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Palavra Apostólica

APOSTÓLICA

todos os queridos irmãos de
longe e de perto,
estejam onde estiver, quero
que vocês tenham a oportunidade de saber que nós
estamos vivendo um ‘Novo
Tempo’ e como tem feito bem
para todas as nossas igrejas espalhadas no Brasil esse
novo tempo.
Esse novo tempo tem
trazido novas visões, novas
orientações diretamente do
céu e uma visão especial de
crescimento da nossa Casa da
Bênção, não só para Brasília,
mas para todo o Brasil.
Especialmente
agora, que estamos chegando
ao final do ano, vem aí as

“7Unções” para consolidar e
reconfirmar ainda mais a profecia de que estamos vivendo
este ‘Novo Tempo’ que nos foi
dado por Deus.
Durante sete domingos
e segundas feiras, de manhã e
a noite, a partir de 1º de novembro até 14 de dezembro,
o nosso povo receberá as sete
unções, uma a cada semana,
no altar da Catedral da Bênção, na Tenda do Tabernáculo, para que o ‘Ano Novo’
chegue com uma esperança
especial.
As “7Unções”, meus irmãos, são a garantia de que
Deus vai mudar para melhor
a situação de cada um de nós
e também do nosso Brasil,

“

O Povo de Deus
ungido fará a
diferença nesta
nossa nação,
mostrando que não
há crise para os que
estão em Cristo.

”

pois o Povo de Deus ungido
fará a diferença nesta nossa
nação, mostrando que não
há crise para os que estão em
Cristo.
É o que nós precisamos
e em Cristo é o que nós teremos!
Apóstolo Doriel de Oliveira,

Foto: Flávio Carques

Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br
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Palavra da Missionária Ruth

MISSIONÁRIA RUTH RECEBE DIVERSAS
HOMENAGENS NO DIA DO SEU ANIVERSÁRIO

Seminaristas homenageiam
missionária Ruth

N

Apóstolo Doriel e missionária Ruth

a última segunda-feira, (28 de
setembro), uma
pessoa muito querida e uma
grande colaboradora desta revista completou mais um ano
de vida. Estamos falando nada
menos que a missionária Ruth
Brunelli de Oliveira, nesse dia
ela foi homenageada pela turma do seminário, a qual ela é
uma das professoras e presidente, a quadragésima turma
não poupou elogios como eles
chamam “tia” Ruth, teve gente
no auditório que torceu o nariz
com essa história de “tia”, mas
falaremos disso depois.
Em seguida foi a vez das
mulheres da igreja fazerem
sua homenagem a missionária,
seguidas pelos pastores da fi-

lias, da Catedral e do Supremo
Concílio. O apóstolo Doriel
fez também sua homenagem,
e revelou como foi o início de
seu namoro, o que tirou muitas
risadas do auditório. Essa festa
terminou com um almoço oferecido aos pastores em homenagem a nossa missionária.
Mas a Revista Mensagem
quer aqui também fazer menção a essa mulher que entregou
a sua vida em prol do evangelho e do crescimento da igreja
Casa da Bênção. A missionária
Ruth é sem dúvida uma apaixonada pelo que Deus colocou
em suas mãos.
Ela não vive do passado,
apesar de ser a fundadora da
igreja, junto com seu esposo o
apóstolo Doriel, a mais de 50

Missionária Ruth e apóstolo Doriel

anos, poderia ficar mais descansada. Agora tem escrito livros e percorrido o país para
falar sobre a volta de Cristo.
Seu último livro, Ninguém Vos
Engane, tem sido o tema de
pregações por diversas cidades
do país, e sua agenda continua
intensa.
Por tudo isso, nós da Revista Mensagem homenageamos nossa colunista pelo seu
aniversário. Parabéns missionária Ruth e que Deus te abençoe hoje e sempre!
Veja mais fotos da comemoração do aniversário da missionária Ruth em http://on.fb.
me/1KUHC2O

5 | MENSAGEM - OUTUBRO 2015

Fotos : Flávio Carques

Mulheres da bênção
homenageiam missionária Ruth

Catedral News

CATEDRAL DA BÊNÇÃO REALIZA
3º BATISMO NAS ÁGUAS DE 2015

N

Candidatos ao batismo

a manhã deste último
domingo dia 06 de setembro, na Catedral da Bênção
sede internacional das Igrejas
Casa da Bênção, aconteceu o 3°
Batismo das Águas de 2015, os
pequenos grupos (células) e as
filiais de todo o Distrito Federal,
tiveram um papel de fundamental importância na realização do
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S

batismo.
“Eu tenho 19 anos estou
muito feliz ao dar esse novo passo na minha vida, sou fruto de
um pequeno grupo e recomendo aos jovens que procurem conhecer a Cristo” Disse o jovem
William de Brazlândia-DF.
“Estamos cumprindo o que
ordenou Jesus, a partir de agora

essas pessoas viverão uma nova
etapa em suas vidas, o que elas
fizeram aqui foi um ato público
que elas crêem na ressurreição
de Cristo e que Ele e o único
meio de salvação”, disse o Pr.
Agnaldo um dos ministros do
batismo.
Cerca de 12 pastores realizaram a ministração do batismo, 122 pessoas foram batizadas nesta 3° edição. Foi notável
o grande número de jovens que
se batizou vendo que este ato e
de fundamental importância
na vida do Cristão (MARCOS
16:16).
WALISON SILVA - JORNALISTA
DRT 753/TO

CONVENÇÃO DAS CASAS DA BÊNÇÃO
DO ESTADO DO SERGIPE

ob a liderança do casal de Missionários
Isaías e Rose Andrade
e do seu filho Pr. Abraão Soares,
aconteceu nos dias 18 a 21 de
setembro, na cidade de Aracaju,
a Convenção das Casas da Bênção do Estado do Sergipe, com o
tema que está no livro de Eclesiastes 9:8 “Sejam sempre alvas
as tuas vestes e nunca falte o óleo
sobre a tua cabeça”.
Na sexta feira, na abertura
a ministração foi feita pelo Pr.
Marcus Galdino que, na ocasião,
representou o SCT.
Sábado a tarde teve a reunião dos Jovens da Bênção com
a ministração do Ev. Adonias
Mariano e do Pr. Abraão Soa-

ICB Aracaju

Da esquerda para a direita: Pr.
Valdir Antonio, Miss. Isaias
Andrade, Pr. Marcus Galdino,
Miss. Jaime Caieiro, Dep Federal
e Pastor Jony

res. A à noite a mensagem foi do
Miss Jaime Caieiro.

Domingo pela manhã, o
Pr. Marcus Galdino iniciou com
uma apresentação do Trilho do
Salvo Vencedor no Estado do
Sergipe. À tarde foi ministrada a
unção na vida de todos os convencionais.
Segunda-feira foi o encerramento, com a presença do
cantor Maurício Paes e foi realizada a reunião dos Adoradores.
Abrilhantaram ainda mais
a Convenção o Pr. Valdir Antonio (Paulista-PE) que foi um
dos desbravadores do ministério
ICB em Sergipe e o Pr. Aldemir
José (Olinda-PE) que começou
a dirigir igreja com 16 anos de
idade.
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Departamento de Filiais

Catedral News

Auditório da Conferência Profética

Missionário Paulo Resende

“Veja as fotos da conferencia
em
http://bit.
ly/1LQVFIL

WALISON SILVA - JORNALISTA DRT 753/TO

Após a pregação, grande parte do auditório foi a
frente confirmando seu chamado.
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eve início as 16 horas do Sábado, dia
26, a 2° edição de
2015 da Conferência Profética
‘MEU CHAMADO, MINHA
VIDA’ que aconteceu na Catedral da Benção em Taguatinga-DF. Com uma longa e produtiva carga horária, dividida no
prazo de dois dias, a conferência
teve como ministros, o Missionário Paulo Roberto (MG) e
o Apóstolo Doriel de Oliveira.
Mais de 800 pessoas se inscreveram e participaram da Conferência Profética durante os dias
26 e 27.
Durante as ministrações
do segundo dia, diversos temas
foram abordados, tais como os
frutos que precisam ser gerados e a necessidade de mudança
para a geração dos Frutos; outro
ponto abordado durante a conferência foi o tradicionalismo,
que segundo os ministros, é um
paradigma que precisa ser quebrado para que haja geração de
frutos, pois não se deve condenar algo sem conhecer ou sem
ao menos provar. Isso se aplica
na geração de uma nova visão de
crescimento (Sl 34:8).
“Não existe chamado sem
visão, Deus está à procura de
homens”. Afirmou o Missionário
Paulo Roberto.

Fotos : Flávio Carques

T

ICB BRASÍLIA REALIZA
2ª CONFERÊNCIA PROFÉTICA

CAPA
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O

s meses de novembro e dezembro tem se tornado um marco na vida de
inúmeras pessoas que buscam
a benção de Deus, pois são os
meses que o Senhor nosso Deus
marcou a Catedral da Bênção
para realizar as 7 Unções.
Ao longo do tempo temos
ouvido inúmeros testemunhos e depoimentos de pessoas
que tem alcançado a graça do
Senhor sobre suas vidas. Pessoas tem sido curadas, vidas
são mudadas em todas as áreas.
De empregados vimos surgir
empresários, outros tem sido
libertos de perturbações malignas e possessões, ministérios
pastorais, de música, da palavra e tantos outros tem surgido

através das 7 Unções.
O nosso Deus nos conhece, conhece nossos limites,
nossas fraquezas, conhece o potencial de cada homem e mulher; e nas 7 Unções o homem
é levado a descobrir, através da
palavra de Deus e das unções, o
potencial da fé.
Deus não está preocupado em apontar nossos defeitos e fraquezas, Ele quer que
o homem supere isso. Deus
quer, através das 7 Unções,
mostrar que existe saída para o
seu problema, seja ele qual for,
desde uma doença incurável
ao simples resfriado, o Senhor cura! Se seu problema é
financeiro o Senhor também
resolve. É questão de emprego,
de uma carreira que você quer

“

Deus não está
preocupado em
apontar nossos
defeitos e
fraquezas, Ele quer
que o homem
supere isso.

”

SCT

Unção de Prosperidade–
I Reis 17: 14 - Porque assim
diz o Senhor Deus de Israel:
A farinha da panela não se
acabará, e o azeite da botija não
faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra.
Unção de Cura e Saúde–
Tiago 5: 15 - Está alguém entre
vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre
ele, ungindo-o com azeite em
nome do Senhor;

seguir? O Senhor também traz
a solução. É isso que Deus quer
fazer em sua vida através das 7
Unções.
A partir do dia 01 de novembro e durante sete semanas
até o dia 14 de dezembro, sempre aos domingos e segundas,
as 9 horas e 19 horas, pastores

Unção que Quebra o
Julgo– Isaías 10: 27 - E acontecerá, naquele dia, que a sua
carga será tirada do teu ombro,
e o seu jugo do teu pescoço; e
o jugo será despedaçado por
causa da unção.
Unção de Proteção e
Alegria– Salmo 23: 5 - Preparas
uma mesa perante mim na pre-

sença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o
meu cálice transborda.
Unção de Unidade– Salmo 133 - Oh! quão bom e quão
suave é que os irmãos vivam em
união. É como o óleo precioso
sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e
que desce à orla das suas vestes.
Como o orvalho de Hermom,
e como o que desce sobre os
montes de Sião, porque ali o
Senhor ordena a bênção e a
vida para sempre.
Unção de Honra– Mateus
26: 13 - Em verdade vos digo
que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o
mundo, também será referido o
que ela fez, para memória sua.
Unção de excelência–
Isaías 61: 1 - O espírito do
Senhor DEUS está sobre mim;
porque o SENHOR me ungiu,
para pregar boas novas aos
mansos; enviou-me a restaurar
os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a
abertura de prisão aos presos;
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De 01 de novembro a
14 de dezembro
Sábados e Domingos
As 9h e 19h

usados por Deus estarão ministrando bênçãos sobre vidas, as
sete bênçãos de Deus. Lembrese que você tem que ser ungido
para que a benção seja completa na sua vida

SCT

INAUGURAÇÃO DO NOVO TEMPLO ICB SANTOS

“Relembrem o que aconteceu no passado e reconheçam que só Eu Sou Deus”. Isaías 46:9
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R

elembrar o passado
para alguns pode
ser difícil ou doloroso, não para nós. Relembrar
o passado, é embarcar em uma
trajetória de fé, conquistas, muito trabalho e a grande atuação
do poder de Deus.
Tudo começou no ano de
1996, quando Deus traz a cidade
de Santos (SP) o casal de Missionários Antônio Carlos Palaroni
e Andreia, com seus filhos ainda
crianças, Misael, Israel e Dhamarys.
Vindos de uma estabilidade
pastoral e ministerial composta
por 8 anos, na cidade de Recife/
PE, onde desempenharam uma
grande obra no Reino de Deus,
estavam agora sendo desafiados
a começar do zero no território
da baixada Santista. Realmente
foi um grande divisor de águas
em suas vidas e ministério, onde
apossaram-se de muita dependência de Deus, sensibilidade a
Sua voz e orientações, dotados
de muita garra, coragem e determinação, deram início a uma
nova trajetória... Um tempo de
novas sementes... E novas colheitas.
Aliados a uma equipe de
bravos guerreiros, que foram levantados, treinados e potencializados na ocasião. A Igreja Casa
da Benção na Baixada Santista
foi tomando um novo formato
e alcançando uma nova dimensão, o crescimento passou a ser
de forma explosiva, e a cada dia
Deus ia acrescentando os que
iam sendo salvos.
Chega o ano de 2000... E
com ele um grande desafio, a
transição da Igreja, que saía da

A ICB Santos estava lotada no dia da inauguração

As pessoas oravam de mãos dadas
louvando a Deus pelo momento

Missionário Palaroni

metodologia tradicional, para o
grande mover na inspiração da
Igreja primitiva, onde foi feita
de cada casa uma extensão da
igreja, e de cada membro um
ministro.
Foram tempos difíceis de
muita perda, incompreensões e

Apóstolo Doriel e missionária
Ruth oram pelo casal de
missionários Antônio e
Andreia Palaroni

grandes batalhas de todos os níveis possíveis e imaginários. Todavia os Missionários Palaroni e
Andréia mantiveram-se fortes,
imbatíveis, perseverantes e não
retrocederam ante a missão e
visão que Deus estava confiando
em suas mãos.

SCT

Cercados de uma equipe sólida, madura e fiel que foi
forjada ao longo dos anos, o
crescimento foi inegável... E de
posse de uma palavra profética
que Santos seria o farol para o
mundo, o templo da ICBSantos
tornou-se pequeno diante do
explosivo crescimento e multiplicação.
A partir daí, deu-se início ao sonho... ao desejo... E a
necessidade de um lugar maior
que pudesse acolher os mais de
2.800 membros, fora os incontáveis frequentadores e visitantes.
Um lugar maior para acolher as
mais de 530 células, um lugar
maior para atender aos cultos,
aos congressos, conferências e
convenções.
Foram muitos anos de
oração, jejum, atos proféticos e
muita procura na busca de um

novo endereço. Muitas portas
foram apontadas desde então,
gerando expectativas..., mas ainda não era o melhor de Deus.
A igreja se manteve firme na fé
e na promessa dada através de
muitos Missionários pastores e
profetas que foram usados por
Deus em afirmar que a ICBSantos seria levada a níveis mais altos de conquistas.
E finalmente, depois de um
longo período de espera, aproximadamente no meio do ano de
2015 surge um novo anúncio de
“ Aluga-se” na Rua Lucas Fortunato n 100 no Bairro da Vila Matias. E com este anúncio, renasce
as expectativas, esperanças, propostas, negociações e reuniões.
Então surge a tão esperada notícia:
“Negócio fechado!”
E finalmente a ICBSantos

está debaixo de uma nuvem de
Graça e Glória! Debaixo da realização de um sonho, pisando
em solo de conquista, e prosseguindo para o cumprimento de
novos alvos, metas, visões e realizações.
Valeu a pena, os anos de
espera, as lágrimas, os votos, as
ofertas, a entrega, a dedicação, a
confiabilidade de cada irmão, e
pôr fim a visão extraordinária de
liderança dos Missionários Palaroni e Andréia, pois a ICBSantos
e toda Baixada Santista está vivendo um novo tempo em um
novo templo! Rumo a uma nova
História!
Veja mais fotos em http://
bit.ly/1iZOWAn
Por Pastora
Cida Rodegheri

CONVENÇÃO ICB MARANHÃO

A

s Igrejas Casa da Bênção do Estado do Maranhão (ICB MA), sob a liderança do casal de Missionários
Antonio e Maria José Francelino, da Pastora Adriana Francelino e demais pastores do estado, realizaram do dia 25 a 27 de
Setembro a Convenção Estadual
na capital São Luis.
Por intermédio das minis-

trações dos Missionários e Superintendentes Heilor Messias
(Marabá-PA) e Luiz Martins
(Fortaleza-CE), houve um grande despertar para a igreja sair
das quatro paredes e avançar em
busca de um exército para o Reino de Deus como aconteceu em
Ezequiel 37. Tudo foi perfeitamente conduzido pelo Espírito
Santo. A igreja foi fortemente

Missionários Luiz Martins
e Francelino

tocada e envolvida pelo tema,
“GERANDO UMA VISÃO”,
que inclusive foi artigo da última revista do pastor, texto este
que incentivou a igreja a definir
e ampliar a consciência do que
ela realmente é. A ICB MA está
incendiada pelo desejo de entrar
em cada lugar de São Luís e do
estado do Maranhão em busca
dos “ossos secos”.
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Missionário Heilor Messias ministrando

SCT

CONVENÇÃO DO ESTADUAL DO ES

Pra. Raquel, missª Graça
e missº Jair

N

os dias 18, 19 e
20 de setembro,
a Igreja Casa da
Bênção – ICB, realizou a grande e maravilhosa convenção do
estado do Espírito Santo. O missionário Jair de Oliveira e a missionária Maria das Graça foram
os anfitriões deste grande mover
de Deus, com participações de
preletores renomados como o

Auditório da grande convenção estadual

pastor Silvio Galli, missionário
Antônio Palaroni, pastor Marcos Mariano, do cantor Mauricio Paes dentre outros.
Num lindo ato profético
uma parreira móvel com odres
foi entregue ao casal de líderes
pela pastora Raquel Oliveira.
Houve muito poder de Deus nas
ministrações de dança e pregações. Nosso Deus é assim, um

Deus de maravilhas que nos surpreende a cada ano para vivermos em novidade de vida, “um
novo tempo”. Deus é bom em
todo tempo, e a ICB vai continuar vivendo “um novo tempo”.
Veja mais fotos em http://
bit.ly/1FSVb3A
Colaborou:
Neuracy Ferreira
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7ª CONVENÇÃO DA ICB CAMPOS BELOS (GO)

L

ICB Campos Belos

iderada pelo missionário Pedro França,
a ICB Campos Belos
(GO) realizou a sua grande Convenção l que aconteceu entre os
dias 17 a 20 de setembro. Estiram presentes todos os pastores
e obreiros do campo; também
participaram o missionário Juvercino Duarte presidente da
convenção de Goiás, missioná-

rio Domingos Pereira e o pastor Agnaldo Candido, da ICB
Brazlândia (DF). Nessa sétima
convenção aconteceu também
a consagração de mais de 25
obreiros à casa do Senhor, que
na sua maioria foram jovens que
têm sentido o chamado de Deus
para suas vidas.
O missionário José Messias, superintende do Supremo

Convenção ICB – Campos Belos

Concílio – SCT, esteve mais uma
vez representando - o na convenção da Igreja Casa da Bênção
– ICB Campos Belos (GO).
Veja mais fotos em http://bit.
ly/1GsIpDS
Colaborou, missionário José
Messias.

SCT

A ICB SÃO PAULO REALIZA GRANDE CONVENÇÃO

Foto: Flávio Carques

N

o último sábado
de setembro dia
26 a Igreja Casa da
Bênção do estado de São Paulo,
ICB – São Paulo, realizou mais
uma convenção que aconteceu
no ginásio municipal de Embu
das Artes, cidade da Grande São
Paulo. a ICB daquela cidade tem
se destacado, nos últimos tempos, por hospedar esse evento. O
missionário Genoíno Ferderle e
sua equipe, sempre tem feito um
grande trabalho para hospedar a
convenção estadual.
O missionário Sergio
Affonso, presidente da convenção estadual, bem como os demais líderes e superintendentes
se colocaram a disposição para
que o ginásio estivesse lotado,
demonstrando assim o novo
tempo que tem se levantado sobre a Casa da Bênção, por todo
o país.
Veja mais fotos da convenção de São Paulo em: http://bit.
ly/1GsGpvx

Apóstolo Doriel pregando durante a convenção de São Paulo

Missº. Genoíno, missª Zuleide, ap. Doriel, pr. Donizete

Missº Sergio Affonso
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Auditório da convenção de São Paulo

SCT

CONVENÇÃO ESTADUAL DA ICB RIO DE JANEIRO
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A

convenção
do
Rio de Janeiro,
realizada
nos
dias 25, 26 e 27 de setembro,
foi considerada uma das melhores que aconteceu nos últimos tempos. Isso é afirmação
de pastores que estiveram nos
três dias dessa importante festa da Igreja Casa da Bênção –
ICB RJ.
Autoridades civis do estado como o deputado estadual Waguinho, esteveram
presentes na Convenção da
ICB RJ, em especial, no sábado, dia em que o apóstolo
Doriel de Oliveira ministrou
a palavra de Deus. Os missionários Antônio Palaroni
(ICB-Santos) e Moises de
Oliveira (ICB-Governador
Valadares) foram os preletores oficiais. O presidente da
câmara dos deputados Eduardo Cunha, esteve no encerramento, momento em que
o missionário Getúlio Mapa,
presidente da Convenção Estadual orou por ele.
Em uma rede social o
missionário Getúlio expressou sua alegria pelo sucesso
que a convenção alcançou e
disse: “...quero agradecer a
todos que contribuiram para
que tivéssemos uma convenção estadual do nível espiritual e organizacional como foi
esta em 2015 com o TEMA:
VIVENDO UM NOVO
TEMPO!...” e finalizou agradecendo a sua família e a
Deus, fazendo mensão do

Apóstolo Doriel ministrando em Quintino – RJ

Deputado Waguinho, ap. Doriel e missº. Getúlio

Missionários Palaroni e Getúlio

seguinte texto bíblico “Dêem
graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade
de Deus para vocês em Cristo Jesus - 1 Tessalonicenses
5:18”
Veja mais fotos da con-

O presidente da câmara, dep.
Eduardo Cunha, recebe oração
dos pastores da ICB Rio

venção do RJ em http://bit.
ly/1iZTMxJ
Colaborou: Missionário
Getúlio Mapa

SCT

ICB PARÁ REALIZA CONVENÇÃO ESTADUAL 2015

N

Auditório da Catedral da Bênção de Ourilândia (PA)

Pastores participantes da
convenção

Grupo de mulheres que receberam o treinamento dado
pela Evª. Bete Dias

Pastores Arcentik e Paulo Muniz

Missionário Palaroni
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os dias 18 a 20 de
setembro, a igreja
da Casa da Bênção
– ICB – Pará, realizou a Convenção estadual 2015 na cidade de
Ourilândia. Esse campo, liderado pelo missionário Silvio Batista, tem uma das maiores igrejas
do norte do país e o pastor Paulo
Muniz e sua esposa pastora Gervalina são os pastores locais.
A convenção foi presidida
pelo missionário José de Sousa,
presidente da convenção estadual e contou com a presença de
todos os superintendentes e pastores do estado. Também participaram o missionário Palaroni,
diretor administrativo do Supremo Concilio – SCT, acompanhado de sua esposa missionária
Andreia Palaroni, do seu filho o
pastor Isrhaell Palaroni, que ministrou o louvor e aos jovens. O
pastor Arcentik, Dias diretor do
SCT, e sua esposa a evangelista
Bete Dias, que teve uma participação especial onde treinou um
grupo de irmãs e jovens para a
evangelização de crianças, também estiveram presentes.
Veja as fotos da convenção
em http://bit.ly/1FL7fnA
http://on.fb.me/1jAofmF

SCT

UM NOVO TEMPO PARA A ICB
EM SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (MG)

ICB São Sebastião do Maranhão

D

epois de anos de muito trabalho, sacrifício
e esforço pessoal, o ex-semina-

O

rista e hoje pastor Israel junto
com sua esposa Alvanice, inauguraram no dia 26 de Setembro
o novo prédio da ICB São Sebastião do Maranhão (MG).
Vários líderes do estado
e autoridades locais estiveram
presentes. O Missº Sebastião Tavares, superintendente da região,
abençoou o novo prédio bem
como os líderes. O pastor Mário
Cezar, líder da regional em Nova

Pr. Israel, Alvanice e seus filhos

Serrana, foi um dos preletores e
representou o diretor do SCT,
pastor Fabio Oliveira.

CONVENÇÃO ICB JATAÍ (GO)

campo 104 da igreja
Casa da Bênção – ICB
Jataí, liderado pelo pastor Realino Nunes de Sousa, realizou no
último fim de semana de setembro a convenção regional e estiram presentes todos os pastores
e obreiros do campo. O missionário Juvercino Duarte, presidente da convenção de Goiás
acompanhado do missionário
Domingos Pereira, missionário
José Messias, supervisor do Supremo Concilio, acompanhado

Auditório da convenção
na ICB Jataí

do pastor António Ribeiro. Durante a convenção foram consagrados novos obreiros, a maioria era de jovens que têm sentido
o chamado do Senhor para sua
vida.

Missºs. Messias, Juvercino,
Realino e Ribeiro

A igreja Jataí tem trabalhado para que seja aberta uma
igreja por ano.
Veja a intergra dessa matéria em
http://bit.ly/1hm1lNV

FESTA DA COLHEITA NA ICB MARÍLIA -SP

Centenas de pessoas aceitam Jesus como salvador de suas vidas na ICB Marília - SP.
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A

Igreja Cada da Bênção
da cidade de Marília
(ICB Marília), no interior de São
Paulo, tem experimentado o verdadeiro avivamento. Desde que
o missionário Amiltom Candido, superintendente da região,
colocou em seu coração e tem
passado isso a cada membro,
obreiro e pastor que é necessário
mudar o estilo de vida da igreja,
voltado as origens, muita coisa
mudou. O Trilho do Salvo Vencedor tem crescido e andado, se-

não corrido em Marília.
No dia 19 de setembro
aconteceu mais uma festa da colheita, o missionário Amiltom
conseguiu o ginásio municipal
de Marília para fazer esse culto que reuniu mais de três mil
pessoas e que ao fazer ao apelo,
mais de 300 pessoas aceitaram
Jesus como salvador.
Veja mais fotos
em
http://bit.
ly/1FSUjvR Colaborou:
Missionário Amiltom
Candido.

Ginásio de Marília lotado

Missº. Amiltom com a mão levantada, abençoando a multidão

Política

Deputada Celina Leão

O

mês de outubro
bate à porta e, com
ele, a Campanha
Outubro Rosa que tem como
objetivo despertar a atenção da
população para a importância
do autoexame na detecção precoce do câncer de mama, tratamento e cura da doença. Como
mulher, não posso ficar de fora
desse movimento voltado para a
promoção da saúde feminina.
O câncer de mama tem
apresentado tendência de crescimento nos últimos anos, com
um alto número de óbitos, mas
sabe-se que ele está entre as
doenças curáveis se diagnosticado em fase inicial. A Câmara
Legislativa tem desempenhado
seu papel nessa luta ao fiscalizar e exigir do Poder Executivo
uma assistência de qualidade e
oportuna às mulheres do Distrito Federal. A incorporação de
ações para conscientizar sobre
o câncer de mama, não apenas
no mês de outubro, mas permanentemente, é instrumento valioso para chamar a atenção da
sociedade para a importância de

identificar e tratar qualquer lesão suspeita com agilidade.
Na campanha Outubro
Rosa 2015, destaco a necessidade de conscientização das mulheres sobre a importância do
diagnóstico precoce e da busca
pelos serviços de saúde periodicamente. Sabe-se que alguns tipos de nódulos nos seios são palpáveis, por meio do autoexame.
Além disso, os médicos explicam que se o tumor tiver menos
de um centímetro de diâmetro,
as chances de cura têm 95%, de
acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Quando a
mulher é acompanhada por um
especialista, no caso de alguma
suspeita, é por meio da mamografia e da ultrassonografia que
se detectam os nódulos.
Especialistas estimam que
a mortalidade por câncer de
mama em mulheres com idades entre 50 e 69 anos cairia se
elas se submetessem ao exame.
Entretanto, segundo estudos,
apenas 35% delas sabem que a
mamografia é a maior aliada no
diagnóstico precoce da doença.
A prevenção é sinônimo de
vida e as brasileiras não podem
procurar a ajuda médica apenas
quando os sintomas da doença
já estão avançados. No Brasil,
infelizmente, muitas mulheres
ainda têm morrido por falta de
informação.
Segundo a Estimativa sobre
Incidência de Câncer no Brasil,
2014-2015, produzida pelo Inca,
a previsão é de que o Brasil tenha 576 mil novos casos de câncer por ano. Desses, 57.120 mil
serão tumores de mama.
Segundo os médicos, o
câncer de mama é relativamente

raro antes dos 35 anos, mas acima dessa idade sua incidência
cresce rápida e progressivamente. É importante saber que nem
todo tumor na mama é maligno
e que ele pode ocorrer também
em homens, mas em número
muito menor. Uma notícia que
nos alivia é saber que a maioria dos nódulos detectados na
mama é benigna, entretanto os
médicos garantem que isso só
pode ser confirmado por meio
de exames médicos.
O movimento popular internacionalmente
conhecido
como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O
nome remete à cor do laço rosa
que simboliza, mundialmente, a
luta contra o câncer de mama e
estimula a participação da população, empresas e entidades
ao tema. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde
vários Estados tinham ações
isoladas referentes ao câncer de
mama e ou mamografia no mês
de outubro. Com a aprovação
do Congresso Americano, posteriormente, o mês de outubro
se tornou o mês nacional (americano) de prevenção do câncer
de mama.
No Distrito Federal e em
todo o Brasil, a população aderiu ao Outubro Rosa. E na Câmara Legislativa do DF não será
diferente: apoiamos a campanha
e por meio dela demonstramos
nosso desejo de que muitas mulheres vivam com saúde e que o
câncer de mama seja só uma estatística do passado.
Celina Leão
Deputada Distrital
Presidente da CLDF
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PREVENÇÃO É SINÔNIMO DE VIDA

Política

EM DISCURSO NA ONU, EDUARDO CUNHA
DEFENDE LIBERDADE DE IMPRENSA E RECHAÇA
QUALQUER FORMA DE CENSURA E REGULAÇÃO
E MÍDIA, INCLUSIVE ECONÔMICA

Deputado Eduardo Cunha

‘Democracia sem povo
é como um jardim sem flores. Não tem o que se regar, o que se manter. Quem
achar que a democracia se
sustenta apenas com arranjos momentâneos, acabará vencido pela história’
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O

presidente
da
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), deu
mais uma prova de seu incondicional apoio à liberdade imprensa ao discursar na
IV Conferência Mundial de
Presidentes de Parlamentos,
evento promovido recentemente pela Organização da
Nações Unidas (ONU) sobre
democracia, paz e liberdade
de expressão, que reúne líderes parlamentares de quase
150 países. Segundo Cunha,
é “fundamental para a democracia a manutenção da

liberdade de imprensa”. Para
ele, é imprescindível combater “qualquer forma de censura e regulação de mídia de
qualquer natureza, inclusive
econômica”.
“A democracia brasileira é bem jovem, mas vem se
consolidando a cada dia. A
essência da democracia é a representação popular. Democracia sem povo é como um
jardim sem flores. Não tem o
que se regar, o que se manter.
Quem achar que a democracia se sustenta apenas com
arranjos momentâneos, acabará vencido pela história. Os
governos são provisórios. A
democracia tem de ser permanente “, disse Cunha. Além
dele, também discursaram na
sede da ONU chefes de parlamentos do Reino Unido, Vietnã e da China.
O presidente da Câmara destacou a força que o

parlamento brasileiro vem
desenvolvendo nos últimos
anos: “O senso comum tende a reduzir a democracia ao
simples rito do voto, da eleição, mas notem que a democracia é muito mais que isso.
A democracia é o respeito as
diferenças e a promoção pelo
diálogo e a busca pacífica pela
solução dos conflitos. Nós, líderes de parlamentos, temos
um papel muito importante
nesta construção, o papel de
aproximar a população das
decisões, o papel de debater, o
papel de representar os mais
diferentes pontos de vista”.
(Com agências)
Leia a íntegra desta reportagem: http://bit.
ly/1L2bM1Z

Política

COMISSÃO APROVA DEFINIÇÃO DE FAMÍLIA
COMO UNIÃO ENTRE HOMEM E MULHER

N

Comissão que aprovou o estatuto da família

ção.

Mas para os contrários ao
projeto, o texto estaria dando
brechas para legitimar a discriminação de homossexuais,
como bem afirmou a deputada
Erika Kokay (PT-DF) que tentará apresentar um recurso para
que o Estatuto seja votado na
Câmara antes de seguir para o
Senado.
“Mais uma vez a família
venceu, este projeto vem num
momento bastante oportuno.
Nunca a principal instituição da

sociedade e o matrimônio foram
tão atacados como nos dias atuais”, afirmou o deputado Sóstenes Cavalcante.
A comissão especial votou
no projeto que teve 17 votos favoráveis e 5 contrários. Os deputados chegaram a tentar votar
quatro destaques do texto, mas
logo começou uma sessão no
Plenário e pelas regras da Casa
nenhuma comissão pode votar
projetos e destaques simultaneamente ao plenário.
Fonte: Gospel Prime 25/09/2015
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esta quinta-feira
(24) a comissão
que discute o Estatuto da Família aprovou o texto
principal do projeto que define
como família a união entre homem e mulher. O projeto é polêmico por não aceitar como família uniões formadas por pessoas
do mesmo sexo.
O texto define a família
como a união entre homem e
mulher por meio de casamento
ou união estável, ou a comunidade formada por qualquer um
dos pais junto com os filhos. O
projeto não é uma criação da
bancada religiosa, pois a Constituição Federal já reconhece
esses termos para definir família
no artigo 226. Porém o Estatuto
da Família busca a preservação
da mesma, falando sobre direitos da família e as diretrizes das
políticas públicas voltadas para
atender a entidade familiar através da saúde, segurança e educa-
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Fé
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