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Palavra

APOSTÓLICA

Meus queridos irmãos e irmãs, é com muito prazer que eu posso falar a todos que estamos em tempo de Convenção Mundial!
Nossa sede nacional em Brasília (Catedral da
Bênção) pela graça de Deus, está amadurecida e
sólida. Criamos equipes que atendem ao Ministério de Oração. São equipes que oram diariamente,
pela manhã, tarde e noite. Por causa da oração, do
jejum e da busca do Espírito Santo, nossa obra no
Brasil encontra-se em franco crescimento espiritual
e quantitativo. As reuniões tem crescido de maneira
maravilhosa e os sinais e prodígios tem acontecido
em milhares de pessoas que comparecem às reuniões da Catedral toda semana.

Só Ele tem o poder de multiplicar, e é assim que
Ele quer fazer na sua igreja, de forma especial e gloriosa, e especialmente na sua vida.

Apóstolo Doriel de Oliveira,
Servo do Senhor Jesus
apostolo@cb.org.br

Foto: Flávio Carques

O tema que Deus nos deu este ano é: Tempo do

Acrescentar e Multiplicar. A palavra acrescentar é
uma palavra tão forte e poderosa que poucas são as
vezes que aparece na Bíblia Sagrada, pois só Deus
tem o poder de acrescentar, prosperar, multiplicar e
abençoar a vida de uma pessoa e de uma igreja.
Encontramos na bíblia, em Mateus 14: 15-20,
que o Senhor abençoou uma multidão ao multiplicar cinco pães e dois peixes, alimentando a todos os
que ali estavam.

PALAVRA APOSTÓLICA
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CASA DA BÊNÇÃO

DA BAHIA COMPLETA 37 ANOS

Depois de doze anos de uma
O Trilho Salvo Vencedor tem se
Há trinta e sete anos o missionárevelação dada por Deus ao apóstolo tornado a estratégia dada por Deus rio Daniel de Oliveira e sua família,
Doriel e acontecendo anualmente...
para Casa da Bênção alcançar...
chegaram a capital baiana...

CASA DA BÊNÇÃO, CINQUENTA E DOIS
ANOS DE HISTÓRIA
Há Cinquenta e dois anos nascia a Casa da Bênção, uma igreja
cheia de histórias que marcaram a vida de várias pessoas, principalmente a de seus fundadores Doriel e Ruth de Oliveira que
trabalharam arduamente no propósito que Deus colocou em
seus corações. A revista Mensagem deste mês traz uma edição
especial que relata toda a trajetória deste casal, que rompeu
barreiras e superaram limites.
Cinquenta e dois anos depois, Doriel e Ruth de Oliveira continuam, bravamente a realizar os desígnios de Deus para esse
ministério, fazendo a obra que o Senhor confiou à eles. Ao ver
um vídeo de uma convenção o apóstolo fez a seguinte declaração: “Isso é um milagre”, referindo-se a igreja que teve início em
Belo Horizonte apenas com o Casal de missionários e que hoje
tem a quantidade de igrejas espalhadas pelo país e pelo mundo
alcançando outras nações.
Pr. Adilson de Oliveira.
Editor Chefe
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CUMPRINDO A MISSÃO QUE ELE NOS DESIGNOU

homem de Deus que ungiu e levantou este ministério dando assim a oportunidade para que as mulheres tivessem a oportunidade também de fazer e
realizar a obra de Deus.
Nossa oração é para que Deus possa levantar
muitas e muitas mulheres em todo Brasil para juntar-se a este grupo das Mulheres da Benção -MDB,
e assim, enquanto é tempo pregarmos o seu Santo
evangelho ganhando almas para o seu reino, pois
nos resta muito pouco tempo. Jesus está voltando, vamos aproveitar o tempo que nos resta para
falarmos do grande amor de Deus e assim cumprir
a missão que Ele nos designou à realizar.
Foto: Flávio Carques

Estamos em plena Convenção Nacional da ITEJ
e com ela nossa Convenção MDB. É uma festa
maravilhosa, a presença de Espirito Santo de Deus
se manifestando de uma forma impactante.
Nossas missionárias, pastoras, caravanas de
todo Brasil chegando a cada dia, nossas preletoras
sendo usadas de uma forma poderosa.
Quando Deus chama uma mulher e a unge com
seu Santo Espírito, sem dúvida é um caso escolhido
para o santo ministério. Eu agradeço ao Senhor,
porque Ele tem levantado muitas mulheres em
nosso ministério e em todo Brasil. Elas estão realizando um grande ministério de pregar o Evangelho
do nosso Senhor e os milagres tem acontecido.
Conforme Marcos 16:15, é assim que a obra do
Senhor é realizada, e nosso ministério cresce a cada
dia, através de salvação de almas, curas divinas,
milagres extraordinários sendo realizados pelo
poder do Santo Espírito de Deus.
Quero agradecer ao meu amado Salvador Jesus
Cristo por ter levantado a Casa da Benção, por usar
de forma grandiosa o Apóstolo Doriel de Oliveira,

Da sua amiga
de verdade,

Missionária Ruth de Oliveira

Pedidos: +55 61 3451-7204
P A L AV R A D A M I S S I O N Á R I A R U T H
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Foto: Flávio Carques

ICB’S DO DF E ENTORNO REALIZAM CONVENÇÃO REGIONAL
E CONSAGRAM NOVOS OBREIROS

Cerimônia de juramento dos novos oficiais da ICB-DF, dirigida pelo Pr. Arcentik Dias

Culminando com a festa dos
tabernáculos, aconteceu a convenção
do Distrito Federal, foram momentos
impactantes para os pastores e membros da Casa da Bênção de Brasília e
entorno.
Com as preleções do pastor Arcentik Dias e do presidente e fundador da
Casa da Bênção, apóstolo Doriel de
Oliveira, no sábado, dia 11 de junho,
aconteceu pela manhã a consagração
dos novos oficiais, sendo que mais de
160 pessoas, entre homens e mulheres, ingressaram no Santo Ministério
do evangelho.
Veja as fotos da consagração em
https://flic.kr/s/aHskC9Mq6j
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Apóstolo Doriel de Oliveira
ministra na convenção
distrital da ICB

Consagração de
novos oficiais da ICB

APÓSTOLO DORIEL DE OLIVEIRA COMEMORA MAIS
UM ANIVERSÁRIO

Foto: Flávio Carques

Pastores do Supremo Concílio,
Catedral da Bênção e filiais oram pelo
apóstolo em seu aniversário

Pr. Arcentik homenageia o
apóstolo pelo transcurso de
mais um aniversário

Apóstolo Doriel corta o bolo de
aniversário ao lado de sua esposa
missionária Ruth

No dia 30 de maio a Catedral da Bênção e todas as igrejas filiais do DF e entorno comemoraram o
aniversário do nosso pastor e apóstolo Doriel de Oliveira. Pastores das diversas regiões o homenagearam,
assim como os pastores da Catedral. A Missionária Ruth de Oliveira, filhos e netos do apóstolo Doriel
fizeram uma grande festa que terminou com o um almoço.
C AT E D R A L N E W S
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Foto: Adilson de Oliveira

EQUIPE DE PASTORES DA CATEDRAL DA BENÇÃO VIVE O TEMPO DO
ACRESCENTAR E MULTIPLICAR

Da esquerda para direita - pastores Leandro Ribeiro, Élcio Grilo, Wellington Sales, João Machado,
Lilian Figueredo, apóstolo Doriel de Oliveira, pastores Marcus Mariano, Fabiano Botero, José da Silva
e Adilson de Oliveira, parte dos pastores da Catedral da Bênção.

Deus levantou uma equipe de pastores unida, submissa e de muita oração na Catedral da Benção, que
sob a liderança do apóstolo Doriel de Oliveira tem vencido os obstáculos da contemporaneidade e os
desafios que surgem constantemente.

TRILHO SALVO
VENCEDOR EM FORMOSA

Apóstolo Doriel e missionária Ruth
falando no reencontro

Pastores Ângela e Procópio, no canto inferior esquerdo,
no encontro de células da ICB Formosa

A Catedral da Benção e o departamento de filiais
do DF, realizaram nos dias 18 e 19 de junho o quarto
reencontro, dando sequência ao Trilho Salvo Vencedor.
Com esse reencontro a ICB DF e filiais chegam a quase
500 novos membros aptos para assumirem lideranças.
No período de pouco mais de dois anos foram vinte e
um encontros com amor de Deus, quinze encontros de
princípios e um encontro de santidade. Hoje o DF tem
na Catedral e nas filiais 182 pequenos grupos; e o apóstolo Doriel como visionário que é, estipulou a meta de
500 grupos até o fim desse ano.

Os pastores Procópio e Ângela Araújo, foram designados pelo departamento de filiais da Catedral da Bênção para a cidade de Formosa (GO), no início do ano
de 2012, com o desafio de fazer a igreja crescer em todo
os sentidos. No segundo semestre de 2013, movido por
Deus eles e outros pastores visitaram a ICB – Marília,
o casal foi tocado por Deus a iniciar o Trilho do Salvo
Vencedor. Hoje passado 3 anos a Casa da Benção de
Formosa é uma das maiores igrejas da cidade. O pastor
Procópio afirma o Trilho Salvo Vencedor não é um método de trabalho, mas um estilo vida.

Foto: Adilson de Oliveira

ICB DF E FILIAIS CONTABILIZAM O
SUCESSO DO TRILHO SALVO VENCEDOR
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CURANDO SEUS SENTIMENTOS
O Ser Humano está doente e muitas vezes não
consegue achar a causa de sua doença. Mas o que
causou essa doença?
Muitos no meio evangélico, pessoas detentoras
até mesmo de certo grau de estudo e conhecimento,
têm dúvidas sobre o que a ciência e a Bíblia falam
acerca da cura interior, ou seja, a cura da alma.
Cura interior é:
A cura da alma do homem, da mente, emoções,
lembranças desagradáveis, sonhos, é o processo pelo
qual, na área espiritual, por meio da oração, somos
libertos de sentimentos de ressentimento, rejeição,
auto piedade, depressão, culpa, medo, tristeza, ódio,
complexo de inferioridade, autocondenação, baixa
autoestima e etc.
E de ambos os lados, científico e espiritual, este
tratamento começa quando passamos a buscar a
causa da enfermidade que nos aflige. Uma coisa que
quero deixar bem clara é que o próprio Jesus disse
que os doentes precisam de médicos, “Jesus, porém,

ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os
sãos, mas, sim, os doentes.” Mateus 9:12.
Apesar de muitas vezes ser necessário o acompanhamento de um psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, a maioria das doenças que envolvem a alma do
homem não se cura com remédios, mas com ajuda
espiritual!
A cura interior é a renovação da nossa mente,
é a cura das feridas emocionais, e é o processo da
conscientização da nossa situação.
Situações que podem causar doenças emocionais:
- Problemas e situações familiares, pressão da
cultura secular, escolhas erradas, falta de perdão,
espiritualidade excessiva/ religiosidade, opressão,
sensibilidade em excesso, rejeição, medo, complexo,
baixa autoestima, depressão e etc.
Mas graças ao nosso Maravilho Deus, temos
como romper com o ciclo de doenças da alma que
A R T I GO
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aflige o ser humano:
1- Admitindo que precisa de cura (primeiro é
mais importante passo);
2- Romper o domínio de satanás sobre a própria
vida e tomar posse do que é seu por direito, não ficar isolado. Lembre-se de que nós fazemos parte do
Corpo de Cristo (ver 1 Co 12.12,25-27).
3- Orar pedindo a Deus que cure e apague da
mente as lembranças sofredoras do passado.
“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes
as vossas petições sejam em tudo conhecida diante
de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.”;
Filipenses 4:6. “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.”; I Pedro 5:7.

Se sentir ódio, raiva, amargura, mágoa de alguém
e não conseguir perdoar, FALE COM O SENHOR
EM ORAÇÃO; ELE VAI CURAR E TE CAPACITAR A RELEVAR, A PERDOAR... Lance fora todo
rancor, que pode gerar doenças no corpo! Receba a
cura, em nome e de Jesus!
Se você precisa de libertação em qualquer outra
área, saiba que JESUS É O LIBERTADOR! Abra o
seu coração para Ele agora mesmo, convide-o a entrar hoje na sua vida.
“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a
minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e
com ele cearei, e ele comigo.”; Apocalipse 3:20.
Lilian Figueredo

Foto: Adilson de Oliveira

CURSO DE CRESCIMENTO ESPIRITUAL
E CURSO DE TREINAMENTO DE DISCÍPULOS

Turma do CCE na Catedral da Bênção

O Curso de crescimento espiritual – CCE e o
curso de treinamento de discípulos – CTD, são ministrados dentro do Trilho Salvo Vencedor e tem
sido aplicados simultaneamente, mas para turmas
distintas na Catedral da Benção. Por meio desses
cursos, tem sido despertado nas pessoas o desejo
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de servir em todas as áreas da igreja. São dons que
serão usados dentro da obra de Deus. Os pastores
Fabiano Botero e Leandro Ribeiro são os principais
preletores desses cursos e têm garimpado talentos
escondidos.
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SEMINÁRIO
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Foto: Flávio Carques

O MINISTÉRIO CASA DA BENÇÃO COMPLETA 52 ANOS
A festa dos tabernáculos, realizada pela Catedral da Bênção foi o que podemos dizer um caldeirão, no sentido de agregar outros grandes eventos
dentro de uma grande comemoração.
E como o aniversário da Casa da Bênção ocorre
dia 9 de junho, teria que ser realizada uma grande
festa, e foi isso que aconteceu, quinta-feira, pastores de todas as igrejas filiais da Casa da Bênção do
DF e entorno se reuniram para realizar um grande
culto de ações de Graça ao Senhor pelos 52 anos de
vitória. O apóstolo Doriel de Oliveira e a missionária Ruth de Oliveira, casal que Deus escolheu para
fazer essa grande obra eram só alegria ao verem a

grande quantidade de pessoas louvando a Deus por
essa data tão importante.
O missionário Moisés de Oliveira, da ICB –
Gov. Valadares, foi preletor da noite, sendo usado
poderosamente por Deus. O departamento das
Mulheres da Bênção foi que preparou a festa, com
a ajuda das pastoras do departamento infantil e
muitos outros membros das igrejas filiais, bem
como os pastores regionais, o que demostra a
união que o Senhor colocou em cada coração para
que o aniversário da igreja fosse algo grandioso.
Veja as fotos em https://flic.kr/s/aHskAJK5mE

Missionário Moises de Oliveira e apóstolo
Doriel de Oliveira

Missionário Moises de Oliveira

Auditório na noite de comemoração
dos 52 anos da ICB

Apóstolo Doriel e missionária Ruth com
parte da diretoria nacional e local,
comemorando os 52 anos da ICB

Bolo comemorativo dos 52 anos

Foto: Flávio Carques

Missionária Ruth de Oliveira fala sobre
trajetória histórica da igreja

C AT E D R A L N E W S
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FESTA DOS TABE
Depois de doze anos de uma revelação dada por
Deus ao apóstolo Doriel e acontecendo anualmente, ocorreu do dia 05 a 12 de junho, às 9h e 19h, a
“Festa dos Tabernáculos” na Catedral da Bênção.
Durante todo o dia, pessoas vieram à igreja para
receber oração nas 13 tendas que estavam mon-
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tadas dentro da Catedral. Dentro de cada tenda
montada pastores e obreiros estavam preparados
para ungir e abençoar o povo de Deus. A unção
usada na “Festa dos Tabernáculos” foi a mesma
que Moisés e Jesus receberam. Além disso, pastores
vieram de diversas partes do Brasil para pregar.
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O início da festa dos
tabernáculos é marcado
pela chegada da arca
no púlpito da Catedral

ERNÁCULOS 2016
Pela história da Bíblia (Êxodo 33:7-10) percebe-se tamanha importância do tabernáculo, sendo
que o poder derramado por Deus naquela época
não foi diferente ao que ocorreu na “Festa dos
Tabernáculos”, na Catedral. Foi uma semana de
muitos milagres, curas, libertações e a paz de Deus

novamente reinou sobre a vida de todos que participaram dessa grande bênção.
Mas um ponto alto da festa foi a abertura, que
nesse ano contou com algumas mudanças na entrada da arca, quando a igreja estava lotada e os
FE S TA D O S TA BE R N Á C U L O S
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Auditório durante a abertura da festa dos tabernáculos

Apóstolo Doriel recebe os
santos óleos

Pão, trigo e uva, apresentados para
serem colocados nas tendas

Entrada da arca na festa
dos tabernáculos

Apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth de Oliveira são os primeiros a serem ungidos

Pastores Adilson de Oliveira e
Arcentik Dias representando Moises e
Arão, respectivamente.

Membros da Casa da Bênção que lá estavam
se rejubilaram com a bela festa que aconteceu.
Pastores com vestes típicas da época da festa dos
tabernáculos foi o que chamou atenção na festa da
abertura assim como no encerramento. As mulheres também se vestiram a caráter para a ocasião.
A santa ceia foi outra grande festa onde a música que remetia a festa hebraica e os personagens
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caracterizados deram um ar novo a essa comemoração.
Veja as fotos e a íntegra do culto de abertura em
http://bit.ly/29gjdXi
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Foto: Flávio Carques

Entrada dos santos óleos
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50 ANOS EM 1
O Trilho Salvo Vencedor tem se tornado a estratégia dada por Deus para Casa da Bênção alcançar
a promessa feita pelo Senhor, por meio da boca do
Dr. Myles Monroe, durante a convenção do jubileu
de ouro. Temos visto testemunhos de pastores e líderes de diversas regiões falando sobre o que Deus
tem feito.
O missionário Jose Geraldo, da Igreja Casa da
Bênção – ICB – Recife, é um desse líderes que tem
testemunhado essas mudanças. Por entender e se
convencer de que se trata de um projeto eficaz para

crescimento e edificação da igreja de Jesus Cristo,
começou a implantá-lo em outubro de 2015. Ainda
está em fase de transição, preparando e treinando as
equipes de pastores e toda a liderança. O missionário, citou ainda, que apesar do curto espaço de tempo, já realizou três Encontros com Amor de Deus e
agora está realizando a Escola de Líderes. Embora
estejam no início o missionário Geraldo observa
que há uma mudança considerável, positiva, no aspecto devocional e de serviço destas equipes.
Em outro ponto o missionário Jose Geraldo,

Primeiro encontro com Amor de Deus em Recife (PE)
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1
salienta: “No retorno de nossos encontros temos
percebido pessoas se despertando para servir em
todas as áreas de atuação da igreja. Muitas revelando habilidade para evangelismo, outras revelando
talento para o ministério pastoral. E iremos, como
liderança, trabalhar isso. São Talentos que estavam
latentes e que começam a se revelar de forma impressionante.
Outro testemunho sobre o Trilho, vem da ICB
- Parauapebas (PA), os Pastores Frank Evencio e
Arlene Araújo conheceram o Trilho Salvo Vencedor

Segundo encontro com Amor de Deus com
a superintendência do Recife

no início de 2014. Segundo o pastor Frank, isso tem
sido uma experiência marcante em sua vida, pois
tem visto que os alvos traçados para o seu chamado
em Parauapebas tem sido alcançado. Quando questionado porque resolveu aderir ao trilho, ele relata
que ficou encantado com a metodologia, a forma de
se relacionar com os discípulos e como o trilho propicia o crescimento aos novos convertidos. O pastor
Frank diz: “meu coração ficou capturado por essa
visão de poder fazer discípulos como Jesus fez com
os seus doze”.
Com o Trilho ou sem o Trilho a igreja continua sendo igreja, ou seja, dá muito trabalho levar
os membros até Cristo, mas com oTrilho os irmãos
identificam o seu chamado de forma mais clara,
identificam o seu IDE. Ajudam o pastor. O pastor
Frank conclui: “Com o Trilho temos uma facilidade
maior de ativar os irmãos da igreja, mesmo aquele
que não lidera ajuda de forma significativa dentro
da célula. Ficou mais fácil ser pastor e pastorear. O
trilho facilitou muito o trabalho do pastor. O Trilho
desperta os irmãos. Antes, como pastor, trabalhava
muito sobre o chamado na vida dos irmãos, mas os
resultados eram poucos, você gastava muito energia
para ativar alguém. Com o trilho essa ativação veio
de uma forma mais rápida e com menos esforço e
energia pastoral, hoje você vê e sente a igreja ativada
trabalhando com alegria para o reino.
Ainda em 2013, o pastor Frank decidiu fazer
uma reforma na igreja, logo depois decidiu construir uma nova igreja com quase o dobro do tamanho, trezentos e vinte metros quadrados, ocupando
100% dos limites do terreno. No início de 2014 en-

Pastores Frank Evencio e Arlene Araújo
CAPA
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Antes

ICB Parauapebas, igreja antiga
Depois

Galpão alugado em Parauapebas para acomodar os novos membros da igreja

traram na visão do Trilho. Depois de dez meses da
inauguração do templo ampliado, o povo não cabia
mais na igreja. E como o próprio Frank diz: “movido por Deus, resolvi dar um passo de fé” e junto
com a minha equipe alugamos um galpão de 800
metros quadrados para celebrar ao Senhor.
Essa experiência tem sido tão gratificante para o
Frank que ele está preparando alguns livros sobre a
vivencia no trilho, liderança, vida espiritual e o cotidiano da vida cristã que serão lançados em breve.
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Mas o que mais alegra esse pastor é testemunhar que
no início de 2014 a ICB – Parauapebas, tinha aproximadamente cem membros e hoje já passam dos
210, apenas na santa ceia. Nos cultos de celebração
eram 140 membros, hoje são mais de 350 por culto.
Hoje são 58 células e o seu alvo é alcançar 120 células até o fim desse ano
e mil pessoas em cada celebração.
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Faça seu pedido pelo fone
(61) 3451.7204
www.cb.org.br

21

NOTÍCIAS
CONVENÇÃO
MUNDIAL 2016

ONDE TUDO

começou...
1964

Em junho de 1964, na Praça Vaz de Melo, Belo Horizonte, Minas
Gerais, onde hoje é a rodoviária de BH, nascia a Igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus sob a direção dos missionários Doriel e Ruth de
Oliveira; uma igreja genuinamente brasileira, sem ajuda das tradicionais
missões evangélicas estrangeiras.
Como em todo início, os nossos missionários passaram pelas maiores
dificuldades e provações que se pode imaginar, que se alongaram pelos
primeiros meses e anos.
Até mesmo atrás das grades foi parar o missionário Doriel de
Oliveira, vítima das perseguições implacáveis e acusações infundadas
dos inimigos da igreja, sendo acusado até de prática de curandeirismo.
As dificuldades e perseguições, no entanto, eram injeções de ânimo
e, fortalecido em Cristo, o casal perseverava, ganhava apoio de novos
convertidos e via crescer a igreja, que devido às inúmeras manifestações
milagrosas já era conhecida como Casa da Bênção.
Muitas foram as mãos amigas que auxiliaram o nascimento e a
implantação da obra em BH que ajudaram também na construção do
primeiro templo, na Rua Patrocínio, e não mediam esforços para auxiliar
no crescimento da igreja na capital mineira.
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1970

Chegava 1970 e Brasília se consolidava como verdadeiro pólo de
desenvolvimento nacional; então ordem divina, Doriel e Ruth de Oliveira se
transferiram para a nova capital brasileira, tendo a convicção que ali seriam
uma bênção, deixando responsável pela igreja em Belo Horizonte os pastores
pioneiros, homens tementes a Deus e cheios de unção.
O DOPS mineiro, que procurava destruir a obra a qualquer custo, intentando
prender o presidente-fundador e não o encontrando levou o pastor responsável
que ficou preso e incomunicável por mais de 24 horas. Entretanto, na prisão não
perdeu tempo, pregou para todos os detentos, muitos deles considerados de alta
periculosidade e todos se ajoelharam ao evangelho naquela oportunidade.
Os Missionários Doriel e Ruth estavam na Nova Capital. Era quase que
um começar de novo. Uma igrejinha de madeira na QSE 16 da Vila Dimas em
Taguatinga, marcava o início da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus em
Brasília. Uma nova luta para o casal, que voltava a enfrentar as forças demoníacas
que não conseguiam impedir a caminhada vitoriosa de quem seguia no poder e
na unção de Deus.
Brasília vivia então um clima de pessimismo, era considerada por muitos
uma cidade falida e a grande vontade do povo era a de voltar par suas cidades de
origem. Aquilo, com certeza, não era uma coisa de Deus e o Missionário Doriel e
muito dos pastores que seguiam com ele sabiam disso. Iniciou-se uma verdadeira
guerra espiritual, orando nos principais locais de Brasília, como a Praça dos
Três Poderes, Praça da Fonte na área da Torre de TV e em outros locais. Nessas
ocasiões em que aconteciam pregações públicas iam divulgando e fazendo
conhecida a Casa da Bênção.
Na igrejinha de madeira os fiéis compareciam cada vez em
maior número e os milagres se sucediam abundantemente.
Graças a muito trabalho e ao peso de muita oração e
jejum, Deus ia prosperando sua igreja. O povo não
cabia mais no pequeno santuário.

Fotos: Arquivo
Ilustração: Laercio Cavalcanti
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1972

Depois de muita luta, a primeira das duas áreas
do Setor “F” Sul foi conquistada definitivamente e
ali se ergueu rapidamente um templo de madeira,
que em pouquíssimo tempo já era pequeno diante
do seu crescimento vertiginoso.
Os milagres iam acontecendo e sedimentando
ainda mais a já conhecida Casa da Bênção.
Pessoas de todos os cantos e lugares vinham, pois
já se tornara público que na Casa da Bênção os
doentes e os deficientes físicos eram sarados e todo
endemoninhado era liberto. A notícia corria de boca

1978

O templo de madeira já era muito pequeno e em
1978 se inaugurava um templo em alvenaria, que
era chamado de sede provisória, pois o sonho era
bem maior que aquela realidade e a fé já indicava
que se teria que erguer a grande catedral que seria a
sede nacional da Casa da Bênção que já se espalhava
por todo o Brasil.
O crescimento da obra era tão grande que a

em boca até chegar à imprensa local, se propagando
e ganhando espaço nacional, como no caso da
moça Iêda que expelia agulhas, pregos e pedaços
de arames por todo o corpo, sendo focalizados pelo
Globo Repórter, pela Revista Manchete e por outros
veículos de comunicação. Além disso, a igreja
começava a tomar vulto nacional, muitos pastores
evangelistas e missionários foram enviados para
diversas partes do País, fazendo a igreja nascer em
diversos estados do Brasil.

sede provisória de Brasília, também se tornou
rapidamente pequena. A exemplo do que acontecia
em outros estados do Brasil, a igreja crescia de uma
forma espantosa. E o sonho de se construir a grande
catedral em Brasília tinha que se transformar em
realidade.

ONDE TUDO COMEÇOU
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1985

Em 1985, o sonho foi concretizado e se inaugurou
a Catedral da Bênção, a maior igreja do Distrito
Federal, com capacidade para cinco mil pessoas
sentadas, mas que apesar de toda sua grandeza
mostrou-se pequena naquele ano, pois abrigava na
inauguração e convenção mais de dez mil pessoas.
Além disso, a igreja crescia na Região Nordeste
do Brasil e chegava ao extremo norte de nosso
país. Na Região Sudeste nasciam grandes igrejas
e a Região Sul começava a ser alcançada também.
Na Região Centro-Oeste o crescimento era muito
grande. E o DF tinha não somente a Catedral da
Bênção, mas muitas outras igrejas espalhadas pelas
cidades satélites. Desta forma, a Casa da Bênção se
tornava uma das igrejas mais conhecidas do Brasil.

1998

Dentre os muitos projetos que a igreja tinha,
um deles ficou durante muito tempo esperando
uma sinalização positiva de Deus. Em 1998, após
muita oração foi decidido a construção da Torre de
Oração, pois já fazia parte do projeto arquitetônico
original da Catedral da Bênção.
A Torre de Oração da Catedral da Bênção de
Brasília é o primeiro prédio do gênero em todo o
Brasil e na América Latina. Quatro dos seus cinco
andares são dedicados à oração, em seus andares
superiores as pessoas podem se recolher e se
colocar diante do Senhor em momentos de íntima
comunhão com Deus. Na convenção de 1998, a
Torre de Oração foi inaugurada. Mais um sonho
que se tornava realidade. O missionário Doriel de
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Oliveira passa de perseguido, para um dos grandes
líderes evangélicos do Brasil. As autoridades que
outrora o perseguiam agora buscam seus conselhos,
sua palavra amiga e sua oração intercessora. Ele
torna-se conhecido como o “Homem da Oração”
entre os evangélicos.
A igreja continuava a crescer por todo o Brasil
e agora já ultrapassava as fronteiras do país. Gana,
na África, foi a primeira escala deste crescimento
internacional. Em seguida, os Estados Unidos
foram alcançados através dos missionários Jeremias
e Lílian Figueiredo. Mas não pararia por aí.
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2000

Chegou a virada do século. Muitos projetos precisavam ser ainda concluídos. A igreja continuava a
crescer. Chega a incrível marca de 2.500 igrejas espalhadas pelo Brasil e outros países. A Casa da Bênção
chega a Costa do Marfim, Portugal e Japão. Sendo que o projeto era de alcançarmos muitos outros países.
No Brasil, apesar de estarmos em todos os estados, ainda havia muitas igrejas a serem abertas, muitos
municípios em todos os estados precisavam ser alcançados.

ON D E TU D O C OME Ç OU
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2002

No final do ano de 2001, foi feito um estudo
visando a ampliação da Catedral da Bênção. Com
esta obra a Catedral passaria a acomodar 7.000
pessoas sentadas. O projeto parecia uma utopia, pois
a igreja se mostrava grandiosa em sua arquitetura.
Porém, no dia 05 de janeiro de 2002, após o
encerramento de uma das reuniões do Seminário
Jesus Em Cada Lar, durante uma forte chuva com
granizo e ventos muito fortes o telhado da igreja
caiu. Graças a Deus nenhuma pessoa estava dentro
da igreja na hora da tragédia.
A partir deste momento vimos que era um sinal
do Senhor para que pudéssemos ampliar a Catedral
da Bênção.
Passados os primeiros instantes do choque
causado pela tragédia, Deus deu forças aos
missionários Doriel e Ruth de Oliveira para que a
reconstrução começasse, contando com ajuda de
todos os pastores da Casa da Bênção do Distrito
Federal, do Brasil e até do exterior.
As lutas e as dificuldades do começo da obra, lá
em Belo Horizonte, por muitas vezes se repetem.
Mas assim como Deus deu escapatórias e abriu
portas no começo, Ele está fazendo o mesmo hoje.
E para a honra e glória do Senhor, no dia 20 de
julho de 2002 a Catedral da Bênção de Brasília foi
reinaugurada.
E assim como tem ocorrido nos últimos 38
anos, a igreja tem crescido em Brasília, no Brasil e
também no mundo.
Hoje chegamos a marca de 3.000 igrejas
espalhadas pelo mundo: Argentina, Alemanha e
muitos outros países têm sido alcançados pelos
missionários da Casa da Bênção para a honra e
glória do Senhor Jesus.
Mas a obra continua e precisamos de sua ajuda,
você é uma peça fundamental para que possamos
concluir o que Deus colocou nas nossas mãos.
Ainda em 2002, nossa Catedral da Bênção
finalizou as reformas no telhado, e ganhou um
projeto arquitetônico incrível, algo nunca visto
antes, e de uma beleza incomparável.
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2014

A Casa da Bênção completa 50 anos, o Jubileu de
Ouro. Um marco na história da igreja, um marco
na vida dos fiéis. Em uma grande festa, milhares
de pessoas participaram deste grande evento com
duração de oito dias, com pessoas de várias partes
do mundo.
A programação esteve completa em todos os dias,
pela manhã, tarde e noite, além da Torre de Oração
estremecer com as preces dos convencionais.
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Líderes

M U N D IA I S C OM O AP. DORIEL

Dr. Mike Murdock
Luisiana - EUA

Ev. Jimmy Swaggart
Luisiana - EUA

Ev. T.L. Osborn
Oklahoma - EUA

Rev. David Yonggi Cho

Dr. Morris Cerullo

Rev. Sammy Kweku

Dr. Myles Munroe

Cristovam Buarque

Joaquim Roriz

Iris Rezende

Anthony Garotinho

Fernando Collor

Coréia do Sul

(in memorian)

Ex-Senador do Brasil

New Jersey - EUA

Senador do Brasil

Ex-Governador do RJ

Gana - África

Ex-Governador do DF

Ex-Presidente do Brasil
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1ª CONVENÇÃO DA ICB DO NORTE DO PARANÁ

Abertura da convenção na ICB Londrina

Apresentação dos líderes de células

Foi realizada nos dias 17 á 19
de junho a primeira convenção
do Norte do Paraná sob a liderança dos pastores André e Valéria
Guillen. De fato, a ICB-Londrina
e região vivem um novo tempo de
acrescentar e multiplicar. As igrejas de toda a região estavam presentes e o missionárioValdir Miasato (ICB RJ) foi o preletor oficial,
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Momento de celebração
durante a convenção

Momento de celebração
durante a convenção

ministrando palavras de edifica- de Deus para gerar vidas e multição e encorajamento, na ocasião plicar, realizando em cinco anos o
71 pessoas foram separadas ou que foi feito em cinquenta.
ungidas para cargos eclesiásticos.
Ao término da convenção todos os presentes saíram convictos que chegou um novo tempo
também para o Norte do Paraná,
aonde todos serão instrumentos
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Veja mais em icblondrina.com.br

CONVENÇÃO ESTADUAL ICB ACRE

Auditório da ICB Rio Branco, onde aconteceu a convenção estadual

Missionária Ruth e apóstolo Doriel

Prs. Arcentik e Beth Dias do DF e
missionários Silvana e José Teixeira,
anfitriões da convenção

Apóstolo Doriel e pastores adoram ao
Senhor durante a convenção do Acre.

A Igreja Casa da Bênção – ICB
Acre, realizou mais uma convenção estadual, liderada pelos missionários José e Silvana Teixeira,
que aconteceu entre os dias 12 a
15 de maio, estiveram presentes
todos os pastores do estado e os
missionários Antônio Marcos e
sua esposa Dora, da ICB Porto
Velho (RO).
Autoridades estaduais e mu-

nicipais prestigiaram a festa. O
apóstolo Doriel de Oliveira e sua
esposa a missionária Ruth, fundadores da Casa da Bênção, acompanhados dos pastores, Arcentik
e Bete Dias participaram da convenção. O apóstolo Doriel ministrou nos cultos oficiais da igreja,
assim como o pastor Arcentik e a
missionária Ruth também pregaram. A pastora Bete (ICB Sede)

junto com a rede de mulheres da
ICB Acre realizaram uma oficina com criação e apresentação de
material didático específico para o
departamento infantil.
Foram quatro dias de uma programação intensa e cheia do poder
de Deus!

SCT
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Fotos: Pra. Jocelina Fares

MINISTRAÇÃO APOSTÓLICA EM SÃO PAULO

Vereador Jean Madeira (PRB) presta homenagem ao apóstolo Doriel em nome da câmara municipal

Pastores e lideres paulistas oram pelo apóstolo Doriel,
do seu lado esquerdo Pr. Ducler e deputado Roberto de
Lucena e ao lado direito o Pr. Walter Brunelli

Missionário Geraldo Silvestre, um dos pioneiros da ICB
São Paulo, homenageia o apóstolo Doriel

Em mais uma passagem por São Paulo no dia
28 de maio, o apóstolo Doriel de Oliveira esteve na
sede estadual da Igreja Casa da Bênção, na avenida Celso Garcia no bairro do Braz, ministrando
para toda a liderança da igreja de Paulista. Mas
como estava próximo a data de seu aniversário, foi
realizada uma festa em comemoração à data natalícia. Nessa ocasião estiveram presentes além dos
pastores da ICB, o pastor Ducler de Oliveira, irmão
caçula do apóstolo Doriel, o pastor Walter Brunelli
que o presenteou com uma enciclopédia teológica
pentecostal de sua autoria, o pastor e deputado

federal Roberto de Lucena e o vereador Jean Madeira, pastor da igreja Universal, que homenageou
o apóstolo na ocasião.
Os pastores da ICB se congratularam com nosso
líder, entre eles o presidente da convenção estadual,
missionário Sergio Affonso e o missionário Geraldo Silvestre pioneiro da Casa da Bênção na cidade
de São Paulo.
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CONVENÇÃO REGIONAL DAS CASAS DA
BÊNÇÃO DO SUL DO PARÁ

Celebração durante convenção do Sul do Pará

Nos dias 17 a 19 de junho na cidade de Santana do Araguaia,
aconteceu a primeira Convenção Regional totalmente formatada no
Trilho Salvo Vencedor. Milhares de pessoas foram impactadas por
ministrações da palavra de Deus, pregadas pela missionária Andréia
Palaroni (ICB Santos), pelo pastor Davi (ICB Santos) e pelo pastor
Dogival Júnior (ICB Pará).
O avanço da Igreja Casa da Bênção no Sul do Pará já é uma realidade!
Nos dias 17 a 19 de junho na cidade de Santana do Araguaia,
aconteceu a primeira Convenção Regional totalmente formatada no
Trilho Salvo Vencedor. Milhares de pessoas foram impactadas por
ministrações da palavra de Deus, pregadas pela missionária Andréia
Palaroni (ICB Santos), pelo pastor Davi (ICB Santos) e pelo pastor
Dogival Júnior (ICB Pará).
O avanço da Igreja Casa da Bênção no Sul do Pará já é uma realidade!
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CASA DA BÊNÇÃO DA BAHIA COMPLETA 37 ANOS

Apóstolo Doriel de Oliveira e missionário Daniel de
Oliveira, presidente da convenção da Bahia

Auditório da ICB Salvado (BA)

Apóstolo Doriel de Oliveira, missionários Francisco Neto
e Vicente Melo

Há trinta e sete anos o missionário Daniel de
Oliveira e sua família, chegaram a capital baiana
para dar início a Igreja Casa da Bênção – ICB, foi
a primeira do estado. Desde então já são quase
duzentas igrejas, na sua maioria templos próprios,
mostrando que a ida do missionário Daniel tinha a
selo da bênção de Deus para realizar essa obra.
Para comemorar essa data a ICB – Bahia realizou uma grande convenção, todos os pastores
e líderes estaduais estavam presentes. Junto com
missionário Daniel de Oliveira e sua família, nessa
comemoração, estavam também os missionários
Francisco Neto e Vicente Melo, dois líderes que o
Senhor levantou para ajudar a consolidar a ICB naquele estado. O pastor Almir Barreto, que também
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é vereador por Salvador, filho da casa, tem ajudado
a obra de Deus a crescer na região.
A grande convenção da ICB – Bahia, aconteceu
nos dias 21 e 22 de maio, e o fundador e presidente
da Casa da Bênção, apóstolo Doriel de Oliveira, foi
o principal pregador dos encontros. Disse o apóstolo que o carinho dos irmãos baianos é uma coisa
extraordinária; “só faltaram me carregar no colo,
de tanto amor que eles demonstram”.
O irmão Lázaro, cantor e deputado federal,
também cantou e prestigiou o evento. Já o prefeito
de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, mandou uma mensagem ao apóstolo e aos participantes
da convenção estadual da Bahia (assista o vídeo
http://bit.ly/29sExvM).
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REUNIÃO DO SCT NO RIO DE JANEIRO

Mesa diretora do SCT no Rio de Janeiro (da esquerda para a direita) - pastor Alexandre Felix,
missionário Getúlio Mapa, presidente da convenção estadual, apóstolo Doriel de Oliveira, missionários Jair de Oliveira
e Palaroni, pastores Arcentik Dias, Jefferson Figueiredo e Marcus Galdino

Cumprindo a agenda de reuniões com os líderes
da ITEJ no Brasil, a Diretoria do Supremo Concílio - SCT, a exemplo do que fez no final do mês de
abril com os líderes da ITEJ do Estado de Minas
Gerais na cidade de Perdões MG, realizou nos dias
20 e 21 de maio duas reuniões com os líderes do
Estado do Rio de Janeiro na Igreja Sede Estadual
situada em Quintino Bocaiuva. No dia 20, sexta, a
reunião aconteceu às 19h com os Superintendentes e a Diretoria da Convenção da ITEJ no Rio de
Janeiro - CERJ, onde o Apóstolo Doriel de Oliveira
ministrou sobre o crescimento da igreja descrito no
livro de Atos dos Apóstolos e que este crescimento

Missionário Palaroni ministra à
liderança carioca

precisa acontecer também na igreja de hoje. No dia
21, sábado, a reunião teve início às 9h com uma
ministração do Miss. Palaroni dizendo que a Igreja
é o Exército de Cristo e não uma guerrilha.
O Miss. Jair de Oliveira abordou a importância da evangelização e enfatizou a importância do
Projeto Paulo para cumprir este objetivo. Foram
abordados pela diretoria também a área de Ensino
através do Trilho do Salvo Vencedor e da Escola
Bíblica, a realização da grande Convenção Mundial
no mês de julho e a realização do projeto nacional
da Maratona da Família que acontecerá no mês de
agosto.

Líderes cariocas na reunião com a
diretoria do SCT

Pastores e líderes cariocas durante a
reunião plenária do SCT
SCT
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PIONEIRA DA CASA DA BÊNÇÃO
COMPLETA 100 ANOS

100 pessoas. Exemplo de mulher de Deus, fiel ao
Senhor e a igreja, até hoje é dizimista fiel e ofertante. Mora em Brasília com sua filha Beleonita de
75 anos. Levanta sempre as 5:00 da manhã para
orar, caminha diariamente quase 3 km. Os pastores Marcus Mariano e Messias Machado, servem
mensalmente a santa ceia à irmã Celestina em sua
residência, pois apesar de tanta energia e disposição, passa mal ao andar de carro. Parabéns irmã
Celestina!

PASTOR DA ICB RECEBE TÍTULO DE
CIDADÃO NOVO GAMENSE (GO)
O pastor Natal Pereira da Silva, recebeu no
último dia 14 de junho o título de cidadão Novo
Gamense (GO). A honraria foi a ele concedida por
se destacar como um dos grandes líderes evangélicos daquela cidade goiana.

Pastor Marcus Mariano, irmã Celestina de Jesus
e o apóstolo Doriel de Oliveira

No dia 19 de maio, o apóstolo Doriel de Oliveira celebrou o culto de ação de graças pelos 100
anos da irmã Celestina de Jesus, nascida em 19 de
maio 1916. A irmã Celestina é membro da Igreja
Casa da Benção desde a fundação em Belo Horizonte, batizada na Casa da Benção. Viúva, tem de 8
filhos, entre netos, bisnetos e trinetos, são mais de
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Pastor Natal é cumprimentado pelo
Vereador Geraldo Neto

ICB PARAÍBA REALIZA ENCONTRO
ESTADUAL DE MULHERES DA BÊNÇÃO

ICB CARANDAÍ (MG) INAUGURA
SEDE PRÓPRIA

Auditório durante o encontro de mulheres
ICB da Paraíba

Novo templo da ICB Carandaí

Pr. Fabio de Oliveira na inauguração do templo

Pastor Henniel Caieiro e Tamiris Caieiro, missionária
Janilde Caieiro, pastores Andréia e Marcos Froes

Aconteceu no dia 28 de maio, sábado, na linda
cidade de Campina Grande (PB), o Encontro das
Mulheres da Bênção do Estado da Paraíba, que
contou com a presença da Missionária Janilde
Caieiro, líder estadual das mulheres e esposa do
Miss. Jaime Caieiro e do Pastor Henniel Caieiro,
coordenador da ICB na Paraíba e equipe de Pastores do campo Jonathan Rodrigues, Marcos e Andrea Froes. A organização do evento feita pela ICB
José Pinheiro. Esse grande encontro com certeza
ficará marcado na vida de todos os presentes.

Pastores Lucilene e Júlio César e o diretor do SCT,
pr. Fabio de Oliveira

Aconteceu nos dias 20 a 22 de maio a inauguração do prédio próprio da ICB/Carandaí em
Minas Gerais. Há 7 anos o casal de líderes pastores
Julio César e Lucilene Resende começaram um
trabalho especial com vistas ao crescimento da ICB
naquela região. Estiveram presentes na inauguração, o presidente da ICB Minas Gerais, missionário Wilson José Ribeiro e o diretor do SCT, pastor
Fábio Oliveira.
SCT
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ICB MOGI DAS CRUZES (SP) ESTÁ
SOB NOVA LIDERANÇA

ICB PARQUE DAS BANDEIRAS (SP)
REALIZA FESTA DOS TABERNÁCULOS

Missionários Sérgio Affonso, Scinézio Theodoro, pastores
Agnaldo Santos e Fabio de Oliveira

Ao centro da foto, missionária
Maria de Penha

Pr. Agnaldo Santos assina a
ata de posse

Comemoração da Festa dos Tabernáculos
em São Vicente

No dia 08 de maio tomou posse em Mogi das
Cruzes, o pastor Agnaldo Santos. À cerimônia
foi realizada na sede da ICB Mogi. O missionário
Scinézio Theodoro Gouvêa liderou a superintendência por mais de 40 anos abrindo esta grande
frente de evangelização na região e construído
várias igrejas. O pastor Agnaldo chega para dar
continuidade ao excelente trabalho do então líder.
A posse foi oficializada pelo presidente da ICB São
Paulo, missionário Sergio Affonso e pelo diretor do
SCT, pastor Fábio Oliveira.

A ICB Parque das Bandeiras, situada em São
Vicente (SP) e liderada pela missionária Maria da
Penha, realizou nos dias 12 a 18 de junho A FESTA
DOS TABERNÁCULOS. Os preletores foram os
pastores Michel Fares Filho e Sidney e a própria
missionária Maria da Penha. Foi uma festa linda e
cheia do poder de Deus!
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ICB DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO DA ONÇA - RN
COMPLETA 35 ANOS

A comemoração dos 35 anos da ICB Santo Antônio do Salto da Onça foi realizada em praça pública

Nos dias 17 e 18 de junho foi realizada uma
grande festa para comemorar os 35 anos da Igreja
Casa da Bênção da Cidade Santo Antônio do Salto
da Onça - Estado do Rio Grande do Norte. A
Igreja Casa da Bênção em Santo Antônio-RN foi
inaugurada em Março de 1981, pelo abençoado
homem de Deus, superintendente regional e um
dos vice-presidente nacional, Missionário Jaime
Caieiro (Olinda-PE) e a sua esposa Missionária
Janilde Siqueira.
A igreja é pastoreada há 20 anos pelo casal de

Missionário Jaime Caiero foi o
preletor oficial dos festejos

pastores Lenilson Dantas e Elialda de Souza que
supervisionam mais nove congregações.
A Festa foi realizada em via pública com a
participação de ministérios de louvor e dança da
região; tendo como preletores o superintendente
estadual missionário Juarez Martins e sua esposa
missionária Selma Souza, o superintendente do
Nordeste Missionário Jaime Caieiro e sua esposa
missionária Janilde Siqueira. Essa Festividade Foi
um marco na história da igreja, tendo um mover
sobrenatural de Deus.

A praça da cidade ficou pequena
para a quantidade de gente
SCT
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SEMINÁRIO NACIONAL ITEJ: HÁ DUAS DÉCADAS
FORMANDO COM EXCELÊNCIA

Foto: Flávio Carques

O Seminário Nacional ITEJ - SENITEJ está
completando 20 anos, são mais de 40 turmas e
mantem o mesmo compromisso e responsabilidade com o ensino Teológico. Os professores estão
altamente capacitados para exercerem a função de
mestres, independente da denominação.
O Seminário, que ocorre com aulas presencias,
tem duração de 4 meses, com aulas pela manhã,
tarde e noite, pois trabalha com sistema intensivo para aplicar todo o conteúdo ministrado por
outros seminários em 2 anos.
Criado em setembro de 1996 o seminário já
formou mais de dois mil e trezentos alunos, que estão espalhados por muitos lugares do Brasil, sendo
missionários e pastores, levando as boas novas da
salvação.
O seminário criado a princípio para fazer um
curso intensivo (4 meses) de missões, se adaptou
as necessidades dos alunos e oferece também o
curso a distância. Frisa a pastora Margarida Batista,
diretora do SENITEJ: “nos locais mais distantes do
país alguém está fazendo o seminário”.
O seminário consegue, de uma forma extraordi-

Pastora Margarida Batista e missionária
Ruth de Oliveira, diretora e presidente do SENITEJ
respectivamente

nária, manter os valores das mensalidades acessíveis, mesmo mantendo regime de internato. E vem
mantendo esses valores por aproximadamente três
anos.
Junto com a presidente do SENITEJ, missionária Ruth de Oliveira, a professora Margarida tem
mantido um corpo docente de excelência.
E ai vai deixar essa oportunidade passar?
A próxima turma começa em 08 de agosto!

Foto: Flávio Carques

Informações: contato@senitej.com | +55 61 333-8785 | www.senitej.com.br

41ª Turma de seminaristas
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EDIFICANTE
TESTEMUNHO
SOBRE A ORAÇÃO
DE BILLY GRAHAM
James Edwion Orr, professor
da Faculdade Wheaton, levou
alguns de seus alunos numa rápida viagem à Inglaterra, em 1940.
Eles visitaram a antiga reitoria de
Epworth, onde residia a família
de John Wesley, famoso teólogo
anglicano.
Ao lado da cama de John Wesley vê-se dois pequenos círculos
onde o tapete está bem desgastado, marcas que seus joelhos
deixaram após tanto orar pela
renovação espiritual da Inglaterra.
Ao embarcar no ônibus para
deixar o local, o professor notou
que faltava um aluno. Voltou,
subiu as escadas e encontrou o
aluno ajoelhado sobre as marcas,
orando: “Faz de novo, Senhor! Faz
de novo!”.
O professor pôs a mão sobre o
ombro do rapaz e disse: “Vamos,
Billy, temos que ir embora”.

Foto: billygraham.org

Fonte: DVD “Billy Graham, O
Embaixador de Deus.”

REFLEXÃO
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ATO PROFÉTICO CONTRA CORRUPÇÃO REÚNE
MULTIDÃO EM BRASÍLIA
Foto: Adilson de Oliveira

Apóstolo Doriel de Oliveira faz oração em favor do Brasil no dia de clamor pelo Brasil

Na quarta-feira, 01 de junho, 300 pastores e
mais de 40 mil fiéis foram à Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF) para um “Ato Profético em
Favor do Brasil”.
O protesto evangélico contra a corrupção ocorreu de maneira pacífica, reunindo caravanas de
São Paulo, Rio Branco, Palmas, Goiânia, Recife,
Fortaleza e Rio de Janeiro, além de outras cidades
dos mesmos estados das capitais listadas.
Na abertura do evento, o Hino Nacional brasileiro foi cantado pela multidão, que na sequência
apreciou apresentações de diversos artistas do
mundo gospel, como Cassiane, Nani Azevedo, Fernandinho, Eyshila, Fernanda Brum, Delino Marçal,
entre outros.
O apóstolo Doriel de Oliveira, foi quem deu início ao ato, orando a Deus, pelo ato profético e pelo
Brasil. O pastor Silas Malafaia, principal articulador para a realização do evento, comentou que
aquela manifestação era uma expressão da postura
evangélica brasileira em relação às circunstâncias
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do país: “Temos aqui pastores de diversas denominações. O ato é da liderança evangélica do Brasil
para dizer que a corrupção não vai vencer aqui no
Brasil. Estamos aqui para dizer que esse espírito
de mentira, de cinismo, de enganar o povo vai ser
desmascarado […] Essa cambada de bandido, de
corrupto, vai parar na cadeia”.
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Fonte: Gospel Mais

Apóstolo Doriel entrevista o pastor Silas Malafaia,
coordenador do dia do clamor

Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil

NOVO GOVERNO BRASILEIRO

Michel Temer toma posse como presidente da república

Na tarde quinta-feira dia 12 de maio uma nova
página da história do Brasil foi escrita. O salão
negro do palácio do Planalto estava lotado, homens com gravatas azuis, pois a cor vermelha desse
adereço foi banida desse evento, um ar de alivio
era aparentado no rosto das pessoas. O narrador,
por volta das dezesseis horas, anuncia a entrada do
presidente em exercício Dr. Michel Temer.
Mais uma página da história brasileira, começa
a ser escrita. Após meses de embates a câmara federal deliberou o afastamento da presidente Dilma
Rousseff.
Isso já havia sido profetizado durante a santa
ceia de maio de 2016, pelo pastor Gilberto Fernandes. Leia abaixo:
Eu, O Senhor, convoco a Minha Igreja à ouvir o que
Eu tenho a falar, atentai para as palavras que saem da
Minha boca, porque Eu tenho algo para revelar... Eu convoco as vossas mentes para uma assembleia de entendimento. Eu digo que o povo erra por não entender a Minha
voz e o Meu povo se afasta do entendimento quando não

escuta o que Eu tenho a falar.
Eu vos digo: O grande abutre estendeu as suas asas
sobre os céus da nação brasileira, e, se fabulou e disse “minhas asas são de bronze, meu bico é de ferro e meus pés
são de aço. Por 20 anos cessarei o clamor dos que adoram
ao Deus vivo na nação brasileira, mas passou-se 12 anos
e eu soprei o meu hálito e ele se embriagou com o hálito
da minha boca”. Eu o Senhor! quebrarei o bico de ferro do
grande abutre, cortarei suas asas e quebrarei suas pernas
para que não possa pousar. Eu ouvi o clamor da Minha
igreja e Eu disse no Meu alto conselho que o Brasil será
farol de nações e será a trombeta da última hora para o
mundo, diz o Meu Grande Nome! Eu digo: em guerra vós
estais. Não há como parar lá no meio do caminho, mas
Eu sou o Vosso general. Eu digo: levantai todos diante da
Minha presença. Ninguém fique agora prostrado. Eu digo:
levantai as mãos como quem faz continência porque eu
digo ao céu que estou sobre ele. Eu convoco o meu exército
esta manhã a marchar por alguns segundos porque eu
vou de encontro ao grande abutre a espada está na minha
mão. E Eu digo: enquanto a minha igreja me adora eu
quebro o bico da grande ave, jogo os seus pés ao chão
e viro as suas asas. Eu digo: glorificai-me porque sou o
POLÍTICA
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Foto: Flávio Carques
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Pastor Gilberto Fernandes

grande na guerra. Sou o Senhor da batalha!
A igreja adore! A igreja adore! A igreja adore! A igreja adore!
Eu convoco meu exército agora à tirar o pé do chão e marchar... Não
pare de marchar! Não fique com pé no mesmo lugar. Marchem! Marchem!
Marchem! Marchem! Marchem! Marchem! Marchem! Marchem porque Eu o
Senhor darei sinal e vocês verão que eu feri o abutre e o Meu Nome é glorificado diz o Deus que vos ama!
Foto Gilberto Fernandes https://flic.kr/p/FibRQk

Foto: Presidência da República / Beto Barata

APÓSTOLO DORIEL SE REÚNE COM TEMER

Ao centro presidente Michel Temer ladeado pelo senador Eduardo Lopes (esquerda)
e Apóstolo Doriel de Oliveira (direita)

Na tarde dessa quarta-feira (06 de julho),
o apóstolo Doriel de Oliveira se reuniu com o
presidente em exercício, Michel Temer, e mais de
vinte pastores da Associação Brasileira de Mídias
Evangélicas - ABME vindos de diversos estados,
dentre eles estavam os pastores Luiz Sueth, da ICB
RJ, Marcus Galdino e Adilson de Oliveira ambos
da ICB DF. Na ocasião o apóstolo presenteou o
presidente com exemplares dos livros “Não Tenha
Medo, Tenha Fé” e “A Família de Deus”, também
levou um convite especial para que Temer participe
da Convenção de 2016. A pedido dos pastores e do
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presidente o apóstolo Doriel fez uma oração pelo
presidente.
O encontro foi tão marcante que o presidente
Temer, quebrando o protocolo, conduziu pessoalmente os pastores para o hall de seu gabinete, onde
se encontrou com outros pastores que aguardavam
do lado de fora e posou para fotos com todos. A
ABME o homenageou clássico tocado por com um
violinista nesse rápido encontro.
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http://bit.ly/29n6qYS

Foto: Internet

GOVERNO TEMER REVISA VOTO NA ONU
E FICA AO LADO DE ISRAEL

A governo interino de Michel Temer não está
mostrando mudanças de postura apenas no Brasil.
O Itamaraty, agora comandado por José Serra,
decidiu mudar o voto brasileiro na 199ª Sessão da
Unesco, realizada em abril.
Na ocasião, foi debatido os direitos pelo
patrimônio cultural nos territórios conquistados
por Israel na Guerra dos Seis Dias. O texto, que era
abertamente pró-palestinos, foi aprovado por 33
votos a favor (incluindo o do Brasil). Houve ainda
dezessete abstenções e duas ausências. Os votos
contrários agora são sete. A França também voltou
atrás neste voto.
Embora seja insuficiente para mudar a decisão
do órgão das Nações Unidas que cuida da cultura,
a postura mostra uma ruptura com a relação
Brasil-Israel tão fragilizada durante os governos
petistas.
A nova postura do Itamaraty fica clara na nota
oficial: “O fato de que a decisão não faça referência
expressa aos vínculos históricos do povo judeu
com Jerusalém, particularmente o Muro Ocidental,
santuário mais sagrado do judaísmo, é um erro,
que torna o texto parcial e desequilibrado”.
O governo brasileiro deixou clara sua posição

mais amigável em relação a Israel na nota emitida
no ultimo dia 08 de junho.
“O governo brasileiro condena o covarde ataque
terrorista que deixou ao menos quatro mortos hoje
em TelAviv. Ao transmitir seus pêsames aos familiares dos mortos e sua solidariedade com o povo
e o governo de Israel, o Brasil reitera seu firme
repúdio a todas as formas de terrorismo, qualquer
que seja sua motivação”, diz o documento.
Ruptura nos governos petistas
Embora dê sinais de reaproximação, o governo
brasileiro ainda não desfez o imbróglio diplomático de Dilma Rousseff, que deixou Israel sem embaixador em Brasília desde o início do ano.
O distanciamento das relação começou durante o governo Lula. Em 2010, foram enviados 10
milhões de dólares do erário público para o grupo
político Hamas, que governa Gaza e é considerado
uma organização terrorista. Foi justamente o
Hamas quem assumiu a autoria do atentado desta
semana em TelAviv.
Fonte: Gospel Pime / Noticias
POLÍTICA
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