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Palavra Apostólica

APOSTÓLICA

Foto: Flávio Carques

mados irmãos
e irmãs, estamos em francos
preparativos para o grande e
monumental momento que
a nossa Casa da Bênção vive
anualmente nos meses de junho e julho.
Já estamos aguardando
ansiosamente o início do sexto mês quando realizaremos
aquela que é uma das mais
importantes festas da bíblia: a
Festa dos Tabernáculos.
Deus deu para Moisés os
detalhes da festa e ele registrou nos livros do Pentateuco
a necessidade de sua realiza-

ção para que o povo judeu
não se esquecesse jamais da
sua libertação após 430 anos
de escravidão no Egito. Assim
tem feito o povo de Israel e a
própria bíblia nos confirma
desde o livro de Neemias até
os evangelhos que registram
que Jesus, durante o tempo
que esteve aqui, foi à Festa dos
Tabernáculos e a abençoou.
Por revelação divina
dada a nós da Casa da Bênção,
o Senhor nos mostrou que, da
mesma maneira, também nós
que fomos resgatados da escravidão do mundo devemos
realizar esta festa para nos

lembrarmos de quem éramos
antes e de quem somos hoje
após a salvação em Cristo Jesus.
Por isso que a Catedral
da Bênção, seguindo a revelação de Deus, também faz a
Festa dos Tabernáculos, sempre na primeira semana de
junho; quando de domingo a
domingo nós armamos dentro do templo as doze tendas
representativas das tribos de
Israel e no altar a tenda principal, o grande Tabernáculo
para abrigar a Arca do Senhor.
Durante oito dias, em
cada uma das 13 tendas há
uma santa unção e uma equipe para orar por você, que é
sempre meu convidado especial.
Com esta festa nós também nos encaminhamos para
o grande encontro do mês de
julho quando recebemos milhares de irmãos e irmãs dos
mais diferentes lugares na
Convenção Mundial da Casa
da Bênção.
Espero, sinceramente,
que você esteja conosco, porque você é meu convidado especial.
Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br
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Palavra da Missionária Ruth

MARIA, A MAIOR DAS MÃES DE TODA
HISTÓRIA DA HUMANIDADE
hando para ela, não a deixou
desamparada mas o que ele
fez durante sua vida terrena,
agora ele transferia para João,
o apóstolo do amor quando
disse a ele: Filho eis aí tua mãe
(João 19:25-27). Então deixo
aqui minha homenagem
aquela que segundo a Bíblia
Sagrada, foi a maior mãe do
mundo, Maria de Nazaré mãe
do Senhor.
Juntamente com ela,
quero homenagear a todas as
mães do Brasil em particular a você que está lendo esta
mensagem.
Receba meu carinho,
meu amor da serva do Senhor,

Missionária Ruth de Oliveira
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foi até sua casa para dizer que
ela seria a mãe do Salvador
do mundo, ele disse: Salve
agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as
mulheres (Lucas 1:26-38).
Eu, particularmente, admiro muito esta mulher, que
ao receber tal notícia louvou e
exaltou o santo nome do Senhor (Lucas 1:46-56). Ao imaginarmos Maria recebendo tal
notícia e o louvor que ela expressou em gratidão ao Senhor, penso que ela não podia,
no momento, saber o quanto
ela iria sofrer no futuro. Até
que ao levar o Senhor Jesus
para ser apresentado no templo, Simeão homem de Deus
profetizou a ela: Uma espada
lhe ferirá o coração. Imaginemos pois, quanta dor Maria
teria que passar ao ver toda
traição, todo abandono e dor
que seu próprio filho passaria, pois ela acompanhou Jesus
durante toda sua vida, e já
pendurado na cruz, Jesus ol-

Foto: Flávio Carques

M

aio é marcado
na história do
mundo como
o mês das mães, aqui no Brasil
sempre no segundo domingo
do mês comemoramos este
acontecimento. Então hoje,
dia 8 de maio, comemoramos
o dia das mães.
Quero nesta oportunidade homenagear aquela que
considero a maior das mães
de toda história da humanidade. Estou falando de Maria,
a mãe do Salvador do mundo,
Jesus Cristo.
Nós cristãos não adoramos Maria, mas nossa admiração por esta mulher é
imensa. Entre milhares de
jovens de Israel, Deus escolheu uma jovem ainda adolescente para ser a mãe de Jesus.
Qual o motivo? Claro
que Deus achou nesta jovem,
humildade, sinceridade, obediência, muito amor e cheia
da Graça do Altíssimo.
Quando o anjo Gabriel

Catedral News

Foto: Adilson Wlaufredir

ANO DO ACRESCENTAR E MULTIPLICAR

Pastores Agnaldo
e Lena Santos

Parte da equipe do departamento de filiais: Silvia,
pastores Nelo e Rose, Adriana, pastor Flávio e Ana Claudia.
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O departamento de filiais
da Catedral da Benção Tem se
tornado o verdadeiro celeiro de
pastores e líderes enviando a todas as partes do Brasil homens
dispostos a fazer a obra do Senhor.
Recentemente, o casal de
Pastores Anderson e Juliana da
Silva foi enviado para Macapá,
capital do Amapá, a fim de abrir
em uma nova igreja da Casa da
Benção naquele lugar. O Supremo Concílio – SCT, orientado
pelo Apóstolo Doriel e pelos
pastores do departamento de
filiais, elegeu esse casal, e por
meio do projeto Paulo os enviou
para esta obra missionária no
extremo norte do país.

Em menos de um mês o
departamento de filiais e o apóstolo Doriel foram procurados
mais uma vez pelo SCT, pois
havia a necessidade de enviar
um pastor para uma cidade no
interior de São Paulo, e o perfil
do homem que se necessitava
mais uma vez estava em uma
das filhas de Brasília. O pastor
Agnaldo Santos foi transferido
para dirigir o campo de Mogi
das Cruzes em São Paulo.
A saída destes irmãos da
Superintendência de Brasília
mostra que há benção de Deus
sobre esse celeiro cheio. Que o
acrescentar e o multiplicar Dele
está sobre esta igreja, quanto
mais pastores saem de Brasília

Pastores Anderson
e Juliana Silva
enviados para outros estados
para dirigir outras igrejas, mais
Deu levanta homens e mulheres
dispostos a fazer a obra do senhor. É o multiplicar de Deus! É
o acrescentar do Senhor!
Este ano Profético tem se
cumprido em Brasília e cremos
que se cumprirá em todas as
igrejas da Casa da Benção do
país.
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Catedral News

PASTORES CANADENSES VÊM RECEBER
ORAÇÃO DO APÓSTOLO DORIEL

A

ção”.

O pastor Denardi e os
pastores canadenses testemunharam sobre o avivamento
de Toronto e o que o Senhor
tem feito através da igreja do
aeroporto, mas salientaram
que a chave do avivamento e
do crescimento não são métodos, mas a oração. E relataram que existem grupos que

oram diariamente por mais
de seis horas ininterruptas.
Ao final da visita o apóstolo Doriel orou e ungiu cada
um dos pastores que disseram
que foram visitados pelo poder de Deus.
Veja fotos e
vídeos em http://
bit.ly/1XXB88o

Foto: Adilson Wlaufredir

companhando o
pastor Geraldo
Denardi, da igreja Quadrangular, um grupo
de doze pastores canadenses
e brasileiros, na manhã de
quinta-feira (28 de abril), visitou a Catedral da Bênção, e
conheceu o apóstolo Doriel
de Oliveira, a quem se referem como o “apóstolo da ora-

Apóstolo Doriel de Oliveira ao lado do pastor Denardi,
ao centro, recebe pastores brasileiros e canadenses.

Apóstolo Doriel, ora por pastor
Canadense

VISITA APOSTÓLICA À SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL
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N

o último dia 7 de
Abril o apóstolo
Doriel de Oliveira esteve com os missionários
Sérgio Afonso e Antônio Palaroni e do pastor Sirgisberto
Queiroga (Igreja Presbiteriana
de Brasília), na sede Sociedade Bíblica do Brasil - SBB, em
Barueri (SP). Lá foram recebidos pelo diretor da SBB e ficou
decidido que a Casa da Bênção
terá uma bíblia especialmente
feita para ela a partir de 2017.
A SBB faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas (SBU),
uma aliança mundial fundada
em 1946 com o objetivo de facilitar o processo de tradução,
produção e distribuição das
Escrituras Sagradas por meio

de estratégias de cooperação
mútua. As SBU congregam 146
Sociedades Bíblicas, atuantes
em mais de 200 países e territórios. A SBB foi criada em 10 de
junho de 1948, sob o lema “Dar
a Bíblia à Pátria”. Nesta época,
logo após a 2ª Grande Guerra,
o clima era de otimismo e esperança – cenário favorável ao
crescimento da distribuição da
Palavra de Deus. Criada por
destacados líderes cristãos, a
SBB assumiu as atividades de
tradução, produção e distribuição da Bíblia em todo o território nacional.
Os números da SBB são
um destaque a parte, somente
em bíblias já foram distribuídos mais de 7.700.000, sem

falar dos folhetos, novos testamentos, livretos e diversos.
E em 2017 a Casa da Bênção
terá uma bíblia exclusiva que
engrossará ainda mais esses
números.

CAPA

uando o salmista expressa a
bênção da família, dizendo que “os filhos são
herança do Senhor” nos leva
a entender que Deus nos deu
o privilégio da maternidade e
junto, o desafio de amar, ensinar, educar...
Ser mãe exige renúncia.
Ser mãe exige dedicação. Ser
mãe exige oração.
O resultado não será
satisfatório se delegarmos à
outras pessoas esta “tarefa de
mãe”. Temos que ser capazes
de amar os nossos filhos e
ao mesmo tempo educá-los.
Quando amamos investimos
tempo, e este amor é demonstrado de várias maneiras,
inclusive quando dizemos
“não”!
Algumas mães tem confundido amar com “dar vida
mansa”, com dar presentes,
com disponibilizar TV a cabo
e Internet a disposição 24
horas... Amar é algo muito
além, está ligado ao relacionamento que o dinheiro não
pode comprar, pois amor não
é coisa. A roupa precisa vir
acompanhada do afeto, da
valorização da pessoa que irá
vestir; o presente deve ter um
significado de afeto, o passeio
só terá valor se tiver a presença, a entrega. Não adianta levar os filhos para um passeio
e não ter qualquer contato
com eles. Aparecer nas fotos
em redes sociais é bacana,

mas não nos torna próximas
ou conhecedoras da vida dos
nossos filhos. A ligação marca, demonstra o amor que supostamente existe.
Várias são as áreas do
nosso dia a dia que devem
ser estudadas, aprendidas e
aplicadas nas vidas de nossos filhos. Como mãe, tenho
que saber o que eles devem
comer, como devem se vestir,
se conduzir, se comunicar ...
Quando eu me esmero neste
aprendizado, eles vão obedecer porque vêem a minha
firmeza em tudo que ensino
e faço.
É no aconchego do lar
que eles vão encontrar paz,
segurança e amor. Quanta diferença a mulher faz no lar!
Mães, não terceirizem a maternidade!
A maternidade exige a
capacidade de instruir, ensinar até que aprenda. A instrução não tem prazo de validade. Começa na infância e
vai até a fase adulta. A principal forma de instrução é
pelo exemplo e pelo diálogo.
Somos espelho para os filhos,
por isso precisamos saber
exatamente o que estamos refletindo!
O nosso maior desafio
enquanto mães, é vivermos
para a glória de Deus, exercendo esta missão que Ele
próprio nos deu com o melhor de nós. Que o Senhor
nos capacite e derrame sobre

nós infinita sabedoria para
amarmos, educarmos e intercedermos por nossos filhos
sem cessar. Que cada mãe entenda o seu papel na vida de
um filho. Que o mundo moderno não nos tire esse dom
divino. Que continuemos
dignas de sermos homenageadas não apenas no segundo
domingo de maio, mas todos
os dias, colhendo os frutos de
uma maternidade exercida
em sua plenitude!
Feliz dia das mães às
mães de verdade!
Luciene Figueiredo
Luciene Figueiredo é natural de Brasília, DF. Casada com Jaisemberg (mais conhecido como Jairzinho), mãe de um filho e
duas filhas. Pedagoga com especialização em
socioeducação, atualmente está Conselheira
Tutelar. É membro da Catedral da Bênção,
igreja onde foi apresentada pelo apóstolo
Doriel quando nasceu, em 1980.
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Q

SER MÃE DE UMA FAMÍLIA SEGUNDO
O CORAÇÃO DE DEUS

Catedral News

ICB BAURU ERGUE CATEDRAL

Fachada em construção da
Catedral da Bênção, em Bauru

Missionário João Galdino e um
dos construtores que trabalham
na obra da nova sede da igreja

Interior em construção
do novo templo

Interior em construção
do novo templo

Igreja Casa da
Bênção de Bauru, liderada pelo
casal de Missionários João e
Mercedes Galdino, está traba-

lhando para concluir a construção da Catedral da Bênção
de Bauru, que comportará
mais de 500 pessoas sentadas.
A construção desta Catedral

A

MEU CHAMADO, MINHA VIDA!

encontro de líderes em Caldas
Novas deste ano,
que aconteceu no fim do mês
de março, ficará marcado por
muitos momentos especiais,
mas nenhum se compara a
uma decisão que surpreendeu
a todos. O missionário Amil10 | MENSAGEM - MAIO 2016

Colaborou: Pr. Marcus Galdino

Apóstolo Doriel de Oliveira ora
pelos missionários Amilton e Léia

ton Candido, da ICB – Marília deu a notícia que está deixando a igreja com quase três
mil membros, e se mudando
para a cidade de São José do
Rio Preto com sua esposa a
missionária Léia e quatorze
casais, que serão líderes de células, onde abrirão uma nova
Igreja da Casa da Bênção.
Essa decisão surpreendente emocionou o auditório, pois o que tem se pregado, “Meu Chamado, Minha
Vida!”, aconteceu diante de
todos. O missionário Amilton disse que essa decisão era

uma resposta ao chamado do
Senhor.
Veja as fotos em http://bit.
ly/1N5dGFQ
Foto: Adilson Wlaufredir

O

é a realização de um sonho
de muitos anos de todos os
membros do campo e que
agora está sendo realizado
graças ao trabalho e ofertas
de todos os membros.
Parabéns a todos que
estão trabalhando incansavelmente e voluntariamente
durante a semana e também
aos finais de semana sob a
orientação do Pr. Braulino.
Parabéns a cada membro que
tem sonhado com esta grande construção, a equipe de
Pastores que tem trabalhado
incansavelmente para erguer
esse lugar de multiplicação
de vidas, no Trilho do Salvo
Vencedor, na Visão dada por
Deus ao nosso Apóstolo Doriel de Oliveira e da Missionária Ruth Oliveira.

Pastores e líderes colocam no
colo dos missionários Léia e
Amilton as ofertas em livros para
a abertura da nova igreja
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Estudo

ICB MARANHÃO REALIZA SEMINÁRIO
DE ESCATOLOGIA

Missionário Francelino
e missionária Ruth

Missionária Ruth de Oliveira diante do auditório
em São Luiz, pregando sobre “Ninguém, vos Engane”.
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ne!

Que ninguém vos enga-

Efésios 5:
6 Ninguém vos engane
com palavras vãs; porque por
estas coisas vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência.
7 Portanto, não sejais
seus companheiros.
8 Porque noutro tempo
éreis trevas, mas agora sois luz
no Senhor; andai como filhos
da luz.
Paulo escreveu esta carta
ao povo de Éfeso, aproximadamente no ano 60 D.C. e nela
ele procura explicar as bênçãos que recebemos através de

Jesus Cristo e, dentre outras
coisas, encoraja a todos a terem uma vida de acordo com
os padrões que são pregados
pelo Evangelho.
O Seminário de Escatologia em São Luiz do Maranhão
foi um evento maravilhoso,
onde a missionária Ruth explanou, com muita destreza,
sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Cristo!
Vidas foram tocadas e
alertadas para estarem preparadas e para ajudar a preparar
outras vidas para este grande
evento que está muito próximo!
O missionário Francelino, a missionária Maria e

Missionária Ruth autografando os
livros, “Ninguém, vos Engane”

pastora Adriana estão trabalhando ativamente com uma
equipe de excelência para que
todos saibam que A vinda de
Cristo está próxima, e que a
igreja deve estar preparada.
Logo voltaremos para a
segunda parte deste seminário...
Maranata!
redo.

Colaborou: Pr. Lilian Figue-

Veja as fotos em: http://bit.
ly/1W2PEOp
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SCT

CONVENÇÃO DAS ICB’S DO SUL DE MINAS

conteceu na Casa
da Bênção de Perdões, nos dias
29/04 a 01/05 a Convenção das
Casas da Bênção do Sul de Minas Gerais, lideradas pelo casal
de Missionários Paulo Lúcio e
Rosangela Vieira. Foi um grande mover de Deus quando o
Apóstolo Doriel de Oliveira ministrou na sexta-feira à noite,
na abertura do evento, onde o
Espírito Santo avivou e marcou
todos os presentes. Participou
também da convenção a Missionária. Ruth Oliveira, esposa
do Apóstolo Doriel, que ministrou no sábado à tarde e domingo pela manhã sobre o tema:
O Arrebatamento da Igreja. A
missionária Ruth utilizou como
referência o livro de sua autoria
intitulado: “Ninguém vos Engane”. Ela tem ministrado este
seminário em diversas Casas da
Bênção do Brasil. Deus usou poderosamente a equipe de louvor
do campo na liderança do jovem
Pastor Hilquias Vieira.
Parabéns a equipe anfitriã
da Casa da Bênção de Perdões
pelo excelente tratamento dispensado a todos os convencionais.

REUNIÃO DO SUPREMO CONCÍLIO EM MINAS
GERAIS
Uma das estratégias de
crescimento da Casa da Bênção
executadas pelo Supremo Concílio está sendo a realização de
reuniões com todos os líderes da
mesma nos Estados. A primeira
destas reuniões aconteceu no
dia 30/04 no auditório do Hotel
Castelo na cidade de Perdões e
contou a presença do Apóstolo
Doriel de Oliveira, de todos os
diretores do SCT, do Miss. Paulo Resende e dos mais de 200 líderes do Estado liderados pelo,
presidente da Convenção de Minas e vice-presidente nacional
da ITEJ, Miss Wilson Ribeiro.
As próximas reuniões do SCT
com os líderes acontecerão nos
seguintes dias:
Dia 21/05 às 9h na Rua
Elias da Silva - Quintino Bocaiúva, Rio de Janeiro com a liderança do Estado;
Dia 28/05 às 9h na Rua
Aristiliano Ramos 1355, Vila
Kurts, Caçador, SC com a liderança dos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.

Auditório da Convenção
de Perdões

Miss. Paulo Roberto ora
durante reunião de líderes
da ICB Mineira

Ap. Doriel ministra na reunião de
líderes do estado de Minas Gerais

Dia 25/06 às 9h na Av. Celso Garcia, 1081 - Brás, SP com a
liderança do Estado de São Paulo.
Colaborou: Pr. Marcus Galdino
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A

Missionária Ruth de Oliveira ministra na convenção de Perdões

SCT

Foto: Adilson Wlaufredir

ENCONTRO DOS SUPERINT
E LÍDERES DA IGRE
BENÇÃO

Pastores, missionários e líderes colocaram-se de joelhos em oração após a pregação do apóstolo Doriel de Ol
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N

os dias 29 de
março a 01 de
abril aconteceu
o encontro dos superintendentes e líderes da igreja Casa
Da Benção – ICB em Caldas
Novas (GO) com a participação de mais de 150 pessoas
entre líderes seus cônjuges e
pastores convidados.
As ministrações foram
feitas pelo apóstolo Doriel de
Oliveira, presidente e fundador da Casa da Benção, pelo
missionário A.C. Palaroni
diretor administrativo do

Supremo Concílio – SCT, e
pelo missionário Paulo Roberto Resende de Oliveira, que
ministraram sobre o caráter
do Cristão daqueles que têm
O Chamado de Deus para
serem ministros do Evangelho.
Foram diversos os momentos em que Deus usou os
pastores, tanto os que ministraram quanto os que fizeram
alguma intervenção nas reuniões.
As Mulheres da Benção,
sob o comando das mission-

arias Ruth de Oliveira e Andreia Palaroni, aproveitaram
esses dias para se reunir e
traçar planos para convenção
nacional, mas também usaram o tempo para terem momentos de confraternização e
comunhão. Foram momentos
bem animados.
Em todo o tempo esse
encontro de líderes foi marcado por diversas reuniões.
Os presidentes de convenção
estiveram reunidos durante
uma tarde inteira a fim de
definirem uma pauta extensa.

SCT

desses dias foi quando o missionário Amilton Candido,
da ICB Marília, anunciou
que estava deixando a superintendência, para se mudar
para a cidade de São José do
Rio Preto, pois sentia de Deus
Foto: Adilson Wlaufredir

TENDENTES
EJA CASA DA
O – ICB 2016

E assim como as mulheres se
reuniram os homens também
trataram sobre uma agenda
para esse ano ainda. Até os
aniversariantes foram homenageados. Porém, um dos
momentos mais marcantes

Auditório da conferência de líderes

Reunião de presidentes das
convenções estaduais

Reunião de presidentes das convenções estaduais

Reunião de presidentes das
convenções estaduais

Diretoria do SCT ora com o apóstolo Doriel pelos
missionários Amilton e Léia

Reunião de presidentes das
convenções estaduais
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liveira
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que deveria abrir ali uma
nova ICB.
Veja Matéria na página
10.
Em meio a tantas reuniões, uma se delongou,
foi a reunião que tratou sobre o Trilho Salvo Vencedor,
em que muitos dos pastores
que ali estavam passaram o
relatório do que tem ocorrido
em suas regiões. Na ocasião
também sanaram dúvidas
que ainda existiam sobre a
implantação e a consolidação
desse novo estilo de trabalho
nas igrejas da Casa da Benção.
Dentre os muitos assuntos tratados, também foram
pautados o encontro dos Filhos da Benção - FDB que será
realizado ainda este mês, bem
como a Maratona da Família
que ocorrerá no mês de agosto.
Foi anunciada também
a criação oficial da Casa Publicadora da Casa da Bênção
com a seguinte diretoria:
Presidente - Apóstolo Doriel
de Oliveira, Vice-presidente
- missionário Moisés Roberto
de Oliveira, Secretária - missionária Andreia Palaroni,
Tesoureiro - pastor Jefferson
Figueiredo, Secretário-executivo - pastor Willian Ferrão.
Muitas das publicações deste
ano serão feitas já pela casa
publicadora.
Muitos outros assuntos
foram pautados durante as
reuniões que aconteceram
neste encontro com os pastores e líderes da ICB, como
a determinação em relação às

Foto: Adilson Wlaufredir

CAPA

Missionário Palaroni ministra aos líderes em Caldas Novas

Reunião com os coordenadores do Trilho no Brasil

Auditório da conferência de líderes

Foto: Adilson Wlaufredir

CAPA

Pr. Jefferson Figueredo conduzindo uma das
reuniões administrativas

Ap. Doriel de Oliveira ministra
aos líderes em Caldas Novas

Mulheres da Bênção se reúnem para se confraternizar

Missionárias Ruth de Oliveira
e Andreia Palaroni, líderes das
Mulheres da Bênção Nacional

inscrições que deverão acontecer para a Convenção Mundial que será realizada em
julho. Outros assuntos pertinentes à igreja foram tratados
durante esses dias e os líderes
voltaram para os seus respectivos campos entusiasmados
e motivados com a nova visão

que Deus tem dado à igreja.
O apóstolo Doriel em
sua pregação falou exatamente sobre este assunto sobre a necessidade de estarmos
motivados através da oração
e do Espírito Santo de Deus
para continuarmos realizando a obra que o Senhor colo-

Reunião administrativa das
Mulheres da Bênção

cou em nossas mãos.
Por Adilson Oliveira

Veja as fotos em: http://
bit.ly/243Lfj9

19 | MENSAGEM - MAIO 2016

Reunião das Mulheres da Bênção

SCT
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ICB’S PARANÁ REALIZAM
CONVENÇÃO ESTADUAL 2016

Auditório da Convenção estadual do Paraná

Miss. Xavier (ICB-SC), pr.
César Gonçalves (ICB – Curitiba), Miss.Heilor (ICB – Marabá) e pr. Jefferson (SCT)

Pastor Jefferson Figueiredo dirigindo a reunião
com a liderança da ICB – Paraná

Pastor André Guilen ministrando durante a convenção

“NUNCA DESISTA!”,
Esse foi o tema da Convenção Estadual do Paraná, que
aconteceu nos dias 22 e 23/04
na capital Curitiba.
Foram dias que marcaram a vida de todos das ICB’s
Paraná.
Estiveram
presentes
além dos pastores do Paraná,
o Pr. Jefferson Figueiredo, diretor do SCT, missionário Xavier, superintendente e presidente da convenção de SC, e
também como preletor oficial
o missionário Heilor Messias,
superintendente no estado do
Pará.
Deus o usou muito e
trouxe uma renovação para
todos, foi realmente uma experiência incrível.

Diretoria da ICB – Paraná é empossada durante a convenção

O pastor André (ICB
Londrina), também foi um
dos preletores e trouxe sua caravana para participar da festa, pois já estão se preparando,
porque a próxima Convenção
Estatual será realizada na cidade de Londrina-PR.
Esse ano também foi empossada a 1ª diretoria da Convenção estadual para o triênio

2016-2019 - e o missionário
César (superintendente de
Curitiba) foi nomeado presidente, seguido do vice Pr.
André Guillen (ICB Londrina) e do 2º vice, Pr. Joel (ICB
Boqueirão) e todos os demais
cargos também foram empossados.
Colaborou: Pr. Jefferson
Figueiredo

SCT

ICB SALVADOR (BA) AGRADECE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU)

Pastores da ICB Bahia comparecem à secretaria de Fazenda estadual

O

s mais de 200
líderes da Casa
da Bênção da
Bahia, acompanhados do Líder Estadual da ITEJ no Estado Missionário Daniel de Oliveira, estiveram presentes no
dia 26/04 numa reunião realizada na Secretaria de Fazenda do município de Salvador
com o secretário de Fazenda
Dr. Paulo Souto e com o chefe de gabinete da prefeitura,
Dr. João Roma, para agradecer a concessão de isenção do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) para templos
religiosos.

Dr. Paulo Souto, secretário de
fazenda da Bahia e missionário
Daniel de Oliveira

Missionários Francisco Netto,
Vicente Melo e Antônio Veloso; e do Deputado Federal
Lázaro. É importante frisar
que mesmo estando prevista na Constituição Federal a
isenção do IPTU, muitos municípios não respeitam.ministério.

CONVENÇÃO ESTADUAL DA ICB GOIÁS

ntre os dias 29 de
abril e primeiro
de maio, sob a
presidência dos missionários
Juvercino e Amélia Duarte,
aconteceu a XXIII Convenção do estado de Goiás, com
o tema: Renovando a Aliança
com Deus. O evento contou
com a participação de líderes
da Casa da Bênção de todo
o estado e do pastor Arcentik Dias, diretor do Supremo
Concílio.

Entre os dias 29 de abril
e primeiro de maio, sob a
presidência dos missionários
Juvercino e Amélia Duarte,
aconteceu a XXIII Convenção do estado de Goiás, com
o tema: Renovando a Aliança
com Deus. O evento contou
com a participação de líderes
da Casa da Bênção de todo
o estado e do pastor Arcentik Dias, diretor do Supremo
Concílio.
Colaborou: Pr. Marcus Galdino

Missi.Vicente, pastor e vereador
Almir Barreto e o deputado federal e cantor Irmão Lazaro

Missi.Vicente, pastor e vereador
Almir Barreto e o deputado federal e cantor Irmão Lazaro
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O missionário Daniel
de Oliveira agradeceu a Deus
pela vida das autoridades e
pela isenção do IPTU para os
templos religiosos, o que permitirá que as igrejas invistam
ainda mais na salvação de almas. Finalizou com a leitura
do texto de Romanos, capítulo 13. O suplente de vereador
por Salvador (BA) e pastor da
ITEJ, Almir Barreto, afirmou
que o que houve foi um reconhecimento do excelente e
indispensável trabalho que as
igrejas prestam para a sociedade. O evento contou ainda
com as ilustres presenças dos

Missi.Vicente, pastor e vereador
Almir Barreto e o deputado federal e cantor Irmão Lazaro

SCT

ICB SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)
REALIZA 1ª CONFERÊNCIA DE JOVENS
Pastora Isabel (ICB Paranavaí
- SP), que foram usadas fortemente por Deus para falar aos
corações dos presentes.

Conferência de Jovens realizada na ICB – São Bernardo do Campo

Líderes dos Jovens de SBC

Grupo de louvor jovem de SBC

o sábado (5) de
dezembro 2015,
na ICB São
Bernardo do Campo - SP, foi
realizada a primeira Conferência de Jovens com o tema
“Onde abundou o pecado,

superabundou a Graça”, onde
aproximadamente cerca de
150 jovens adoraram a Deus
de todo o coração. O evento
contou com a ministração da
Missionária Jô (ICB São Bernardo do Campo - SP) e da

N

A Rede de Jovens da
ICB São Bernardo do Campo, A. Ômega 3, a cada dia
vem se empenhando na obra
de Deus, sem medir esforços
para levar a palavra de Cristo
aos jovens de São Bernardo
do Campo e região. O grupo
tem pretensões de realizar
novas conferências, com novos temas, com novas vidas
rendidas aos pés de Jesus,
nesta nova geração.
Um novo tempo para os
jovens da ICB do Brasil já foi
profetizado, e esta conferência é um exemplo claro de que
a profecia já está se cumprindo.

22 | MENSAGEM - SETEMBRO
MAIO 2016 2015

ICB SERGIPE REALIZA CONVENÇÃO ESTADUAL
ção das Igrejas Casas da Bênção do Estado de Sergipe com
o tema “Fé – Certeza das coisas
que esperam, e convicção das
coisas que não veem”. Participaram deste grande evento a
Missionária Janilde Caieiro,
que foi também a preletora da

Convenção, o grupo vocal Paz
e Música, os cantores Paulo Figueiredo, Tiago Gonçalves e o
Ministério de Louvor da ICB
Sergipe. Foram dias de grande
avivamento e unção de Deus
sobre aquele lugar.

Missionário Isaías e a preletora missionária Janilde Caieiro

Grupo Vocal Paz e Música

Colaborou: Pr. Marcus Galdino

Missi. Isaías e Rose Andrade

Nos dias 22 a 24 de abril,
sob a liderança do casal de
Missionários Isaías e Rose Andrade, aconteceu na igreja sede
das Casas da Bênção, na linda
cidade de Aracajú, a Conven-

SCT

E

APÓSTOLO DORIEL RECEBE
TÍTULO DE CIDADÃO CARIOCA

m cerimônia realizada na igreja da
Casa da Bênção
de Quintino Bocaiuva (RJ),
o apóstolo Doriel de Oliveira recebeu o título de cidadão carioca, numa iniciativa
do vereador Eliseu Kessler
(PSD). O Vereador Eliseu é
pastor da Assembleia de Deus
e filho do renomado pastor da
assembleia de Deus, Nemuel
Kessler.
O apóstolo Doriel de
Oliveira disse ao receber o
título: “Para a honra e glória
do Senhor rebemos mais esta
honraria. E homenageando
a mim todos os pastores da
Casa da Bênção são homenageados”.
Apesar de não ter residência fixa no Rio de Janeiro,
no início da igreja no estado
fluminense, o apóstolo Doriel

Ap. Doriel, missº. Getúlio
Mapa, dep. fed. Índio da Costa
e o vereador Eliseu Kesler

Apóstolo Doriel de Oliveira
apresenta o título recebido

estava semanalmente na cidade a fim de firmar o crescimento da igreja. E hoje a Casa
da Benção tem centenas de
igrejas em todo o estado.
Pastores da Casa da Bênção carioca, liderados pelo
presidente da convenção estadual e anfitrião, missioná-

Pastores do estado do Rio de
Janeiro prestigiaram a cerimônia de entrega da honraria

rio Getúlio Mapa, estiveram
presentes na homenagem que
contou com a presença do deputado federal Índio da Costa
(PSD).
Veja as fotos em http://bit.
ly/243OBTt

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da
sua mente, para que sejam
capazes de experimentar e
comprovar a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus”. Romanos 12:2
O Estado do Mato Grosso tem vivido um tempo de
grande manifestação do mover de Deus, e este mover não
se resume a dons, curas e milagres, mas principalmente a

Pastores de Barra do Garças participam do1º encontro do trilho

salvação de almas, por isso,
no mês de fevereiro, os líderes
da ICB Barra do Garças deram o primeiro passo para a
implantação do Trilho do Sal-

vo Vencedor na região, com a
participação de todos os pastores do campo.
Colaborou: Pr. Fabio Oliveira

23 | MENSAGEM - SETEMBRO
MAIO 2016 2015

ICB BARRA DO GARÇAS (MT)
ADERE AO TRILHO DO SALVO VENCEDOR

SCT

ICB RIO GRANDE DO NORTE COMEMORA
35º ANIVERSÁRIO

Auditório da Convenção estadual do Rio Grande do Norte

Apóstolo Doriel de Oliveira ministrando na Convenção estadual do Rio Grande do Norte
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A

s Casas da Bênção do Estado
do Rio Grande
do Norte, liderada pelo casal de Missionários Juarez
e Selma Martins, comemoraram no dia 21 de abril 35
anos de fundação. A celebração aconteceu na capital
Natal, no Centro Municipal
de Referência em Educação
Aluízio Alves – CEMURE e
contou com a participação da
liderança e dos Pastores das
Casas da Bênção da região.
O evento teve a presença do
Apóstolo Doriel de Oliveira
que ministrou uma palavra
poderosa sobre a descida do
Espírito Santo descrita no li-

Pastor Marcus Galdino, missionários Selma e Juarez Martins
e o apóstolo Doriel

Missionários Juarez, Selma Martins e apóstolo Doriel

vro de Atos, capítulo 2; e do
Pr. Marcus Galdino, secretário do Supremo Concílio.
Foi uma grande festa onde
as igrejas fizeram diversas
apresentações e a presença de
Deus foi sentida naquele lugar. O Apóstolo Doriel citou
a importância do trabalho

realizado pelo missionário
Jaime Caieiro na implantação
da Casa da Bênção no Estado
e finalizou a comemoração liberando uma palavra profética de crescimento para todas
as Casas da Bênção e todo o
corpo ministerial do estado.
Colaborou: Pr. Marcus Galdino

SCT

ICB BOM JESUS DO ITABAPOANA (RJ)
REALIZA 4ª CONFERÊNCIA DE AVIVAMENTO

A

Auditório da conferência da ICB de
Bom Jesus do Itabapoana

Casa da Bênção
de Bom Jesus do
Itabapoana RJ,
sob a liderança do Pr. Elias
Alves que faz parte da Superintendência da cidade de Itaboraí liderada pela Missionária Maria Otília, está vivendo
dias de grande avivamento
espiritual. Nos dias 22 a 24 de

abril foi realizada a 4ª Conferência de Avivamento onde
muitas pessoas foram impactadas pelo poder de Deus
através das ministrações dos
Pastores Waldecy, Dário e
Israel Palaroni e dos missionários Maria Otília e Jaime
Caieiro, todos usados por
Deus de forma sobrenatural.

Missionário Jaime Caieiro,
ministrando na conferência

Missionário Jaime Caieiro
e Pr. Elias Alves

N

Auditório da ICB de Senador Camará

o último dia 18
de abril, o apóstolo Doriel de
Oliveira, acompanhado do
pastor Herman Henrique,

ministrou na Igreja Casa da
Bênção – ICB de Senador
Camará (RJ), dirigida pelo
Missionário Joéde Maia. Estiveram presentes os pastores

Missionário Joede Maia e
Apóstolo Doriel de Oliveira

e obreiros do campo e muitos
líderes fluminenses.
Veja as fotos em:
http://bit.ly/1X5kplw
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MINISTRAÇÃO APOSTÓLICA NA ICB DE
SENADOR CAMARÁ (RJ)

SCT

O

CONGRESSO ESTADUAL DE JOVENS
E SENHORAS DA ICB – XAMBIOÁ (TO)

s missionários
Edilson e Cleonice Alves, líderes da Igreja Casa da Bênção
- ICB Xambioá (TO) foram os
anfitriões do Congresso Estadual de Jovens e Senhoras que
aconteceu entre os dias 25 a
27 de março último. Caravanas das igrejas das cidades
vizinhas e de Palmas, capital
de Tocantins, participaram da
festa que movimentou a cidade. Foi grande a manifestação
do Espírito Santo durante esses dias.
Também participaram
do congresso diversas equipes
visitantes e locais e os preletores foram a pastora Cida Fon-

Missionário Moises de Oliveira ministrando durante o
congresso em Xambioá

seca (ICB - Juiz de Fora) e o
missionário Moisés Oliveira
(ICB - Governador Valadares).
Veja mais fotos em http://
bit.ly/1THcjfR
Miss. Edilson e Cleonice Alves,
pra. Cida Fonseca e seu esposo
Ulysses Rodegheri

Colaborou:
LaMaria Piancó
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MISSÕES... PREPARE-SE PARA EXERCER SEU CHAMADO!
Tem interesse em aprender mais de Deus? A oportunidade é agora! Iniciou dia
08 de março a 41ª Turma do
Seminário Nacional ITEJ. E
conta com a participação de
mais de 30 pessoas. Este ano
a aula inaugural contou com
a presença dos diretores do
Supremo Concílio – SCT,
onde responderam questionamentos dos alunos ávidos em
compreender mais do chamado ministerial.
Paralelo ao curso, a pastora Margarida Batista tem levado os alunos para aulas práticas como a de evangelismo
que aconteceu na ICB do Re-

Alunos do SENITEJ

Diretoria do SCT participa da aula inaugural da 41ª turma do SENITEJ

canto das Emas, local próximo
às instalações do Seminário.
A duração do seminário
será de 4 meses, encerrando
dia 18 de julho com a for-

matura. Interessados ainda
podem se inscrever, mas por
tempo limitado. Mais informações ligue: (61) 3333-8785
/ 8141-8312.

SCT

hegou à vez de
Recife (PE) entrar na visão do
Trilho do Salvo Vencedor!
Nos dias 22,23 e 24 de abril,
foi realizado, pela superintendência dos missionários José
Geraldo e Lenira com mais
de 46 pastores de sua equipe,
o primeiro Encontro com o
Amor de Deus, na cidade de
Recife/PE. O evento contou
com o apoio incondicional
dos missionários Antônio e
Andréia Palaroni, do pastor
William Ferrão e da equipe de
servos e irmãos da ICB Jaboatão dos Guararapes/PE, sob a
liderança do missionário Calixto.
A distância não foi obstáculo para os companheiros
de jornada: a pastora Suzana que veio de Juazeiro/BA,
campo de Salvador/BA, que
viajou 12 horas de ônibus
para participar desse maravilhoso Encontro e levar a visão
do Trilho do Salvo Vencedor
para sua cidade, a qual está
desenvolvendo o trabalho
com a benção de seu superintendente, missionário Daniel
de Oliveira. O missionário Juarez e sua equipe de pastores
vindos da cidade de Natal/RN
também participaram efetivamente do encontro.
Após uma calorosa recepção no culto de celebração
na ICB Recife, todos os pas-

Participantes e ministrantes do encontro em Recife

Pastores são homenageados ao
fim do encontro

Pastores são recepcionados
na igreja

Missionária Andreia Palaroni ministra a um dos grupos

tores do Campo passaram por
um treinamento intensivo na
Escola Especial de Líderes.
A igreja está motivada,
grandes sonhos para Obra
de Deus estão queimando
no coração desses homens e
mulheres de Deus que estão
vivendo um novo tempo de
acrescentar e multiplicar discípulos.
Colaborou: Pr. Willian Ferrão

Diversos momentos do
Encontro em Recife
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ICB RECIFE REALIZA PRIMEIRO
ENCONTRO COM AMOR DE DEUS

Artigo

Foto: Adilson Wlaufredir

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

CLAMOR PELO BRASIL

Manifestações a favor do Impeachment em Brasília
Foto: Tania Rego / Agência Brasil

Foto: Agencia Brasil

Apóstolo Doriel dirigiu um
período das 24 horas de
clamor pelo Brasil

E 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. 2 Crônicas 7:14
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os últimos meses o Brasil tem
passado por diversas adversidades. E as manifestações de rua são um reflexo do inconformismo com
o quadro econômico, político,
a questão da saúde pública, e
poderíamos pautar uma longa lista como as que os jornais
do país tem feito diariamente.
Mas o grande desassossego,
para muitos, é um possível
desatino de alguns grupos,

Manifestações a favor do Impeachment no Rio de Janeiro

transformando o atual estágio do confronto político em
enfrentamento armado. Algo
que não pode ser desconsiderado, pelos discursos que os
mais radicais têm feito.
A igreja do Senhor está
alerta! No último dia 20 de
março, o apóstolo Doriel de
Oliveira, orientado por Deus,
convocou a Igreja Casa da
Bênção – ICB para vinte e
quatro horas de intercessão
pelo Brasil. De todos os estados do país chegaram notícias, fotos, mensagens de que
a ICB estava orando, clamando, intercedendo pelo Brasil...
Essa inciativa foi seguida por
inúmeras igrejas. Igrejas Presbiterianas, Batistas, Assembleias de Deus, grupo imenso de denominações fizeram

dessa data um dia de clamor
pelo Brasil.
A Igreja Casa da Bênção
tem uma certeza: se até agora não temos tido derramamento de sangue, é porque a
igreja está de joelhos pedindo
a misericórdia de Deus pelo
Brasil!
Por Adilson Oliveira
Foto: Adilson Wlaufredir

Manifestações a favor do Impeachment em São Paulo

O povo de Deus clamando em
favor do país

Política

Foto: Adilson Wlaufredir

ISENÇÃO DE IPTU TORNA-SE
CONSTITUCIONAL PARA TEMPLOS RELIGIOSOS

O

senador Marcelo
Crivella (PRB-RJ)
acompanhado do apóstolo Doriel de
Oliveira e de líderes evangélicos de diversas denominações religiosas, pediu ao
presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), que
coloque em votação a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 133/2015.
A PEC, de autoria do senador Marcelo Crivella, altera
a Constituição Federal para
estabelecer que o Imposto
sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU)

não incida sobre templos de
qualquer culto, ainda que
sejam apenas locatários do
bem imóvel. Para virar lei, a
matéria precisa ser aprovada
em dois turnos de votação no
plenário do Senado, e, depois,
na Câmara dos Deputados.

2045”. O senador lembrou
que as igrejas atuam como
hospitais para curar doenças
psicológicas e da alma, ajudando, por exemplo, pessoas
que enfrentam depressões e
lutam contra o vício das drogas.

A PEC foi aprovada e
agora tramita na câmara dos
deputados.

Fonte: site do Senado

O senador Marcelo Crivella agradeceu o apoio do
presidente do Senado e disse
que “sem a atuação de Renan
a PEC só seria aprovada em

Veja mais fotos
http://bit.ly/1T3DrCz

em
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Apóstolo Doriel de Oliveira e líderes evangélicos oraram pelo presidente do senado, Renan Calheiros
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