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Palavra

APOSTÓLICA
Isso é o selo da promessa de
Deus em nossas vidas.
Para o ano de 2016 não
será diferente. Deus tem me
visitado e tem me falado que
este será o “Ano do acrescentar... Ano da multiplicação...”
(Atos dos apóstolos 2: 47), o
ano em que milhares e milhares de pessoas vão aceitar Jesus como Salvador em nossas
igrejas. Nossas igrejas ficarão
cheias. Algumas terão que fazer dois três cultos seguidos,
pois o povo não vai caber
dentro dos templos.
No ano de 2015, inauguramos algumas igrejas como
foram as do Guarujá (SP) e a

“

Pelas viagens
que faço pelo país
tenho visto a igreja
crescendo.

”

de Irajá (RJ). Em 2016 novas
igrejas serão abertas e inauguradas do sul ao norte, do
leste ao oeste do Brasil, essa é
a promessa de Deus. E Ele já
nos deu esse tema para a convenção mundial que teremos
em julho: “Ano do acrescentar... Ano da multiplicação...”,
baseado em Atos dos apóstolos 2: 47.
Creia nessa promessa,
2016 “Ano do acrescentar...
Ano da multiplicação...”
Deu te abençoe.
Foto: Flávio Carques
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echamos o ano de
2015, ano de bênçãos e de vitórias,
ano em que o Senhor no agraciou com “Um Novo Tempo”,
esse foi o tema de nossa convenção, em julho e, das convenções estaduais e regionais.
Esse novo tempo chegou para
a Casa da Bênção, e está acontecendo...
Pelas viagens que faço
pelo país tenho visto a igreja
crescendo. Em Portugal, nos
Estados Unidos e na África,
tem acontecido o mesmo.
Igrejas que antes tinha quatro ou cinco pessoas hoje tem
oitocentas pessoas por culto.

Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br
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Foto: Flávio Carques

Palavra Apostólica

SCT

CONVENÇÃO D

N

a tarde de terça-feira (17 de
novembro),
aconteceu uma reunião com
os presidentes das convenções estaduais da Igreja Casa
da Bênção - ICB. Na pauta o
novo protocolo de consagrações de oficiais, Projeto Paulo,
Escola de Formação Ministerial, ICB Portugal e outros
países, curso Experiências de
Fé dentre outros assuntos.

4 | MENSAGEM - NOVEMBRO 2015

O segundo dia, quarta-feira, a Conferência de Líderes começou com oração
e a pregação do missionário
Palaroni, frisando os sonhos
que não foram realizados.
Que levou pastores e líderes a
reflexão e oração.
Depois teve a pregação
do missionário Paulo Resende, em seguida a parte
administrativa, onde se falou sobre a reunião de superintendentes, em março, em
Caldas Novas (GO) veja o
quadro abaixo. Foi apresentado o relatório sobre o Centro
de Formação Ministerial, em
Santos, e o missionário Jair
de Oliveira salientou que esta
obra é custeada pela Secretária Nacional de Missões e os
recursos do Projeto Paulo,
informou ainda sobre a desaceleração do projeto devido
a necessidade de capacitar os
obreiros, além de outros assuntos.

Apóstolo Doriel de Oliveira ministrand

Presidentes de convenção estaduais se reúnem com a diretoria do SCT.

Missionário Palaroni
ministrando aos líderes

Missº. João Galdino, ap. Doriel de
Oliveira, missº. Daniel de Oliveira e missº. Palaroni, ministram a
Santa Ceia de líderes

DE LÍDERES

Missionário Paulo Roberto
Resende de Oliveira

Apóstolo Doriel de Oliveira, reúne todas as lideranças do Brasil
e oram pelas bandeiras pedindo que o Senhor mande o grande
avivamento sobre essa nação.

Reunião das mulheres na convenção de líderes

Enquanto os líderes estavam reunidos na Catedral suas esposas estavam com as missionárias Ruth de Oliveira e Andreia Palaroni, na Capela da Bênção.
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do

Na manhã de quinta-feira o apóstolo Doriel de Oliveira ministrou sob o tema:
Passando por Peniel. Uma palavra muito forte! Ao final da
pregação todos se ajoelharam
buscando a benção de Deus
para suas vidas, em seguida
foi ministrada a santa ceia
ministerial.

Fotos: Flávio Carques

SCT

SCT
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INAUGURAÇÃO ICB – GUARUJÁ

epois de um trabalho intenso de
quase um mês, e
conforme publicado na edição
40 da RM/novembro 2015, foi
inaugurado no dia 27 de novembro, um tabernáculo da Casa
da Bênção em Guarujá (SP),
que contou com a presença do
apóstolo Doriel de Oliveira, da
missionária Ruth de Oliveira e
da pastora Lilian Figueredo. O
evento contou ainda com a presença dos missionários, António
e Andreia Palaroni (ICB-Baixada Santista), Scinésio (ICB-Mogi das Cruzes), e autoridades civis como a secretária de governo
municipal, doutora Eliana.
O vereador Fernando Bispo, membro da ICB-Baixada,
também ajudou, providenciando tendas e som para a inauguração. O Sr. João Santinho,
gerente geral da Companhia de
água de São Paulo (SABESP), se
empenhou para que a ligação estivesse pronta a tempo da inauguração.
O pastor Fabio de Oliveira,
diretor do Supremo Concílio,
acompanhou a execução total da
obra e se emocionou ao entregar
para o apóstolo Doriel a documentação do terreno. o pastor
Fábio agradeceu aos pastores
Gabriel Bispo e Osmar Santos
que foram os responsáveis pela
condução da obra, além das mulheres da bênção que cozinharam para os irmãos que construíam a igreja.
O apóstolo Doriel e o pastor Fabio, por diversas vezes se
emocionaram, assim como todos aqueles que participaram
dessa construção. Ao final da

Apóstolo Doriel de Oliveira, diante da multidão que esteve presente
para inauguração da ICB Guarujá.

Pr. Fabio de Oliveira, junto com
os homens e mulheres que ajudaram a construir a ICB Guaruja.

Pr. Fabio de Oliveira, missª.Ruth
de Oliveira, ap. Doriel e missº.
Palaroni, no momento da entrega
da igreja para o campo da
baixada santista.

Ap. Doriel num gesto emocionado, agradece ao Pr. Fabio de
Oliveira, pelo empenho na construção da ICB Guarujá.

cerimônia houve a entrega do
tabernáculo ao missionário Palaroni que está assumindo com
sua equipe a região de Guarujá.
Veja a reportagem completa e as fotos da inauguração em
http://bit.ly/1OhEigt

O momento mais marcante dessa
obra, a primeira lata de concreto, começando o alicerce da ICB
Guarujá.
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