

oram seis dias de festa. Pastores de todas as partes do Brasil estiveram presentes
na convenção deste ano. Não estiveram os pastores de renome do país, mas as
“pratas da casa” foram as grandes estrelas. Na contabilidade final foram 27 pregações, contando com as ministrações da convenção das Mulheres da Bênção e as reuniões
do Supremo Concílio – SCT.

Capa

o tempo
Foto: Jonatas Lara

ção 2015

Os missionários da Igreja Casa da Bênção – ICB,
foram os mais exigidos esse
ano. Homens que demonstraram um conhecimento
bíblico e experiência ministerial de dar inveja aos maiores
teólogos do país. Num jeito

bem ‘mineires’, em silêncio,
colocaram todo seu talento
de pregadores a disposição da
obra de Deus. Os missionários Wilson Ribeiro – MG,
Heilor Messias – PA, Palaroni
– SP, Amilton Candido – SP,
Jair de Oliveira – ES, Moises

de Oliveira – MG, Sergio Affonso, Daniel de Oliveira BA, além evidentemente dos
missionários Paulo Canto e
Paulo Resende. Homens que,
usados por Deus, fizeram os
presentes e quem assistiu pelo
TV Web serem realmente to-
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Auditório da Convenção 2015, Um Novo Tempo

Foto: Ester Lara

Foto: Flávio Carques

Foto: Ester Lara

Missionário Daniel
de Oliveira (BA)

Pastor Alex Bovo
Espanha

Oficiais re
Foto: Flávio Carques

Foto: Cidney Martins

Foto: Flávio Carques
Foto: Flávio Carques

Convenção Um Novo Tempo
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Missionário S
Mauá

Foto: Cidney Martins

Missionário Amilton
Candido – Marília (SP)

Foto: Ester Lara

Capa

Missionários Jair de Oliveira, Jaime Caieiro e Sergio Affonso

Missionário José Geraldo – Recife (PE)

Missionário Jaime Caiero
Olinda (PE)

Foto: Flávio Carques

Missionário Wilson Ribeiro
Juiz de Fora (MG)

Pastor Renato Rubin
São Paulo (SP)

Fotos: Flavio Carques/Ester Lara/Mauricio Oliveira/Cidney Martins/Jonatas Lara

Sergio Affonso
á (SP)

Foto: Ester Lara

Foto: Cidney Martins

Capa

ecém consagrados, fazem o juramento à igreja
Foto: Ester Lara

Um número muito
grande de pessoas assistiu
à convenção via internet,
mostrando o interesse e a
grandeza que a convenção da
Casa da Bênção tomou. Os
vídeos das pregações estão
a sua disposição, bem como
os vídeos da Convenção das
Mulheres da Bênção. É só
você acessar e desfrutar.
http://bit.ly/1gXGnoR

Missionário Moises de Oliveira
Gov. Valadares (MG)

Missionário Heilor Messias
Marabá (PA)
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cados pelo poder e graça de
Cristo.
Mas, outros preletores
também estiveram presentes
e foram igualmente arrebatadores. Os pastores Renato Rubin – SP, Walter Brunelli – SP,
Alex Bovo – Espanha, Arão
Xavier – SP, Anderson Silva –
SP e o pastor e deputado Roberto de Lucena, como sempre
uma pessoa que não falta em
nossas convenções.

Foto: Cidney Martins

Foto: Cidney Martins

Capa

Foto: Cidney Martins

Pastor e deputado Roberto de Lucena
São Paulo (SP)

Foto: Flávio Carques
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Missionário Palaroni
Santos (SP)
Foto: Cidney Martins

Missionário João Galdino
Bauru (SP)

Pastor Arão Xavier
Sertãozinho (SP)

Oficiais sendo consagrados

Convenção 2015

RENATO RUBIN MINISTRA
DURANTE CONVENÇÃO MUNDIAL ICB

Pr. Renato Rubin

pregar durante os cultos, sendo uma das vezes durante a
festa dos tabernáculos, falou
também aos oficiais da igreja. É profundo conhecedor da
palavra de Deus, suas men-

sagens de admoestação têm
ajudado a muitos por onde
tem passado, sendo usado por
Deus para transformar vidas
e ministérios.

PASTOR ANDERSON SILVA

Pr. Anderson Silva

os que são servos do Senhor.
Esta mensagem você
pode assistir em http://bit.
ly/1Ui4tN7 ou acesse o QRCode.
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utro servo de
Deus que esteve
presente na convenção mundial da Casa da
Bênção foi o pastor Anderson
Silva, também da região de
São Paulo. Ele tem visitado
diversos países da Europa levando o evangelho. E durante
a convenção, quando pregou,
falou sobre o Gênesis 12: 7,
que relata a numerosidade da
descendência que o Senhor
daria a Abraão. E transcorreu
sobre o que Deus está preparando para a sua igreja e para

Foto: Ester Lara

O

Foto: Mauricio Oliveira

O

pastor Renato
Rubin, é paulista, durante anos
pastoreou em Nova Iorque,
nos Estados Unidos e fez missões na Europa, foi o preletor da noite de terça-feira da
convenção. Sua pregação foi
baseada em Gênesis 4:12 3 2:
8 – 9, falando sobre o plantio
de Deus sobre as vidas do seu
povo, e por diversas vezes,
com voz profética, disso que
o segundo semestre será um
tempo de restituição para os
que acreditam no Senhor.
Afirmou também que o
povo, os presentes, os que estavam na reunião, eram plantio de Deus.
Esta é a terceira vez que
o pastor Renato Rubin esteve
na Catedral da Bênção, nas
duas outras ocasiões, além de

SCT

CONVENÇÃO MULHERES DA
BÊNÇÃO 2015 NINGUÉM VOS ENGANE
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Fotos: Mauricio Oliveira

E

m meio a um
Novo
Tempo,
onde o mover do
Espírito Santo manifestou-se
de forma inigualável durante
a Convenção Mundial, nas
tardes dos dias 22, 23 e 24
aconteceu a grande Convenção Mundial das Mulheres da
Benção Amigas de Verdade.
Liderada e organizada
pela presidente Missionária
Ruth Brunelli de Oliveira e
sua equipe, a convenção das
mulheres este ano foi especialmente abençoada e marcada por Deus, com o tema
“Ninguém vos engane”.
Tivemos a abertura oficial no dia 22, quarta-feira,
com o dinamismo e alegria
das Mulheres da Benção do
DF, que trouxeram uma reflexão sobre a volta de Jesus de
forma maravilhosa.
E a tarde foi marcada
com a presença da Pastora
Dida Carneiro, da ICB-Santos, que trouxe uma palavra
inspiradora, marcante e decisiva com o tema: “Enquanto
formos família somos vitoriosas”.
Não dá para definir em
palavras o que Deus fez através desta ministração na vida
de cada uma das mulheres e
famílias ali presentes. Foi indescritível!
A tarde do dia 23, quinta-feira, foi aguardada com
muita expectativa por todas
as mulheres, pois a busca por

Missionária Ruth de Oliveira

mais presença e unção de
Deus podia ser vista a olho
nu.
E o grande diferencial da
tarde foi o “Bate-Papo entre
Amigas”, que reuniu missionárias e pastoras de diversos
estados brasileiros, que juntamente com a Missionária
Ruth Brunelli de Oliveira e
a Missionária Andréia Pala-

Auditório da convenção das Mulheres da Bê

roni, debateram sobre temas
diversificados, esclarecendo
dúvidas e trazendo aconselhamentos para todos os fins.
O momento especial da
tarde ficou por conta da palavra ministrada pela Pastora
Cida Fonseca Rodegheri, que
foi usada por Deus com uma
revelação fantástica sobre liderança e equipe com o tema:

gociar a nossa postura de vida
na terra, para não perdermos
a vida eterna com Deus.
E para fechar com chave de ouro, tivemos a ministração da palavra com a
Missionária Ruth Brunelli de
Oliveira, com o tema: “Ninguém vos Engane”, na área de
escatologia, onde a mesma é
mestra nos ensinamentos do

Fotos: Mauricio Oliveira

“Quem é você no processo do
milagre?”.
Nossas lideranças nunca
mais serão as mesmas depois
da visão esclarecedora desta
mensagem!
E o melhor estava por
vir, na tarde de encerramento do dia 24, sexta-feira, onde
foi apresentado pela Cia de
Teatro e Artes Cênicas da
ICB-Santos, o espetáculo
com o tema: “O preço”. Onde
de uma forma irreverente e
comovente, os personagens
encenaram sobre o preço das
escolhas que fazemos ao longo da vida, lembrando que
somos a Igreja do Reino dos
Céus, e que não podemos ne-

Missionárias Ruth de Oliveira
e Andréia Palaroni

Workshop promovido
durante a convenção

Missionária Andréia, pastora Eliziária, missionária Ruth,
pastora Alexandra e pastora Cida

Grupo de teatro da
Convenção 2015

Apresentação do grupo
de teatro

Auditório da convenção das
Mulheres da Bênção

Mulheres da Bênção 2015

Apocalipse.
A ministração da Missionária Ruth foi abrilhantada
com um recurso muito especial que foi o livro “Ninguém
vos Engane” de sua autoria.
Que também teve o lançamento exclusivo na Convenção Mundial.
Entre orações, louvores, apresentações, dinâmi-

cas, sorteios, teatro, danças,
bate-papo, caravanas de todo
o Brasil, preleções, alegria,
unidade, redenção, quebrantamento, mover do Espírito
Santo, cura, libertação, restauração e amor, foi realizada
com muito carinho mais uma
Convenção Mundial das Mulheres da Benção, Amigas de
verdade! E que Venha 2016!
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ênção

SCT

SCT

Fotos: Arquivo ICB - Vitória-ES

CONGRESSO DAS MULHERES DA
BÊNÇÃO DA ICB VITÓRIA (ES)
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ICB Vitória, realiza Congresso das Mulheres da Bênção

Missionário Jair de Oliveira e sua
filha, pastora Raquel de Oliveira

Missionária Andréia Palaroni

Missionário Jair, missionário
Gilvan e cantor Jorge Binah

Abertura do Congresso das
Mulheres da Bênção

os dias um e
dois de agosto,
aconteceu a o
Congresso das Mulheres da
Bênção da ICB Vitória (ES)
e o tema foi ‘Ninguém Vos
Engane’. A missionária Maria
das Graças de Oliveira, esposa
do missionário Jair de Oliveira, presidente da convenção
estadual do Espírito Santo, foi

quem coordenou o congresso, com as pastoras do estado.
As preletoras foram as
missionárias Ruth de Oliveira
(ICB-DF) e Andreia Palaroni
(ICB-Santos). As pregações
foram baseadas no livro escrito pela missionária que
tem como título o tema do
congresso, “Ninguém Vos
Engane”.

N

Missionárias Maria da Graça e
Ruth de Oliveira

Abertura do congresso

Líderes das Mulheres da Bênção
ICB Espírito Santo

SCT

Foto: Flávio Carques
Foto: Jonatas Lara

Sergio Affonso, Fábio Oliveira, Marcus Galdino, Jefferson Figueiredo,
Arcentik Dias, Palaroni, Jaime Caieiro, Wilson Ribeiro e
Jair de Oliveira tomam posse na diretoria do SCT

Novos Superintendentes

A convenção da Igreja
Casa da Bênção – ICB 2015
tem sido marcada por inúmeros fatos novos, que tem
como objeto o crescimento
harmonioso da igreja, conforme tem sido testemunhado desde o início da gestão
atual da diretoria do Supremo

Conselho políticos ITEJ

Conselho Fiscal
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SCT elege nova direto-

Foto:Flávio Carques

ria

Auditório do SCT

Foto:Flávio Carques

m todas as reuniões do Supremo
Concílio – SCT,
mensagens inspiradoras e poderosas foram pregadas, os
missionários, Palaroni, Jair
de Oliveira e Paulo Roberto
foram extremamente felizes
quando usaram da palavra,
ministrando aos pastores.
Os assuntos de maior
destaque foram a Maratona
da Família e o Centro de Treinamento de Pastores. Este tomou grande parte do tempo
para a apresentação do projeto, que em essência tem como
objetivo dar um ensinamento
prático aos pastores, o primeiro está sendo instalado
em Santos, São Paulo, mas o
projeto é que cada região tenha no mínimo um centro de
treinamento.
O outro programa do
SCT que é Curso de Atualização de Pastores – CAP
e Curso de Treinamento de
Pastores – CTP, também continuam e é necessário assistir
todas as aulas para que o aluno se qualifique.

Foto:Flávio Carques

E

AS REUNIÕES DO SCT
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SCT apresenta novos
superintendentes e conselho
político
Durante a última reunião plenária do Supremo

Fotos: Flávio Carques

Concílio – SCT.
E nesta quarta-feira (22
de julho), em assembleia, os
superintendentes e pastores
com direito a voto, reconduziram unanimemente aos
cargos os seguintes missionários e pastores à diretoria
do SCT para o triênio julho
2015 a julho 2018: Presidente:
Apóstolo Doriel Wlandimir
de Oliveira, vice-presidente:
Missionário Jair de Oliveira,
vice-presidente: Missionário
Wilson José Ribeiro, vice-presidente: Missionário Jaime
Caieiro, diretor de administração: Missionário Antônio
Carlos Palaroni, 1º tesoureiro: Pastor Arcentik Poulizektd Dias, 2º tesoureiro:
Pastor Jairo Jefferson Barbosa
Figueiredo, 1º secretário: Pastor Marcus Antonius Galdino
da Silva, 2º secretário: Pastor
Fabio Almeida De Oliveira,
3º secretário: Pastor Sergio
Affonso dos Santos.
O conselho fiscal do SCT
ficou composto pelos missionários e pastores: Missionário
Amilton Cândido (Marília
– SP), Missionário João Galdino da Silva (Bauru – SP),
Missionário José Calixto
(Jaboatão – PE), Missionário Heilor Messias (Marabá
– PA), Pastor Mario César
(Nova Serrana – MG).

Fotos: Flávio Carques

SCT

Pr. Pedro Ribeiro de França e
Missº. Jair de Oliveira

Concílio – SCT, na sexta-feira
24 de julho, durante a convenção 2015, foram apresentados
os missionários e pastores
que passarão por um período
probatório como superintendentes, ou terão esse período
prorrogado para essa função
e são eles: Pr. Luiz Mendes
Sueth Junior, São João do Meriti - RJ; Pr. Jaime Rodrigues
S. Filho, Resplendor - MG;
Pr. José Carlos Rodrigues,
Magé - RJ; Pr. Mario Cezar do
Amaral, Nova Serrana - MG;
Miss. Leidemar Lopes da Silva, Gurupi - TO; Pr. Gilvan
da Costa, Ponte Nova – MG;
Miss. Valdir Miasato, Vila
da Penha – RJ; Miss. Edilson
Alves, Xambioá – TO; Pr. Eliseu da Fonseca, Cataguases –
MG; Pr. Antônio Guimarães
Campo 153, Barra do Garças
– MT. O Pr. Pedro Ribeiro
de França de Campos Belos,
Goiás foi nomeado superintendente do campo 111.
Na mesma reunião foram
apresentados os integrantes do conselho político
da igreja, criado em setembro
do ano passado e publicado
aqui
(http://cb.org.br/sct-

Prs. Jaider e Jefferson

-cria-secretaria-de-politica-da-itej/) na edição 71 da Revista Mensagem de outubro
de 2014. O secretário, missionário Getúlio Mapa, discorreu sobre o papel dessa secretaria no contexto atual da
igreja e convidou os seguintes
membros: Pr. Marcus Galdino – Brasília – DF; Pr. Almir
Barreto – Salvador – BA; Miss
José Affonso – Rio Branco –
AC; Pr. William Ferrão – Santos – SP; Pr. Valdivio Porto
– Vitória – ES. Em seguida o
auditório orou pelos componentes deste conselho.
ICB-Nações
O pastor Jefferson Figueiredo, diretor do ICB-Nações, o departamento que
cuida da área internacional
da Igreja Casa da Bênção,
prestou um relatório de sua
viagem à Angola, e apresentou o pastor responsável pela
Casa da Bênção da região,
pastor Deus Kanza. Já o pastor Jaider, da superintendência de Coronel Fabriciano –
MG, está de partida para ser
um dos ajudadores da ICB
Portugal.

SCT

UM NOVO TEMPO NA ICB SARASOTA

”

Apóstolo Doriel, pregando na ICB – Sarasoto

Consagração de novos oficiais da
ICB – Sarasota

Consagração de novos oficiais da
ICB – Sarasota

Pr. Geraldo, missª. Ruth
e pra. Debora

unção desceu sobre aquela
igreja e durante a Santa Ceia
Ministerial, 23 novos trabalhadores foram consagrados
para o campo. A visita apostólica também se estendeu a
igreja amiga e irmã em Fort
Myers, pastoreada pela querido Pastor Renato do ministério Bethel.
Deus agiu de uma forma
maravilhosa derramando da
Sua graça e poder.

Deus está agindo naquela cidade e vai agir naquele
país através das vidas tocadas
por Seu amor. Queremos ver
Sarasota e a América do Norte transformadas por Deus
através de cada servo que ali
está!
Veja mais fotos em

http://on.fb.me/1O6GAAZ
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“

O clamor e
trabalho pelas
almas e pelo
crescimento do
Reino de Deus tem
feito nossos
corações bater
mais forte!

Fotos: Nathan Rice

A

s igrejas da Casa
da Benção ICB´s no Brasil e
além das fronteiras brasileiras
estão vivendo a palavra profética lançada pelo apóstolo
Doriel e missionária Ruth,
durante a Convenção Mundial neste último Julho/2015.
Na Flórida, estamos vivendo um novo mover de
Deus!
O clamor e trabalho pelas almas e pelo crescimento
do Reino de Deus tem feito
nossos corações bater mais
forte!
Isso foi afirmado e confirmado com a visita do nosso presidente-fundador, sua
amada esposa e a pastora Lilian na Catedral da Benção USA em Agosto/2015.
Nesta visita uma nova

SCT
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ma coisa que intriga é o nome
do nosso pastor
de Angola, Deus Kanza, pois
bem a Revista Mensagem o
entrevistou para conhecer um
pouco mais desse homem de
Deus. O seu nome é de origem
francesa. O pastor Kanza nasceu em Angola, tem 43 anos,
mas devido as sucessivas guerras civis que o país sofreu entre
os anos de 1975 até 1995, sua
família foi para a República
Democrática do Congo, Como
refugiados de Guerra, assim
como milhares de outras famílias que foram para o Zimbábue, África do Sul, todos
fugindo da guerra. Lá foi alfabetizado e recebeu toda sua
educação formal em francês.
O pastor Kanza cresceu numa família cristã, mas
quando começou o ‘vento
evangélico’ no Congo ele foi
ver, por curiosidade, não para
cultuar, o que estava acontecendo e foi nessa ocasião que
ele se converteu ao Senhor, no
ano de 1990. A sua dedicação
ao evangelho foi completa e
imediata. E a partir do momento que aceitou a Cristo
como salvador, passou a ler intensamente a palavra de Deus
e se dedicar a ela. Por nature-

Pr. Deus Kanza

Fotos: Mauricio Oliveira

U

PASTOR DEUS KANZA

Pr. Jefferson, diretor do ICB – Nações, apóstolo Doriel e pr. Kanza

za nunca gostou de se envolver em confusão, respeitando
sempre ao próximo. Hoje ele
entende, que desde cedo já
tinha um chamado de Deus
para a sua vida.
Após passar pela formação pastoral (seminário),
dedicou-se ainda mais ao Senhor até que foi consagrado
a pastor. Participou de vários
ministérios, até sentir que
era hora de voltar a Angola, a
princípio como missionário,
no ano 2001. Pois o Senhor
havia lhe falado que o levaria
para terras longínquas para
pregar o evangélico. Deus o
usou muito através do ministério de cura, nesse início. Em
seguida a igreja começou a se
formar com um grupo de cinco pessoas, reunindo-se em
uma casa. Em seguida, uma
irmã doou um pedaço de um
quintal para se erguer uma
igreja. Diversas lutas aconteceram no meio do caminho, até
que o pastor Dzain Kon Detemeni, que é amigo e primo do

pastor Kanza, o trouxe ao Brasil em 2014, e o apresentou ao
apóstolo Doriel de Oliveira.
Pastor a 17 anos, sempre buscou a Deus para que o
mostrasse uma igreja ao qual
poderia se unir, fazer parte
para que o Senhor o usasse.
Conheceu diversas no continente africano, mas Deus não
permitiu essa aliança. E quando chegou à Catedral da Bênção, esse desejo subiu ao seu
coração. “Pregue aqui o ano
passado, expressei o meu desejo, fui apresentado a diretoria,
fizemos uma aliança e falei em
como seria abertura da igreja
em Angola”, afirmou Kanza.
Hoje a Casa da Bênção
está em Angola com quatro
igrejas, duas nas províncias de
Benguela e Bengo e duas na
capital Luanda, todas dirigidas
por pastores formados pelo
pastor Kanza. Leia mais em
http://cb.org.br/?p=18020

SCT

VISITA AO JAPÃO
Fotos: Arquivo Pessoal

O

pastor Jefferson
Figueiredo, diretor da ICB-Nações, esteve durante parte do
mês de agosto, no Japão, ocasião em que visitou o pastor e
amigo pessoal, William Queiroz e pregou em um encontro
que estava sendo realizado
pela igreja japonesa.
Utilizando a Internet, o
pastor Willian, mandou uma
mensagem ao apóstolo Doriel
de Oliveira e comentou que o
seu seminário se deu na ocasião em que ele era o motorista do apóstolo, período no
qual aprendeu a submissão e
o servir a Deus.

Pr. Jefferson Figueiredo prega durante
acampamento da igreja no Japão

Radicados a quase vinte anos no Japão, os pastores
William e Márcia Queiroz
não tem medido esforços
para consolidar e frutificar
ainda mais a igreja naquela
nação, principalmente entre
os brasileiros que ali estão.

Na sequência, o pastor Jefferson acompanhado
de sua esposa, estiveram na
Coreia visitando a igreja do
Evangélico Pleno, dirigida
pelo pastor David Yonggi
Cho. Participaram de algumas reuniões e puderam sentir como a presença de Deus é
intensa naquela casa.

Pr. Jefferson Figueiredo e sua
esposa Eloisa, em frente da igreja
do Evangelho Pleno, na Coreia.

Pr. Willian Queiroz e
Pr. Jefferson Figueiredo

Interior da igreja do Evangelho Pleno, na Coreia
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Veja a mensagem da igreja japonesa ao apóstolo Doriel
http://bit.ly/1NU2ZDD

SCT

Fotos: Arquivo Pessoal

SCT VISITA A ICB – PIRANHAS - GO

E

Pastor Fábio Oliveira ministrando à igreja

m noite de Santa
Ceia do Senhor na
ICB - Piranhas, o
pastor Lindomar Lopes recebeu a visita do casal de pastores, Fábio e Alexandra Oliveira. Na ocasião foram feitas
muitas homenagens aos pais
presentes na reunião.

Pastoras Alexandra Oliveira
e Dulcilene Lopes

Pastores Lindomar Lopes, Fábio Oliveira, Ev. João Batista e Pb Adilson

Fotos: Arquivo Pessoal

SCT EMPOSSA SUPERINTENDENTE
DA ICB BARRA DO GARÇAS - MT
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Posse do pastor Antônio Marcos Guimarães

Posse do pastor Antônio Marcos Guimarães

N

o dia 9 de agosto
de 2015 foi empossado na ICB
Barra do Garças MT, o novo

Missº Antonio Soares, o casal de pastores Guimarães
e Sandra e os pastores Fábio e Alexandra Oliveira

superintendente pastor Antônio Marcos Guimarães.
Por mais de 33 anos o
Missº Antônio Soares liderou

o campo e abriu várias igrejas
na região que abrange também algumas cidades do estado de Goiás.

SCT

Fotos: Arquivo Pessoal

ICB CATAGUASES MG SOB NOVA LIDERANÇA

N

o dia 16 de agosto de 2015, o
SCT, representado pelo pastor Fabio Oliveira, empossou o pastor Elizeu
da Fonseca como superintendente da região. O pastor Elizeu sucede o pai, Missº Sylvio
da Fonseca, que durante 35
anos liderou o campo e abriu
várias igrejas. Homem honrado que junto com sua esposa Missª Maria do Carmo,
combateram o bom combate
no avanço da ICB naquela região.

Pr. Fabio Oliveira da posse ao
pr. Elizeu da Fonseca

Pr. Fabio Oliveira da posse ao pr.
Elizeu da Fonseca

NOVO TEMPLO E NOVO TEMPO
NA ICB-CARANDAÍ (MG)

Prs. Júlio Resende e Fabio Oliveira
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pastor Julio Cesar
Resende,
motivado com
o crescimento da ICB em
Carandaí MG, deu início a
construção do prédio próprio
para abrigar a Igreja naquela
região.
A palavra profética que
nos foi liberada inflamou o
coração desse pastor. 50 anos
em 5. O SCT deseja sucesso
ao pastor Julio e toda a equipe
de obreiros e membros.

Fotos: Arquivo Pessoal

O

ICB Cataguases recebe o novo pastor

SCT

IMERSÃO TOTAL NO TRILHO DO SALVO
VENCEDOR NO NORDESTE
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Fotos: Arquivo ICB

N

o dia 15 de agosto aconteceu na
sede da Igreja
Casa da Bênção de Olinda
– PE, liderada pelo casal de
Missionários Jaime e Janilde
Caieiro, a Primeira Imersão
Total no Trilho do Salvo Vencedor do Nordeste. A Imersão
teve início com uma palavra
de saudação e boas vindas
proferida pelo anfitrião Miss.
Jaime Caieiro, que logo após
fez a apresentação dos líderes. A Imersão contou com as
presenças de vários líderes do
Nordeste, dentre eles os Missionários Daniel de Oliveira
(Presidente da Convenção Estadual da ICB Bahia e Superintendente da ICB Salvador-BA), Francisco Neto (ICB
Salvador-BA) e Vicente Melo
(ICB Salvador-BA). A Pastora
Adriana Francelino representou o Missionário Antonio
Francelino (Presidente da
Convenção Estadual da ICB
Maranhão e Superintendente
da ICB São Luis). Também estiveram presentes o Missionário Luiz Martins (Superintendente da ICB Cascavel-CE) e
o Pastor Adinavaldo Gonzaga
(ICB Fortaleza-CE), Missionários Jaime Caieiro (Presidente da Convenção Estadual
da ICB Pernambuco e Superintendente da ICB Olinda-PE), José Geraldo (Superintendente da ICB Recife-PE) e
José Calixto (Superintendente
da ICB Jaboatão-PE), o Mis-

Ministração do Miss. Antonio Palaroni

Pra. Adriana Francelino, Missa.
Selma e Miss. Juarez Martins

Miss José Calixto e
Missa. Josélia, Miss. Luiz Martins
e Pr. Edrey Caieiro

Ministração do
Pr. Marcus Galdino

Miss. Daniel de Oliveira
e Pastores Washington e
Adinavaldo Gonzaga

Missionários Isaías, Francisco
Neto, José Geraldo e Vicente

Missionários Jaime Caieiro, Jair
de Oliveira e A. Palaroni

Igreja de Olinda

Fotos: Arquivo ICB

SCT

Igreja sede ICB Olinda - PE

de uma visão”.
PRIMEIRA REUNIÃO
DOS PRESIDENTES DAS
CONVENÇÕES ESTADUAIS DO NORDESTE
Às 19h aconteceu regada
a uma mesa com muita fartura oferecida pela ICB Olinda,
a primeira reunião dos Presidentes das Convenções Estaduais da Casa da Bênção do
Nordeste onde estiveram presentes todos os presidentes e
superintendentes, à exceção
do nosso querido Missioná-

rio Valdir Maia do Estado do
Piauí que esteve ausente por
motivo de saúde. Nesta reunião foram discutidas estratégias para o crescimento da
ICB no Nordeste de acordo
com a promessa de Deus de
realizar em 5 anos o que foi
feito em 50 anos. Também foi
feita uma avaliação da Imersão Total do Trilho do Salvo
Vencedor.
Na ocasião, pautou-se
a Convenção de Líderes que
acontecerá nos dias 18 e 19 de
novembro de 2015, em Brasília-DF.

Ministração do Miss. Jair de Oliveira

Reunião com os presidentes de Convenção Estadual da ICB Nordeste
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sionário Juarez Martins (Presidente da Convenção Estadual da ICB Rio Grande de
Norte e Superintendente da
ICB Natal-RN), os Pastores
Heniel Caieiro (ICB Paraíba)
e José Wellington (ICB Alagoas), Missionário Isaias Andrade (ICB Sergipe).
As ministrações da manhã foram feitas pelo Missionário Antonio Palaroni
(Diretor Administrativo do
Supremo Concílio e Superintendente da ICB Santos-SP) que ministrou sobre o
tema: “Havia algo comum
nas 7 Igrejas do Apocalipse, todas trabalhavam e suas
obras eram conhecidas por
Jesus” e pelo Pastor Marcus
Galdino (Primeiro Secretário do Supremo Concílio)
que ministrou sobre o tema:
“Conhecendo o Trilho do Salvo Vencedor”. No período da
tarde os líderes foram ministrados pelo Missionário Jair
de Oliveira (Vice presidente
da ICB e Presidente da Convenção Estadual da ICB Espírito Santo) sobre os temas:
“Cada Crente um Líder” e
“Os Mitos da Liderança”, e
pelo Missionário Antonio Palaroni que falou sobre o tema:
“Tudo que há a nossa volta, e
em nossa vida é o resultado

Política

Foto: Leonardo Prado

ROBERTO DE LUCENA COMEMORA
APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE COMBATE
O INFANTICÍDIO INDÍGENA

O

Pastor e secretário Roberto de Lucena
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deputado federal licenciado
Roberto de Lucena (PV-SP) comemorou
nessa quarta-feira (26/08), em
Brasília, a aprovação do Projeto de Lei 1057/07, de autoria
do deputado Henrique Afonso, que combate o infanticídio
indígena. O parlamentar que
militou a favor da proposta,
conhecida como Lei Muwaji,
esteve na Câmara dos Deputados para apoiar a articulação que inseriu o projeto na
pauta de votação do dia.
“É uma vitória da vida!
Esta proposta tem como objetivo proteger a criança indígena e, de forma inédita, trouxe
para o Congresso a discussão
sobre o infanticídio. O projeto, que originariamente tinha
o intuito de inclusive criminalizar o infanticídio indígena, aborda esse tema com
muita responsabilidade, leva
essa discussão para as aldeias,
propondo uma reflexão às vá-

rias etnias e chama a atenção
do Estado para a proteção
da criança indígena, que não
é menos brasileira do que a
criança branca”, destaca Roberto de Lucena, lembrando
que, a cada ano, 300 crianças
indígenas são eliminadas em
algumas etnias pelo fato de
terem nascido doentes, com
defeito físico, por serem filhos
de mães solteiras ou por terem sido consideradas amaldiçoadas.
Em Brasília, Roberto de
Lucena ao lado de Dra Damares, também militante da
causa, ressaltou a luta a favor das crianças indígenas
e a importância do projeto
apresentado por Henrique
Afonso:“Quebramos o silêncio no Congresso Nacional.
Celebro esse dia! Agradeço a
Deus, que por meio do povo
de São Paulo, me deu a honra
e o privilégio de aqui estar e
viver essa experiência emocionante”.

O projeto aprovado pela
Câmara dos Deputados – e
que agora segue para o Senado – trata de medidas para
combater práticas tradicionais nocivas em sociedades
indígenas, como o infanticídio, e da proteção dos direitos fundamentais de crianças,
adolescentes, mulheres e idosos vulneráveis nessas comunidades.
De acordo com a proposta, os órgãos responsáveis pela política indigenista,
como a Fundação Nacional
do Índio (Funai), deverão
usar de todos os meios para
proteger crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com
deficiência e idosos indígenas
de práticas que atentem contra a vida, a saúde e a integridade físico-psíquica.
Roberto de Lucena observa que a maioria das etnias
há muito tempo já abandonou a prática do infanticídio,
mas ainda há muito a se fazer
em defesa das crianças indígenas brasileiras.
Vale lembrar que o projeto foi apelidado de Lei Muwaji em homenagem a uma mãe
da tribo dos suruwahas que
se rebelou contra a tradição
de sua tribo e salvou a vida da
filha, que seria morta por ter
nascido com deficiência.
Fonte: robertodelucena.com.br/

Política

Deputado Eduardo Cunha

ligiosa, que imediatamente
criticam a manifestação de
opinião.
A mim, como presidente, cabe manter a ordem e o
respeito no plenário, independente de quem faz qualquer manifestação. Não me
cabe fazer juízo de censura à

quem quer que seja, detentor
de mandato e com livre direito na constituição para isso.
Os eventuais abusos e
a eventual quebra de decoro
têm previsão regimental de
punição. Basta representarem.
Fonte: eduardocunhapresidente.com.br/
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odos
devemos
respeitar a laicidade do estado,
e todas as políticas de estado
devem ser assim. Agora, não
é porque o estado é laico que
os representantes não podem
ter as suas opiniões e crenças.
Não se pode confundir isso.
Ter o estado laico não
significa ter que proibir os
parlamentares de se manifestarem nas suas crenças. O
direito de manifestação e de
opinião são preservados na
nossa constituição.
Se invadem plenário batendo panela ou cantando
samba para depreciar atuação
de outro partido, ninguém
fala nada. Se invadem com
faixas protestando contra a
votação de alguma matéria,
ninguém fala nada. Mas basta ser de alguma crença re-

Foto: Internet

T

ESTADO LAICO X DIREITO
DE CRENÇA
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Fé
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