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Palavra Apostólica

APOSTÓLICA

stamos no início
do ano de 2016,
este ano Deus
marcou para ser o ano do
acrescentar e do multiplicar.
A nossa igreja, o ministério Casa da Bênção no Brasil
está marcado por Deus para
um grande trabalho, especial,
porque a promessa de Deus
para nós é que o que nós fizemos em 50 anos, nós faremos
em cinco anos e para que isso
se cumpra, a primeira atitude
nossa é crer, precisamos acreditar na promessa que Deus
fez para nós.
Convém que eu faça as
obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite

vem, quando ninguém pode
trabalhar (João 9:4).
Isso quer dizer que será
um tempo de muito trabalho,
um tempo que precisamos
trabalhar mais do que nunca, no nosso país, nos nossos estados, nas cidades onde
estamos, nas capitais... Não
podemos parar! Apesar das
notícias, de que o Brasil está
atravessando por uma grande
recessão, uma crise política,
parece até que o Brasil está
parando, não existe expectativa de crescimento. Todos esses sentimentos, essas angústias são do homem natural,
pois as pessoas vivem de forma natural. Mas nós estamos
falando de coisas espirituais,

“

Convém que
eu faça as obras
daquele que me
enviou, enquanto
é dia...

”

do mundo invisível aos olhos
naturais, que são espirituais,
são sobrenaturais. O que está
acontecendo no Brasil não vai
nos atingir. Porque não somos pessoas naturais.
Se prepare, trabalhe, ore,
busque a Deus e faça uma
grande obra nesse ano de
2016.

Foto: Flávio Carques

Deus te abençoe.
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br
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Palavra da Missionária Ruth

MULHERES DA BÊNÇÃO EM AÇÃO
tema: “Um Novo Dia”.
Desde já contamos com
as orações de todas as MDB e
no demais, que Jesus Cristo, na
sua infinita graça vos abençoe
e vos dê a paz.
Um grande abraço da sua
amiga de verdade,

Missionária Ruth de Oliveira
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ungidas no poder do Espírito
Santo trouxeram grandiosas
mensagens do poder de Deus,
que muito falaram aos nossos
corações.
Todas as atividades desenvolvidas durante o dia foram bênçãos de Deus, nossas
pastoras e missionárias visitantes, digo, vindas de outras
partes do Brasil, foram muito
usadas por Deus no decorrer
de nossa pré-convenção sob o
tema “Ainda há Esperança”. A
multidão que invadiu a Catedral foi realmente impactada
pelo mover do Espírito Santo
de Deus.
Agora já estamos nos reunindo para tratar de nossa convenção mundial das Mulheres
da Bênção que será realizada
de 20 a 22 de julho, próximo,
sempre as 13 horas, já sob o

Foto: Flávio Carques

A

o iniciar essa página, quero cumprimentar todas
as mulheres de Brasília e do
Brasil.
Quero parabenizar a todas as muitas amigas de verdade, Mulheres da Bênção
– MDB pelo seu dia, comemorado no mês de março.
Embora saibamos que
todos os dias são nossos, dias
que o Senhor Deus concede,
alguém se lembrou de nos colocar no calendário, para termos nosso dia reconhecido
nacional e mundialmente, dia
08 de março!
Também quero relatar a
todos nossos leitores, que nossa pré-convenção das MDB,
realizada no dia 27 de fevereiro, foi uma grandiosa bênção
de Deus. Nossas preletoras

Catedral News

Foto: Bia Botero

PRÉ-CONVENÇÃO DAS MULHERES DA BÊNÇÃO
AINDA HÁ ESPERANÇA

Mulheres da Bênção se encontram na Catedral

D

todo, muitas atividades, pregações, louvores, teatro, dança,
uma verdadeira festa espiritual.
A pastora Lilian Figueredo,
Dida Carneiro (ICB – Guarujá) e é claro a missionária Ruth,
revezaram-se no púlpito fazendo o que sabem fazer de melhor,
falar da palavra de Deus. Cabe
salientar que elas não estavam
sozinhas, a missionária Andréia

Fotos: Bia Botero

epois de meses de
preparação e planejamento, aconteceu no último dia 27 de fevereiro, sábado a Pré-Convenção
das Mulheres da Bênção, sob a
direção da missionária Ruth de
Oliveira, presidente nacional
das Mulheres da Bênção e com
o tema: Ainda Há Esperança. O
auditório esteve lotado o tempo

Palaroni (ICB – Santos) que é
vice-presidente das Mulheres
da Bênção, estava acompanhada
das pastoras Van (ICB – São Vicente), Neide (ICB – Praia Grande), Elenilda (ICB – Santos) e
Obreira Diana (ICB – Bertioga).
Também estiveram presentes
a missionária Nilzete Affonso
(ICB – Mauá) e Pra. Marta( ICB
- Mogi das Cruzes).
Todas as igrejas filiadas do
Distrito Federal mandaram suas
representantes e as Mulheres da
Bênção da Catedral estavam todas reunidas.
Não podemos deixar de
agradecer o empenho da Pra.
Alexandra Oliveira e toda a equipe de mulheres que trabalharam
incansavelmente para que essa
pré-convenção acontecesse.
Veja mais fotos em http://
bit.ly/1pnRYlr
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Pastora Dida Carneiro e missionária Ruth de Oliveira

Missionária Ruth Oliveira

Pastoras visitantes na pré-convenção
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Catedral News

O DF REALIZA SIMULTANEAMENTE QUATRO
ENCONTROS COM AMOR DE DEUS

O

Senhor
tem
abençoado a Catedral da Bênção
bem como suas filiais no Distrito Federal. Nos dias 20 e 21
de fevereiro foram realizados
simultaneamente quatro En-

contros Evangelísticos, onde
mais de duzentas e quarenta
pessoas participaram. Houve
reconciliação, conversão e libertação. E para honra e glória de Deus, foram batizadas
aproximadamente 30 pessoas

no dia 06 de março, frutos
desses encontros. Nesse novo
tempo, de Crescer e Multiplicar, estamos vivendo o acrescentar de Deus para a Casa da
Bênção em Brasília.

Encontro da região de Valparaiso

Encontro da região de Ceilândia

Encontro da região do Paranoá

Encontro da região do Riacho Fundo

FORMATURA DO TRILHO SALVO VENCEDOR
NA CATEDRAL DA BÊNÇÃO
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N

o dia 02 de março mais uma
etapa foi concluída para vermos o crescimento do Reino de Deus
estabelecido na terra: a formatura do Trilho Salvo Vencedor na Catedral da Bênção.
Os pastores Fabiano Botero,
Alexandra Oliveira, Leandro
Ribeiro, Adauna Ribeiro e os
demais pastores da Catedral
participaram desse momento
especial, e, dia após dia tem
se dedicado a ministrar a pa-

Formandos dos cursos do trilho

lavra para esses novos salvos
vencedores.
Veja mais fotos da formatura em http://on.fb.
me/1Tnkz72

Ensino

Q

uando Jesus se
apresentou no
templo em Jerusalém aos 12 anos de idade,
ele impactou a todos, pois tinha conhecimento e sabedoria sobre Deus, e não porque
somente era Deus, mas também como homem tinha dedicação em estudar a palavra
do Pai eterno (Lucas 2.41-52).
Os instrutores ficaram surpresos ao ver Jesus saber tanto
sobre Deus e os ensinamentos
descritos na Bíblia. Jesus gostava de estar onde podia falar
e aprender sobre Deus. Não
devemos também ser assim?
Será que gostamos de estar
onde podemos aprender mais
de Deus?
Há 12 anos ininterruptos, a Igreja Casa da Benção
elabora e confecciona a sua
própria revista da Escola Bíblica da Benção. São 24 edições com inúmeros assuntos
abordados. Na responsabilidade da Pastora Alessandra
Xavier Pinheiro com a colaboração de vários comentaristas, atualmente conta com
o auxílio do Pastor Carlos
Magno Pinheiro (RJ), Pastor
Eduardo Moreira (SP), Pastor Edmilson de Melo (SP),
Evangelista Meirielen Xavier
(DF), Pastora Sheylla Reis
(PE), Evangelista Deise Kelly
(PE) e supervisão geral do
Missº Sérgio Afonso (SP).
Durante a trajetória des-

ses 12 anos, pudemos contar
com diversos colaboradores,
dentre eles: Missº Ruth Oliveira, Missº Jeremias Figueiredo, Missº José Geraldo,
Pastor Fabiano Botero, Missº
Paulo Roberto Rezende, entre
outros ilustres mestres que
de forma sistemática e coesa
compartilharam ensinamentos para transformação de
vidas.
O projeto nasceu do sonho de crescimento educacional da Igreja Casa da Benção, com objetivo não apenas
quantitativo, mas, sobretudo,
qualitativo. Onde o alvo sempre foi e sempre será o corpo
de Cristo. Não mais teríamos
que procurar em outros materiais para estudos, pois em
uma ação conjunta do Supremo Concílio ITEJ e da ICB
BRASIL reuniríamos toda
uma equipe de pastores e teólogos na nossa própria casa,
e juntos construiríamos o que
hoje temos em mãos: nossa
Revista da Escola Bíblica da
Benção.
Chegamos até aqui porque o senhor tem nos sustentado. Todos nós sabemos que
a vida cristã exige muita perseverança, coragem e determinação da nossa parte, nada
é tão fácil. Não estamos satisfeitos. Somos conhecedores
que temos muito a adequar
e melhorar, mas temos como
princípio a GRATIDÃO a

Deus por começar e perseverar em um propósito único de
fazer Seu nome conhecido.
Historicamente, é nas
salas de aula que muitos descobrem seu chamado ministerial; é nas EBDs que são desenvolvidas laços de unidade,
aprimoramento espiritual e
caráter. Se a sua igreja local
não possui escola bíblica, converse com seu pastor e juntos
iniciem o estudo sistemático
da Bíblia sagrada. Não precisa ser necessariamente aos
domingos, mas no melhor dia
da semana para que haja uma
participação efetiva da igreja.
Quanto às Igrejas em todo o
Brasil que já fazem este trabalho, convido a enviar imagens
e registros de suas Escolas.
Teremos prazer em compartilhar com todo o Brasil este
projeto; não mais um sonho,
mas uma realidade palpável.
Junte se a nós! NÓS ACREDITAMOS EM SALAS DE
AULA!
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A REVISTA ESCOLA BÍBLICA DA BÊNÇÃO
COMEMORA 12 ANOS DE SUA EDIÇÃO

Catedral News

CASAMENTO COMUNITÁRIO NA ICB SAMAMBAIA

N

Pastor Wellington Nogueira realizando o casamento coletivo

o dia 13 de fevereiro, sábado, a Igreja
Casa da Bênção da
QS 318 da Samambaia-DF, sob a
liderança dos Pastores Nogueira
e Tânia Costa, realizou o primei-
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N

ro casamento comunitário da
região. Nessa primeira edição,
cinco casais receberam as bênçãos matrimoniais com direito
a padrinhos, entradas com os
pais, pajens e bolo.

Veja mais fotos em http://
bit.ly/1Ly3Knk

CASAMENTO COLETIVO EM SANTANA
DO ARAGUAIA (PA)

o último dia 13 de
fevereiro, na Igreja Casa da Bênção - ICB Santana do Araguaia,
no estado do Pará, foi realizado
o maior casamento coletivo da
história da cidade. Onze casais
regularizaram suas vidas conjugais diante da igreja e diante de
Deus.
A cerimônia foi celebrada
pelo Pastor Presidente, Wildglan
Lagos e co-celebrada pelo pastor
Clheiton Rodrigues.
A ICB Santana do Araguaia
também está no Trilho do Salvo
Vencedor, e vivendo hoje as promessas de Deus para esse ano,

Pastores Wildglan Lagos e Clheiton Rodrigues
celebrando casamento coletivo
do multiplicar e acrescentar.
Veja mais fotos em http://
bit.ly/1XYf0ey
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Catedral News

Foto: Flávio Carques

PRIMEIRO BATISMO DE 2016 DA
CATEDRAL DA BÊNÇÃO E FILIAS DO DF

N

Apóstolo Doriel de Oliveira diante dos candidatos ao batismo

o dia 06 de março,
aconteceu
mais
um batismo na
Catedral da Bênção, ocasião que
reuniu todas as igrejas filiais do
DF. Muitos dos candidatos que

passaram por esse batismo, participaram do último Encontro
de Amor com Deus. Mais de 120
pessoas foram batizadas nesse
que foi o primeiro batismo de
2016.

Veja as fotos do batismo
em http://bit.ly/24OlKjR
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APÓSTOLO DORIEL VISITA DEPUTADOS DISTRITAIS
DA FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA

Pr. Jeremias Figueredo, deputada Sandra Faraj e Ap. Doriel
de Oliveira

Deputado Julio Cesar, Ap. Doriel de Oliveira e Pr. Jeremias
Figueredo

Deputados, bispo Renato Andrade, Ap. Doriel de Oliveira e
Pr. Jeremias Figueredo

O apóstolo Doriel de Oliveira visitou alguns integrantes
da frente parlamentar evangéli-

ca da Câmara Legislativa do Distrito Federal, cumprindo assim,
um compromisso firmado com

os parlamentares de orar com
cada um deles em seus respectivos gabinetes.
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Catedral News

CAPA

Pragas
As doenças
provocadas
pelo Aedes
aegypti

16
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A

mados irmãos,
como cidadão
e pastor, sintome na obrigação de lhes dirigir uma palavra sobre uma
epidemia causada por um
mosquito chamado Aedes
aegypti que está assolando
o nosso Brasil e propagando
estranhas doenças.
Os males causados são
terríveis, e nossas autoridades têm buscado soluções,
sabendo que a curto e médio
prazo, só resta impedir a proliferação deste mosquito.
A autoridade máxima
desta nação, a presidente
Dilma Rousseff, convocou
os principais líderes evan-

As consequências estão
ao nosso redor:

“

Não
deixarmos água
parada a
disposição dele,
desde uma simples
tampinha até
objetos
maiores.

”

gélicos do país, e pela graça
de Deus estávamos entre
eles, para pedir que orientássemos e buscássemos o
apoio dos membros das nossas igrejas para efetuarmos
a única ação que pode impedir, nesse momento, a proliferação do Aedes aegypti:
não deixarmos água parada
a disposição dele, desde uma
simples tampinha até objetos
maiores.
Como cidadão brasileiro, conclamo a cada um de
nossos irmãos para que façamos isso, a fim de estancarmos os crescentes números
das pessoas infectadas pelo
mosquito!

*A Dengue, com sintomas de febre, dor de cabeça,
dores musculares, dores articulares e erupção cutânea,
tem feito milhares de vítimas;
*A Chikungunya, com
sintomas semelhantes ao
da dengue, é diferenciada
por dores mais intensas das
articulações, também tem
proliferado; e, ultimamente, o mosquito tem sido o
causador do vírus Zica, este
impõe a crianças e adultos a
síndrome de Guillan-Barré,
que provoca a inflamação
dos nervos e fraqueza muscular, provocando um mal
maior ao infectar mulheres
grávidas, fazendo que o fruto
de seu ventre seja acometido
de microcefalia, que prejudica o desenvolvimento mental
do nascituro.
Esta é uma síntese,
irmãos, de uma epidemia
que nos afeta terrivelmente e
que já leva pânico ao mundo,
pois já está se alastrando para
outras nações.
A nós como cidadãos só
nos resta evitar a proliferação
do Aedes aegipti, não permitindo que ele tenha acesso
à água parada.
Façam isso, por favor,
meus irmãos!
Falei-lhes até agora
como cidadão brasileiro e
a seguir falarei como após-

tolo, pastor, profeta e servo
do Senhor Jesus Cristo: Esse
mal que apavora o mundo é
mais uma manifestação real
de que já estamos vivendo o
“final dos tempos”!
Veja o capítulo 24 do
evangelho de Mateus, ali o
Senhor Jesus nos alertou que
este seria um período marcado por guerras, fome, terremotos, tribulação, pestes,
multiplicação da iniquidade,
resfriamento do amor, servos do Senhor sendo mortos
e odiados pelas nações por
causa de seu nome...
O livro de Apocalipse
também adverte sobre peste:
“E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome
Morte; e o inferno o seguia;
e foi-lhes dado poder para
matar a quarta parte da terra,
com espada, e com fome, e
com peste, e com as feras da
terra (Apocalipse 6: 8).”
Não é isso, irmãos, que
está acontecendo? As muitas
doenças disseminadas por
um único vetor, um aparente
simples mosquitinho, não
são pestes infernais nos atacando?
Você já ouviu falar mil
coisas sobre este inseto, mas
quero que você saiba que de
simples ele não tem nada, seu
nome utilizando o grego e o
latim lhe dá pomposidade,
mas quando traduzido para
a nossa língua podemos ver
quem verdadeiramente ele é.
Vamos à tradução:
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CAPA

CAPA

a palavra AEDES da língua
grega quer dizer “ODIOSO”,
aquele que odeia; já a palavra AEGYPTI do latim quer
dizer “DO EGITO”...
Sabemos que Deus é
amor e por consequência satanás é ódio... Eis aí, irmãos,
o inferno manifestado entre
nós: O odioso do Egito!
Se o mundo pouco ou
quase nada pode fazer contra
as pestes disseminadas pelo
‘odioso do Egito’, nós que
somos a Igreja do Senhor Jesus podemos combater esse
mal e o caminho nos foi dado
por Deus:
“Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se
humilhar, e orar, e buscar
a minha face, e se converter
dos seus maus caminhos,
então, eu ouvirei dos céus,
e perdoarei os seus pecados,
e sararei a sua terra. (IICr
7:14)”
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Através do profeta Joel,
o Senhor também mostrou
o que espera de cada um de
nós:
“Convertei-vos a mim
de todo o vosso coração; e
isso com jejuns, e com choro,
e com pranto. E rasgai o vosso
coração, e não as vossas
vestes, e convertei-vos ao
Senhor, vosso Deus; porque
ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e
grande em beneficência e se
arrepende do mal.”

Esse é o caminho que
sempre seguimos irmãos, e
que seguiremos para combater esse mal!
Nenhum ‘odioso egípcio’ vai calar a nossa voz...
Afinal, somos a Casa da Bênção, a igreja da família, a igreja da oração!
Orar é o nosso maior
prazer, é o que mais alegra o
nosso coração!
Unamo-nos irmãos meus para
buscar o nosso Deus, pois é
exatamente nos momentos
graves que a Igreja deve se
fazer mais presente!
Por isso, conclamo aos
nossos líderes, aos nossos
pastores e a todos aqueles
que são servos do Senhor na
nossa Igreja Casa da Bênção,
para que a partir de agora se

unam em permanente oração
e, sobretudo, realizem cultos
de clamor ao nosso Deus.
Aqui em Brasília já marcamos uma grande reunião,
serão 24 horas de clamor e
oração no dia 20 de março,
e, como líder da nossa Igreja
Casa da Bênção, peço que
também se faça isso em todas
as nossas igrejas, nesse e também em muitos outros dias.
Estamos enfrentando
um inimigo que dissemina
seu ódio no mundo; mas no
poder da oração o venceremos com a arma da justiça:
O amor de Deus que é em
Cristo Jesus!
Servo do Senhor Jesus,
Apóstolo Doriel de Oliveira.

Política

Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

APÓSTOLO DORIEL SE REÚNE
COM A PRESIDENTE DILMA

Líderes evangélicos se reúnem com presidente Dilma e Ministros de Estado
seu pastor”.
O apóstolo Doriel de Oliveira, conhecido como o apóstolo da oração, orou pela presidente e pelo fim dessa peste que
aflige o Brasil.

Apóstolo Doriel de Oliveira cumprimenta a presidente Dilma

Líderes evangélicos se reúnem com o senador Marcelo Crivella (RJ), antes da reunião com a presidente
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diversas cidades do país, para falar sobre os problemas que esse
vírus tem causado a população.
Na ocasião, a presidente e o ministro da saúde Marcelo Castro,
pediram que as igrejas evangélicas se mobilizassem para combater os criadouros do Aedes
aegypti.
A motivação das autoridades terem convidado aos pastores, é que circunstancialmente
os pastores se encontram com
os membros da igreja 3 ou 4 dias
por semana. Por sua vez os pastores destacaram a facilidade em
instruir os membros das igrejas,
pois as “ovelhas ouvem a vós do

Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

O

apóstolo Doriel de
Oliveira esteve no
fim da tarde do
dia 18 (quinta-feira), reunido,
por mais de três horas, com a
presidente Dilma Rousseff. Ele e
outros quarenta pastores, líderes
de diversas denominações evangélicas, associações evangélicas e
a Sociedade Bíblica do Brasil, estiveram no encontro, promovido pela Presidência da República, com a assessoria do senador
Marcelo Crivella (PRB/RJ).
Essa reunião foi estrategicamente marcada na véspera do
“zikaday”, Dia Nacional de Mobilização de Combate ao zika em
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SCT

SANTA CEIA MINISTERIAL NA ICB VITÓRIA – ES

ICB Vitória lotada durante culto de celebração e Santa Ceia
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Apóstolo Doriel ministrando

N

o mês de janeiro, a capital do
Espírito Santo
foi impactada, pois foi realizada a primeira Santa Ceia
ministerial da ICB-ES. O
apóstolo Doriel e a missionária Ruth de Oliveira participaram desse grande culto que
reuniu pastores e oficias de
toda a região.
A igreja estava tão lotada

Apóstolo Doriel de Oliveira, missionária Ruth
de Oliveira e missionário Jair de Oliveira

que foi montado um telão do
lado de fora para que muito
mais pessoas pudessem participar dessa festa.
Também foi comemorado, nessa data, o aniversário
do missionário Jair de Oliveira, presidente da convenção
estadual e vice-presidente da
ICB – Brasil, a comemoração
foi intensa. O missionário estava cercado pela esposa, mis-

sionária Maria da Graça, das
filhas, genro, netos e dos pastores e líderes da ICB Espírito Santo, que homenagearam
ao estimado líder da Casa da
Bênção.
Veja mais fotos em
http://bit.ly/1OMCNXA

SCT

N

CONFERÊNCIA JOVEM ICB - ES

os dias 26 e 27
de novembro de
2015, foi realizada no Centro de eventos Gospel Cristo, A Verdade Que
Liberta, mais uma edição da
Conferência Jovem ICB-ES.
Foram aproximadamente 700
jovens reunidos no propósito
de buscar mais de Deus.
Preletores como o pastor
José Carlos da Igreja Videira
de Porto Alegre (RS) e o Missionário Moisés de Oliveira,
ICB - Governador Valadares
(MG) trouxeram palavras de
renovo, fogo e glória.
Foram momentos marcados por orações de entrega,
e por um ato profético minis-

Encontro de jovens na Igreja Casa da Bênção de Vitória

trado pelo Missionário Jair
de Oliveira, pela Missionária
Maria das Graças e uma equipe de pastores que colocaram
as mãos sobre jovens que tem
sentido o chamado ministerial para suas vidas.

Veja mais fotos da
conferência em http://bit.
ly/1ngWCA7

NOVA ICB EM IRAJÁ - RJ

Apóstolo Doriel de Oliveira ao lado de líderes da ICB Rio de Janeiro,
inauguram o templo de Irajá

Miasato, para eventos e treinamento de discípulos para
um Novo Tempo em nosso
ministério.
Por Valdir Miasato

Veja mais fotos
http://bit.ly/1QtEC1p

em
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Foto: Ana Beatriz Cardoso

N

o dia 19 de dezembro de 2015
foi
inaugurado o novo templo da Igreja Casa da Bênção - ICB em
Irajá – RJ, com a presença do
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Missionário Paulo Resende
de Oliveira, Missionário Getúlio Mapa, bem como alguns
pastores e superintendentes
do estado do Rio de Janeiro.
É um prédio amplo com salas
para suprir as necessidades
de uma igreja que caminha
no Trilho, além disso, o templo tem capacidade para 700
pessoas sentadas. Um grande espaço conquistado pelos pastores Valdir e Claudia

SCT

MINISTRAÇÃO APOSTÓLICA NA ICB OLINDA

Ap. Doriel, Dyana Luiza, missionárias Ruth de Oliveira e Janilde
Caieiro

E

m sua passagem
pela região nordeste, o apóstolo
Doriel de Oliveira e a missionária Ruth de Oliveira, estiveram na Igreja Casa da Bênção
– ICB – Olinda, liderada pelos missionários Jaime (vice-presidente da ICB – Brasil) e
Janilde Caieiro. Foi uma noite
do mover de Deus em Olinda.
O apóstolo Doriel, na ocasião,
disse em sua pregação que
igreja está vivendo um novo
tempo, tempo de “acrescentar

Igreja Casa da Bênção de Olinda (PE)

e multiplicar”.
Veja algumas fotos em
http://bit.ly/1QpHw3F

BARRA DO GARÇA - MT
NO TRILHO SALVO VENCEDOR
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N

os dias 20 e 21
de fevereiro a
Igreja Casa da
Bênção – ICB – Barra do Garças (MT) realizou a imersão,
que é a primeira etapa do Trilho Salvo Vencedor, toda os
líderes do campo, que estão
sob a responsabilidade do casal de Pastores Antônio Marcos e Sandra Guimarães, participaram. O pastor Fabio de

Pastores Sandra e Antônio Guimarães e Fabio Oliveria

Oliveira, diretor do Supremo
Concílio – SCT foi o respon-

Participantes da imersão

sável pela ministração nessa
imersão.

SCT

INAUGURAÇÃO DA ICB
CRUZEIRO DO SUL - ACRE

aconteceu, porque sábado dia
05 de março foi a inauguração
de mais uma Igreja da Casa
da Bênção, na realidade uma
Catedral, naquela cidade, a
segunda maior cidade do estado, quase fronteira com o
Peru. Essa igreja dirigida pelo
pastor Geilson Souza da Silva,
surgiu de Jesus em Cada Lar,
e hoje com mais de 300 membros.

Pastor Geilson, missionário Jose Teixeira,
apóstolo Doriel e missionária Silvana

O missionário Jose Teixeira e sua esposa Silvana,
líderes da convenção da convenção estadual, estavam
vendo o fruto do trabalho em
que o Senhor os colocou.
Veja as fotos em http://
bit.ly/1Qytf6Z

Pastor Geilson e apóstolo Doriel
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J

á passava das duas
horas da manhã na
cidade de Cruzeiro
do Sul, situada a quase setecentos quilômetros da capita
do Acre, quando o apostolo
Doriel de Oliveira, acompanhado do pastor Arcentik
Dias chegavam no aeroporto.
Quase cem pessoas os aguardavam os pastores.
Toda essa movimentação

Auditório da Catedral da Bênção

SCT

Fotos: Bruno/Pamella

CONVENÇÃO ICB B

Auditório da convenção da Baixada Santista

neiro se reuniram grandes
nomes da fé e “titãs” como
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Missionária Ruth B. de Oliveira (Presidentes e fundadores da Casa da Bênção no Brasil e no mundo), Missionário
Moisés de Oliveira (Governador Valadares – MG), Pastor
Roberto de Lucena (Arujá

– SP), Missionário Hamilton
(Marília – SP), Pastor Davi
Melo (Guarujá – SP), Pastor
William Ferrão (Santos – SP),
Pastor Israel Palaroni (Santos
– SP) e os anfitriões Missionário Antônio C. Palaroni e
Missionária Andreia Palaroni
(Santos – SP).
Estes foram os porta-vo-

Fotos: Bruno/Pamella
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Q

uando muitos
cedem aos apelos da desistência motivados pelas negativas
da vida, um exército de “indesistíveis” se reúne debaixo de
uma nuvem de glória em mais
uma Convenção Anual de liderança na Baixada Santista,
sob o tema inspirador “Nunca
Desista”.
Com um crescimento
explosivo a cada ano, a convenção da ICB Baixada tem
reunido líderes de todas as
partes do Brasil, levando-os
ao crescimento, alinhando-os
na visão do “Trilho do Salvo
Vencedor” e dando direção
para aqueles que se entregaram ao “eis-me aqui” da grande comissão de Jesus Cristo,
de forma inegociável.
Nos dias 28 a 31 de ja-

Missionários Palaroni e Getúlio

Casal de missionários anfitriões, Antônio
e Andreia Palaroni

SCT

Fotos: Bruno/Pamella

zes de Deus em várias áreas
e seguimentos ministeriais,
familiares e pessoais, que de
forma decisiva trouxeram o
céu para a terra, debaixo de
um mover profético nesta
convenção.
Tudo e todos foram tremendamente usados por
Deus nestes dias! O louvor

Missionários Moises de Oliveira
e Palaroni

Grupo de dança da ICB Baixada

Grupo de Teatro da ICB Baixada

Missionária Ruth de Oliveira

Apóstolo Doriel falando sobre a
bênção de ser um patrocinador

trouxe a presença de Deus, a
dança trouxe a adoração gestual e a Cia de Artes Cênicas
que trabalhou com 59 integrantes em cena e mais 12 no
apoio, no Musical “A Liderança”, impactou de uma forma
contagiante em alegria e em
reflexão para todos.
Na ocasião, também foram separados 19 pastores
aprovados no teste pelo qual
passaram durante um ano,
onde foram avaliados pela
liderança, de acordo com as
exigências do “trilho”, e que
serão ungidos na convenção
mundial de julho próximo,
em Brasília.
“Nunca desista” foi o
tema dado por Deus, através dos anfitriões Palaroni e
Andreia, que inegavelmente
marcou a vida de todos que

ali estiveram.
Um divisor de águas se
deu nestes dias, como uma
extensão para todo o ano de
2016 de um novo tempo que
segue na palavra Apostólica
do acrescentar e multiplicar.
Saímos desta convenção
com nosso DNA impregnado
com a convicção de avançar
sempre. Estamos motivados,
inspirados e encorajados
diante de cada desafio que
surgir e de cada gigante que
se levantar. Estamos focados
para nunca desistir!
Por Pastora Cida F. Rodegheri

Veja mais fotos
http://bit.ly/21j2NkF

em
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Fotos: Bruno/Pamella

BAIXADA SANTISTA

SCT

CONVENÇÃO DA ICB - RECIFE

Missionários Lenira Ramos e José Geraldo, de costas,
diante do auditório da convenção do Recife.

A

convenção anual da Igreja Casa
da Bênção - ICB-Recife, pastoreada pelos missionários José Gerado e Lenira Ramos, aconteceu de 22 a
24 de janeiro na sede estadual, no bairro dos Afogados. O
apóstolo Doriel de Oliveira,
acompanhado de sua esposa
missionária Ruth de Olivei-

ra, abrilhantaram a festa que
também contou com a presença do missionário Palaroni, ICB – Santos (SP) e diretor
do Supremo Concílio – SCT,
missionário Jaime Caieiro,
ICB – Olinda e vice-presidente nacional da ICB, bem como
os líderes e pastores da ICB de
parte da região nordeste.
Os missionários José

Missionário Jaime Caieiro
e Apóstolo Doriel de Oliveira

Geraldo e Lenira têm sido
usados por Deus e a Casa da
Bênção tem crescido em Pernambuco.
Veja algumas fotos da
convenção em http://bit.
ly/1TlAF1h
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ICB TRÊS PONTAS (MG) DOBRA O NÚMERO DE
MEMBROS EM MENOS DE UM ANO

A

Membros da ICB Três Pontas (MG)

Igreja Casa da
Bênção – ICB,
na cidade de
Três Pontas (MG), dirigida
pela missionária Hilda Menezes Fagundes, começou

o Trilho Salvo Vencedor, em
abril de 2015 com 70 membros. Após onze meses, a
igreja tem hoje, março de
2016, cento e cinquenta
membros.

Templo da ICB Três Pontas (MG)

As três escolas CCE,
CTD e CMD estão acontecendo em grande intensidade. E para a glória de Deus,
a ICB Três Pontas já conta
com dezenove células.

SCT

MINISTRAÇÃO APOSTÓLICA NA ICB - SÃO PAULO

C

asa cheia, algumas pessoas em
pé, um clima de
confraternização e comunhão
onde todos esperavam pelo
apóstolo Doriel de Oliveira.
Esse cenário aconteceu no
sábado dia 27 de fevereiro,
na Igreja Casa da Bênção –
ICB da Avenida Celso Garcia,
uma das importantes vias de
São Paulo no Bairro do Brás.
O missionário Sérgio
Affonso, líder local, recepcionou o apóstolo Doriel que estava acompanhado do pastor
Marcus Mariano e todos os líderes do estado de São Paulo
que foram até lá para receber
uma ministração apostólica.
A reunião que se estendeu
pela tarde, também recebeu
uma palavra do missionário
Palaroni, ICB Santos e diretor
do Supremo Concílio – SCT.
Veja mais fotos em http://bit.
ly/1QJNhZe

Apóstolo Doriel ministra aos pastores e líderes da ICB de São Paulo

Diretoria da Convenção da ICB
São Paulo

Ap. Doriel, missºs. Palaroni, Scinesio e Willian Donizete.

ICB QUEIMADOS (RJ) INAUGURA MAIS UMA IGREJA

Prs. Magno e Mariana Cruz (centro da
foto) na inauguração da ICB Queimados

de nove igrejas. Deus continue abençoando esse casal de

Fachada da ICB
Queimados

líderes e toda sua equipe de fé.
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C

om pouco mais
de três anos, sob
a direção do campo os pastores Magno e Marina Cruz, a ICB Queimados
têm vivido um grande avivamento. No último dia 27 de
fevereiro foi inaugurada mais
uma ICB em Queimados no
bairro Ponte Preta. Agora o
campo que há três anos tinha
5 igrejas, alcançou o número

30 | MENSAGEM - MARÇO 2016

Fé
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