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Palavra do
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PRESIDENTE

Graça e paz meus queridos irmãos!
O ANO DE 2017 se inicia com grandes expectativas para toda família Casa da Bênção espalhada
por todo o Brasil e alguns países. A palavra de Deus
nos manda ter ÂNIMO, FORÇA E CORAGEM,
pois somente assim conseguiremos avançar e levar
em frente o legado que o nosso Apóstolo Doriel de
Oliveira nos deixou.
O Apóstolo Doriel sempre citou o texto que está
no livro de Atos dos Apóstolos 9:31 que diz: “Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria, tinha paz, sendo edificada, e andando no
temor do Senhor; e, pelo auxílio do Espírito Santo,
se multiplicava”. Com a ajuda e inspiração do Santo Espírito de Deus colocaremos os pés no Jordão
e possuiremos a terra que o Senhor tem prometido
a todos nós, através de sua palavra profética de que
conseguiríamos fazer em 5 anos o que foi feito em
50 anos.
Quero falar um pouco sobre o importante tema
da nossa Conferência de Líderes que foi inspirado
por Deus: “PASTOR, VIDA ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA”. Este é um tema de extrema
importância para quem deseja fazer a obra de Deus
levando o evangelho da salvação. O apóstolo Paulo,
escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo
3, a partir do verso primeiro, lista as qualificações
morais, espirituais e sociais que um líder deveria ter
para exercer uma função na igreja do Deus vivo.

Hoje nós sabemos que há uma crise de liderança
instalada no Brasil, em todas as áreas. Há uma crise de liderança na área política, na área empresarial
e também na área religiosa e nós como servos do
Senhor Jesus temos que ter uma vida acima de qualquer suspeita.
Assim como em todo lugar existe um padrão de
conduta aprovado, a igreja necessita de líderes que
sejam aprovados em suas atitudes. Cabe a nós pastores, líderes da Casa da Benção, homens e mulheres que Deus levantou nesta geração para resgatar
a credibilidade, fazermos isso, pois somos modelos
referenciais para toda essa geração.
O Espírito de Deus nos presenteou com o tema
da nossa Convenção Mundial que acontecerá do
dia 18 a 23 de julho de 2017 e será FORÇA E CORAGEM... AVANÇAR! ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO! Tenho a certeza de que será um grande
mover de Deus. Desde já quero que você comece
a organizar a caravana com a igreja que Deus confiou em suas mãos. Traga o maior número de Membros, Obreiros(as), Diáconos(izas), Presbíteros,
Pastores(as) e Missionários(as) para serem abençoados.
Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos
ajude. Que sejamos pastores, líderes modelos, para
honra e glória do nome de Jesus.

Missionário Jair de Oliveira,
Presidente da ITEJ
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CONVENÇÃO

Catorze anos depois, as 7 Unções,
O missionário Jair de Oliveira,
Uma Convenção em São Paulo
uma visão dada por Deus ao apóstolo nasceu na cidade de Campo de
abençoada!
Doriel de Oliveira, acontece...
Meio – MG, em 1953...

EDITORIAL

EXPEDIENTE

Desde 1970 Revista Mensagem está em circulação, mas é a
primeira vez que a redação da revista está desfalcada, pois o
principal personagem que durante todos esses anos foi o grande
incentivador participando ativamente do projeto de cada edição
desse veículo de comunicação, está ausente. Mas da forma que
ele nos ensinou e disciplinou, a equipe da redação não vai deixar
de fazer o que ele sempre sonhou, uma revista que fale para a
igreja o que está acontecendo fora das quatro paredes, mas dentro do universo cristão.
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EDITOR CHEFE

Por mais que nos sintamos sós, essa solidão essa missão que nos
foi dada será realizada. Pois como sempre o apóstolo Doriel de
Oliveira nos ensinou: “Nada pode parar a obra de Deus”.
Hoje estamos apresentando a edição número 85 e não será a
última, porque essa revista também é um legado deixado por
nosso apóstolo.
Pr. Adilson de Oliveira.
Editor Chefe
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Palavra da

FUNDADORA

E com grande pesar que estou ocupando esta primeira página que
sempre foi escrita pelo nosso querido e saudoso Apóstolo Doriel de
Oliveira.
Aprouve a Deus que no último dia 17 de novembro de 2016, O recolhesse para sua Glória. Louvo e agradeço ao meu Senhor, pelo maravilho esposo e pai que ele foi e pelos cinquenta e cinco anos que juntos
vivemos, que foram anos de muito amor e muita união. Sei que não está
fácil para mim suportar esta falta, inclusive pelo trabalho em prol da
obra do Senhor que juntos iniciamos, mas graças as orações dos santos
estamos lutando para continuarmos o legado que ele nos deixou.
Quero também alertar a todos nossos missionários (as), pastores (as)
e toda nossa grande equipe de todo nosso Brasil e exterior que continuem firmes, não deixando nunca que tudo o que aprendemos com
nosso líder venha a desaparecer, antes vamos lutar para que seu legado
seja cumprido por cada um de nós.
Os sonhos do nosso apóstolo Doriel de Oliveira não podem morrer,
os 50 anos em 5 precisa ser realizado, e, para que isso aconteça precisamos como ele, vivermos uma vida de muita oração.
Este ano demos um tema para nossa convenção que será: FORÇA
E CORAGEM... AVANÇAR! ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO! Só com
uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é que venceremos todas as
lutas, todas as barreiras, derrubaremos todas as muralhas e venceremos
em nome do Senhor Jesus, contando sempre com vosso apoio e suas
orações fica aqui o meu sincero abraço fraternal.
A serva do Senhor,
Missª. Ruth Brunelli de Oliveira
Fundadora
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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ESTE MUNDO CONTURBADO
enfermidades, dor, crise, tempos
difíceis como hoje estamos atravessando. Não havia UTI porque
não havia doenças, isso enquanto
o homem obedeceu ao Senhor.
Não sabemos quantos anos se
passaram, mas um dia, o homem
desobedeceu a Deus (Gn. 3:11)
e o homem deu uma porção de
desculpas. Mas Deus não aceitou
as desculpas de Adão e deu-lhe
a sentença (Gn 3:17), visto que
atendestes a voz da tua mulher e
comestes da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita e
a terra por tua causa, com o suor
do teu rosto comerás o teu pão.
Então pela desobediência
do homem entrou o pecado no
mundo e este passou para toda
humanidade (Rm5:12). Com o
pecado entrou todos estes males,
todas essas doenças, todo este
sofrimento que hoje está assolando a humanidade.
Mas será que por isso que
precisamos viver sofrendo?

A bíblia novamente tem a
resposta. Romanos 17: 21 diz:
por um homem o pecado entrou
no mundo. Por Jesus Cristo veio
a salvação da humanidade (Is.
53:4-12) sim por Adão entrou a
morte, por Jesus Cristo entrou a
vida, então você que como tanta
gente sofre, hoje mesmo poderá deixar de sofrer! É só aceitar
Jesus que é Ele quem perdoa
todas as tuas iniquidades e sara
todas as tuas enfermidades, teus
pecados.
Meu abraço fraternal
Foto: Flavio Carques

Por que tanta gente sofre? Esta
é uma pergunta que está sendo
feita a séculos. E a resposta ainda
é a mesma.
Quando o Senhor Deus criou
o mundo e tudo o que nele há,
viu Deus que tudo era muito
bom (Gn 1:31).
Então voltamos a perguntar:
Por que tanta gente sofre? Por
que tantas enfermidades? Por que
tantos problemas? Por que tanta
dor?
O Senhor após aperfeiçoar sua
criação diz a Adão em Genesis
2:6-17: E ordenou o Senhor Deus
ao homem, dizendo: De toda a
árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não
comerás; porque no dia em que
dela comeres, certamente morrerás.
Enquanto este casal obedeceu
ao Senhor viveram uma vida feliz, não havia tristeza, problemas,

Missionária Ruth de Oliveira

Pedidos: +55 61 3451-7204
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Pastores conduzem réplica da arca durante
cerimônia de abertura das 7 Unções

7 UNÇÕES
Fotos: Flavio Carques

Pastor Marcus Mariano, o preletor da 1ª das 7 Unções

Missionário Paulo Resende, o preletor da 2ª das 7 Unções
e a missionária Ruth de Oliveira

Missionário Paulo Resende

Mas o nobre projeta coisas nobres...Isaías 32:8
Catorze anos depois, as 7 Unções, uma visão
dada por Deus ao apóstolo Doriel de Oliveira,
acontece este ano sem a presença dele... pois o
mesmo encontra-se hospitalizado desde o final de
julho deste ano. Mas o obra não pode parar, nem
a unção cessar, por isso os pastores da Catedral da
Bênção dirigem essa festa junto com a missionária
Ruth de Oliveira que é atual presidente interina da
Catedral da Bênção.
Na primeira unção fomos ministrados por
prata da casa: o pastor Marcus Mariano que ministrou sobre conquista; na segunda unção tivemos a
presença do missionário Paulo Roberto Resende
que ministrou sobre família; na terceira foi o após-

tolo Robert Dodoo, que pregou sobre o chamado
de Deus na vida do salvo; na quarta unção esteve
presente o missionário Moises de Oliveira, da Igreja Casa da Bênção, ICB de Governador Valadares
(MG), falando sobre o Favor de Deus.
Anda pregarão nas 7 Unções, o missionário
João Galdino, de Bauru (SP), missionário Heilor
Corado, de Marabá (PA), o pastor Roberto de Lucena e a missionária Ruth de Oliveira.
Veja as fotos em https://www.flickr.com/photos/
icboficial/albums

Fotos: Flávio Carques

Apóstolo Robert Dodoo, o preletor da 3ª das 7 Unções

C AT E D R A L N E W S
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MUSICAL DE NATAL
Foto: Flávio Carques

Participantes do musical de natal e pastores da Catedral da Bênção

Com uma narrativa contada da crucificação
para o nascimento, foi apresentado nos dias 18 e
25 o Musical de Natal da Catedral da Bênção em
Brasília. Com texto do pastor Giuliano Martins,
direção musical dos pastores Israel Sousa e Hall
Figueredo e coordenação do pastor Adilson de
Oliveira e demais pastores da Catedral, foi apre-

sentado um musical que emocionou a todos que
assistiram.
Agora o próximo desafio será o musical de páscoa, que promete ter o mesmo brilhantismo.
Veja as fotos em https://flic.kr/s/aHskKa9vuV e
também https://flic.kr/s/aHskKLdd3y

NOVOS OFICIAIS DA ICB SÃO CONSAGRADOS AO SENHOR

Fotos: Flávio Carques

Candidatos sendo consagrados ao
ministério

Novos oficiais fazem o juramento ao ministério

O quinto dia da Convenção Mundial da Igreja
Casa da Bênção – ICB 2016, sábado, foi determinante e especial para 354 membros que foram
ungidos na tarde do dia 23 de julho de 2016. Pela
manhã, os presentes ouviram ministrações que
falavam a respeito da fidelidade do cristão e sobre a
visão que gera milagres com base no tema Abrindo
uma visão.
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Missionário João Galdino consagrando
pastores ao ministério

Unção Nova

A partir das 14h, o Miss. Jaime Caieiro presidiu a consagração de novos obreiros(as),
diáconos(izas), evangelistas, presbíteros,
separados(as) e de irmãos que foram recebidos
pela ICB, totalizando 354 novos oficiais para o serviço do Senhor. Veja mais fotos em www.cb.org.br

MLI NNÁERWI O
C AT E DSRE A
S
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SANTA CEIA FRATERNAL

Fotos: Flavio Carques

Pastores oram pelos alimentos angariados

Fotos: Flávio Carques

Pastores oram pelos alimentos angariados

Missionária Ruth pregando na Santa Ceia fraternal

A última Santa Ceia do ano é conhecia como
Santa Ceia Fraternal, essa foi a primeira santa ceia
desde a partida do nosso apostolo, mas Deus foi
misericordioso e usou poderosamente a missionária Ruth de Oliveira que pregou pela manhã para
uma catedral abarrotada. A santa ceia Fraternal
instituída pelo apostolo Doriel a mais de quarenta
anos, é caracterizada pela doação das primícias da
terra (feijão, arroz, frutas e gêneros de primeiras
necessidades).
Nesse ano a missionária Ruth de Oliveira, em
reunião com os pastores de Brasília, disse que
deveríamos fazer algo mais amplo e atender os
domésticos na fé, (Gálatas 6:10). Para a gloria de

Pastores oram pelos alimentos angariados

Deus os membros da igreja de todo o DF e entorno
contribuíram. E o que chamou atenção foi a quantidade de feijão doado, mais de 230 quilos. Todas
essas doações foram usadas para a montagem e
doação de cestas básicas.
Vejas as fotos da Santa Ceia Fraternal em: https://flic.kr/s/aHskNCxvLG
C AT E D R A L N E W S
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2016
Foto: Flávio Carques

CONVENÇÃO MUNDIAL

Apóstolo Doriel de Oliveira tem seus braços erguidos pelos missionários Jaime Caieiro (esquerda da foto) e João Galdino (direita da foto),
e logo atrás a missionária Ruth de Oliveira, nos instantes finais da convenção mundial de 2016

A Convenção Mundial da Igreja Casa da
Benção – ICB 2016, que teve como tema: Ano do
Acrescentar e Multiplicar (At 2:47), aconteceu
do dia 19 a 24 de julho. Foi tremenda e contou
com a presença de convencionais de diferentes
localidades do mundo que vieram à Sede
Internacional da ICB em Brasília. Há 52 anos, os
líderes e fundadores Ap. Doriel e Miss. Ruth de
Oliveira abriram caminho dando início a essa
grande festa.
Entre os diversos preletores que fizeram uso
da palavra estavam: Miss. Wilson Ribeiro (MG),
Heilor Messias (PA), Pr. Renato Rubim (SP), Pr.
Napoleão Falcão (PB), Miss. Amilton Cândido
(SP), Pr. Waldir Brunelli (SP), Pr. Denardi (PR),
Ap. Robert Dodoo, da igreja do Farol de (Gana),
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fundada pelo bispo Dag Heward-Mills, Pr. Arão
Xavier (SP), Pr. Eduardo Reis (SP), Missº. José
Afonso (AC), Missº. Palaroni (SP), Pr. José Geraldo
(PE), Pr. e Dep. Federal Roberto Lucena (SP).
Dentre todos esses pastores o missionário Jair de
Oliveira ministrou por diversas ocasiões durante a
convenção
O Dr. Tadeu Filippelli, assessor especial da
presidência da república, leu para os presentes
uma carta escrita pelo então presidente interino da
república, Michel Temer
O Ap. Doriel fez um ato profético, orando pelas
bandeiras dos estados do sul ao norte do Brasil.
O cantor Irmão Lázaro participou uma

Fotos: Flavio Carques/Jonatas Lara/Ester Lara

Irmão Lázaro, cantando na convenção 2016

Parte da Plateia da convenção mundial

Apóstolo Doriel de Oliveira, ora pelo apóstolo
Robert Dodoo

A réplica da Arca sendo conduzida por missionários na
abertura da convenção

Apóstolo Doriel de Oliveira consagra o cálice durante
a convenção 2016

Apóstolo Doriel de Oliveira

das noites e envolveu todos com suas canções
conhecidas.
Sexto dia: O último dia da Convenção Mundial é
marcado pela Santa Ceia
A manhã do último dia da Convenção Mundial
iniciou com um sentimento de alegria e dever
cumprido. Foram seis dias de uma grande festa,
marcada por ministrações que impactaram a vida
dos convencionais e de todo o povo de Deus.

emocionou e disse: “Chegamos até aqui, e vamos
continuar!”. Pôde-se perceber um grande momento
na presença do Senhor com a Santa Ceia especial
aos Convencionais.
À toda nação Casa da Bênção, agradecemos
e esperamos vocês na nossa próxima Convenção
Mundial 2017!
Leia a matéria completa e Veja mais fotos em
http://bit.ly/2j3bofU

O Miss. Jair de Oliveira trouxe a última
ministração da Convenção, e logo após, o apóstolo
Doriel ministrou a Santa Ceia do Senhor. Antes
da ministração da ceia, o apóstolo Doriel olhou
nos olhos da missionária Ruth de Oliveira, se
CONVENÇÃO MUNDIAL
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Foto: Flavio Carques

DESPEDIDA AO APÓSTOLO DORIEL DE OLIVEIRA

Missionária Ruth B. de Oliveira, momentos antes do seu adeus ao apóstolo

Despedida ao Apóstolo Doriel de Oliveira
Uma intensa chuva caia sobre Brasília na tarde
de 17 de novembro de 2016, por volta das quatro
horas da tarde. Após 4 meses internado em um
hospital de Brasília, o apóstolo Doriel de Oliveira
fundador e presidente da Igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus – Casa da Bênção, descansou
no Senhor. Durante esse período, a igreja no
Brasil e no exterior, e muitas outras denominações
oraram, pedindo o restabelecimento do apóstolo.
Porém, como disse o missionário Palaroni:
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“perdemos essa guerra para Deus”.
Como no filme A Paixão de Cristo, dirigido e
produzido por Mel Gibson (2004), em que uma
gota de chuva cai do céu, próximo ao corpo de
Cristo, aquela chuva parecia um sinal de dor dos
céus. O choro do Senhor por ter que recolher
um homem que dedicou sua vida ao evangelho e
deixou sua marca na igreja evangélica brasileira.
Exéquias do Apóstolo Doriel de Oliveira
Durante a sua trajetória o apóstolo Doriel
sempre procurou honrar as pessoas. Desta forma a

Fotos: Flavio Carques

Diretoria da Igreja e a família, em comum acordo,
deixaram que a cerimônia de despedida do nosso
apóstolo fosse realizada uma semana depois de
partida.
A conferência de líderes do Supremo Concílio
– SCT, que havia sido agendada para os dias 23
e 24 de novembro transformou-se na cerimônia
de despedida. A missionária Ruth de Oliveira,
acompanhada da família, teve a fibra necessária
para acompanhar esses últimos momentos junto ao
apóstolo.
Milhares de pastores de todo o Brasil e exterior,
estiveram nas cerimonia póstuma que aconteceu
durante os dois dias. Membros da igreja, líderes
de denominações, estiveram presentes, mandaram
representantes ou enviaram nota de pesar.
As redes sociais receberam milharem de
mensagens de carinho. Voluntariamente foram
surgindo vídeos em homenagem ao líder e
fundador da Casa da Bênção. O bispo Átila
Brandão, mandou um lindo tributo ao apóstolo, o
pastor Samuel Ferreira representou seu pai, o bispo
Manoel Ferreira presidente da igreja Assembleia
de Deus. Assim também procedeu o apóstolo Luiz
Nakagawa, da Igreja Evangélica Pentecostal Luz da
Vida, de São José do Rio Preto, SP. Presidentes dos
conselhos de pastores, deputados distritais.
O governo do Distrito Federal decretou luto
oficial de 3 dias, a banda do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal também esteve na
cerimônia. Milhares de pessoas passaram pela
Catedral da Bênção para prestar sua última
homenagem ao apóstolo Doriel de Oliveira.
O translado da igreja ao cemitério Campo
da Esperança foi escoltado pela Polícia Militar
do DF com honras de Chefe de Estado, onde
uma multidão o esperava, na ala dos pioneiros
de Brasília, para se despedir desse homem que
marcou a vida de centenas de milhares.
Trajetória do Apóstolo Doriel de Oliveira
O menino nascido em Araraquara, desde de
cedo foi um empreendedor. Ainda na infância,
vendia bananas nas feiras-livres da capital paulista.
Na adolescência, foi trabalhar numa rede de
farmácias e nesse período, aos dezesseis anos de
idade, teve uma experiência com Deus. Numa
tenda em São Paulo testemunhou quando o
missionário Manuel de Melo orou por uma menina
que tinha uma perna mais curta que a outra e viu
quando a perna esticou ficando as duas de igual

Missionária Ruth é amparada pela família
e cercada pela diretoria da igreja Casa da Bênção na
despedida ao apóstolo Doriel

Missionária Ruth amparada
por Raphael, seu neto

tamanho. Esse fato mudou o rumo da vida do
jovem Doriel.
Casou-se com Ruth Brunelli de Oliveira em
1960, jovem que conheceu ainda na infância
quando seus pais frequentavam a mesma igreja
no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Após uma
tarde de oração, onde o Senhor se revelou a Doriel,
em 1964, o jovem casal de pastores são enviados
para Belo Horizonte. Meses após o início da
revolução.
Pregando de cima de um caixote de cebola e
sua esposa tocando um acordeom. Depois de três
meses muito trabalho e oração, começam a surgir
os primeiros frutos do trabalho na capital mineira
e multidões começam a frequentar a igreja. Nasce
a Igreja Tabernáculo evangélico de Jesus – Casa da
Bênção.
No início da década de 1970, mais uma
mudança. Depois de muita oração, Doriel e Ruth,
mudam para a nova capital, Brasília. Assim como
em Minas, com muita oração e trabalho surgem os
sinais dados pelo Senhor. Paralíticos são curados,
DESPEDIDA
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Fotos: Flavio Carques

Diretores do Supremo Concílio, pastores pioneiros da igreja e o pastor Rubens Brunelli, filho do apóstolo Doriel
de Oliveira, o conduzem na sua última travessia pelo corredor central da Catedral da Bênção

cegos veem, mudos começam a falar. Pessoas são
libertas das garras do diabo. Uma igreja construída
nos primeiros dias com sobras de madeira começa
a crescer. Obreiros são mandados para todos os
cantos do país.
Em 1985 no lugar de um barracão de madeira
é inaugurada Catedral da Bênção, sede das igrejas
Casa da Bênção.
Em janeiro de 2002, após um vendaval, o teto
da Catedral desaba e o já apostolo Doriel sofre
um infarto. Foi conduzido a vários médicos e
todos queriam operá-lo ou fazer algum método
evasivo, porém sempre resoluto, dizia que homem
nenhum colocaria a mão no seu corpo, ao invés
disso entrou numa luta em oração e jejum e um
milagre aconteceu. Segundo os médicos algumas
veias secundárias, milagrosamente substituíram as
artérias outrora comprometidas no infarto. Isso era
mais um milagre na vida do apóstolo.
Nesse mesmo ano o apóstolo convocou a igreja
em Brasília e no Brasil e reconstruiu a Catedral,
maior do que a anterior e com uma estrutura
alto sustentável, para que não ocorresse nunca
mais esse tipo de acidente. Paralelo a isso a igreja
crescia no país, de 1000 para 2000 igrejas e hoje
está chegando a impressionantes 3000 templos
espalhados pelo Brasil e em outros países.
Essa trajetória foi interrompida, na tarde
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daquela quinta-feira. Foram 61 anos de ministério.
Milhares de milhares de almas salvas. Fundou
a igreja Casa da Bênção, fundou o Seminário
Nacional ITEJ, criou a Revista Mensagem,
coordenou a construção de centenas de templos
pelo Brasil, foi o pioneiro em Brasília em transmitir
um programa evangélico pela TV, na rádio foi o
criador do programa A Voz do Avivamento de
Jesus no Brasil. Quebrou tabus, sendo o pastor que
primeiro consagrou mulheres ao pastorado, isso
na década de 1970, foi um plantador de igrejas,
Era um discipulador por excelência, fazia um
treinamento prático de obreiros. E última e não
menos importante sempre acreditou nas gerações
mais jovens.

O carro do corpo de bombeiros do DF conduziu
o corpo do apóstolo Doriel de Oliveira até o cemitério
Campo da Esperança

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 15 ANOS DA NOVA CATEDRAL
No último dia 05 de janeiro, fez 15 anos que o telhado da igreja caiu após um grande vendaval.

Fotos: Flavio Carques

Pastor Roberto do Lucena foi o pregador da
Santa Ceia de Ação de Graças

Pastor Arcentik Dias ministra a santa ceia
à missionária Ruth

Na primeira Santa Ceia de janeiro, denominada
santa Ceia de Ações de Graças a Casa da Benção
se reuniu para glorificar ao Senhor por mais esse
ano. A antiga catedral, deu lugar a uma maior mais
alta com piso em granito e telha autossustentável.
À época a igreja sofreu muito, pois não entendeu

os desígnios de Deus, mas hoje, passados quinze
anos dá para entender que o Senhor quer um lugar
melhor e maior para abrigar seu povo.
Veja as fotos do dia de ação de graças em
https://flic.kr/s/aHskLL5EV8

SEMINÁRIO NACIONAL ITEJ
O Seminário Nacional ITEJ - SENITEJ completou 20 anos, e mantem o compromisso e responsabilidade com o ensino Teológico.
Junto com a presidente do SENITEJ, missionária Ruth de Oliveira, a professora Margarida Batista
tem mantido um corpo docente de excelência com
professores na formação acadêmica nas quais lecionam e teológica.
No dia 18 de julho, véspera da abertura da

convenção mundial, a 41ª turma se formou. E no
dia 17 de dezembro aconteceu a formatura da 42ª
turma, essa turma foi a que primeiro viveu coma a
ausência do apostolo Doriel de Oliveira.
Se você quer ser um aluno, entre em contato
61-3333-8785 / facebook.com/senitej / contato@
senitej.com.br

Formandos da 41ª do SENITEJ

Formandos da 42ª do SENITEJ

Veja mais fotos em www.cb.org.br

Início das aulas 8 de março de 2017
SCT
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BIOGRAFIA DO MISSIONÁRIO JAIR DE OLIVEIRA
O missionário Jair de Oliveira, nasceu na cidade de
Campo de Meio – MG, em 1953. Filho de João Fagundes
de Oliveira e Ediwirges Bandon de Oliveira, é o quarto
filho de seis irmãos. Casado com Maria das Graças Diniz
de Oliveira Tem quatro filhas, Raquel, Keila Ana Paula e
Priscila. Os genros pastores Marcio e Alexandres e cinco
netos.
Se converteu ao Senhor Jesus em 1969 na Igreja Casa
da Bênção de Três Pontas (MG), dirigida à época pelo
missionário João Batista. Levado pela sua irmã Maria
Regina, que ali havia sido curada. Aos 16 anos Jair de
Oliveira recebeu o chamado para a salvação e o chamado
para o ministério.
Um ano depois foi para Varginha (MG), auxiliando o
missionário João Batista na abertura da Casa da Bênção
naquela cidade. Num domingo à tarde, após o culto, a
polícia levou preso o missionário e Jair com 17 anos, sob
a acusação de estarem pregando o evangelho, curando os
doentes, libertando os cativos das obras malignas. Jair de
Oliveira, mesmo sendo menor de idade, ficou preso 11
dias, quando o juiz ao chamar o senhor João, pai de Jair,
o distratou e desacatou. Um homem idoso, trabalhador,
simples. O juiz disse coisas horríveis ao seu pai o chamou de irresponsável em deixar o seu filho acompanhar
o “curandeiro” e acrescentou: seu filho vai apodrecer na
cadeia se você deixar ele com esse “tipo de gente”.
De volta a Três Pontas, o pai de Jair de tão envergonhado e constrangido o intimou: Você vai ou não vai
deixar isso? Aí começou uma guerra em casa. O pai, revoltado tentou de todas as formas afasta-lo de Cristo e da
igreja. Mas Jair tinha convicção de seu chamado.
Não era batizado nas águas, mas pregava, orava e expulsava demônios. No ano de 1970, foi para Três Corações (MG) onde o missionário José Roberto de Oliveira o
batizou nas águas. Depois ambos foram para Belo Horizonte (MG). Conheceu o missionário Doriel de Oliveira.
No mesmo dia participou de uma vigília, no apartamento do missionário e foi batizado com o Espírito Santo.
Esse fato uniu Jair de Oliveira ao missionário Doriel,
que designou o então evangelista Wilson Ribeiro seu dis-
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cipulador, que o levou para Vespasiano (MG), para dirigir a igreja. Depois Wilson muda-se para a Juiz de Fora
(MG) para abrir a Casa da Bênção e Jair o acompanha.
Seis meses depois uma revelação, mostrava o então diácono Jair no centro da cidade de Conselheiro Lafaiete
(MG) e um anjo disse que essa cidade seria entregue na
sua mão.
Com dezoito anos, o evangelista Jair abre a igreja
em Lafaiete. A cidade foi sacudida pelo poder de Deus,
centenas de pessoas iam a igreja. Lá foi perseguido. Foi
preso, junto com um obreiro que chegou a ser espancado. Passou a noite numa cela. O delegado ordenou para
que Jair saísse da cidade, mas confiando na promessa de
Deus, resistiu e permaneceu, a igreja cresceu ainda mais
e constrói um templo.
No ano de 1972, Jair é enviado para São João Del
Rei (MG). Deus o usa, centenas de pessoas aceitam a Jesus, começa a construir um templo. O missionário Doriel convoca o já pastor Jair para Governador Valadares
(MG) e o consagra missionário. Começa ia o que é hoje
a igreja no Vale do Rio Doce e leste mineiro, hoje com
mais de 200 igrejas. Depois de nove meses, o missionário
Doriel, o envia para abrir a igreja de Goiânia.
Em 1976, Jair de Oliveira se casa com a Maria das
Graças Diniz de Oliveira. No mesmo ano ele e o missionário Jaime Caieiro são enviados ao Nordeste. Em
13 anos foram plantadas igrejas em todos os estados. O
campo de Pernambuco que era de sua supervisão tinha
mais de 40 igrejas.
Ao fim de 13 anos, Deus dá a orientação e o missionário Jair de Oliveira muda-se para ao estado do Espírito
Santo, para ali começar a igreja. Em 2017 a igreja completa 30 anos no estado, com quase 50 igrejas.
Hoje o missionário Jair de Oliveira tem um novo desafio. A responsabilidade ainda maior com a partida do
apóstolo Doriel, pai na fé da Igreja Casa da Bênção. A de
levar a frente o legado deixado pelo apóstolo.
Leia a biografia completa em:
http://bit.ly/2jCVaaS

Fotos: Flavio Carques/Daniel Araújo/Jonatas Lara/Estar Lara/Arquivo ITEJ

MISSIONÁRIO JAIR DE OLIVEIRA ASSUME
A PRESIDÊNCIA DA ITEJ
Os dias vinte três e vinte e quatro de novembro de 2016 estavam agendados para a realização da
Conferência de Líderes da Igreja Casa da Bênção – ICB nacional, mas devido as cerimônias de despedidas do apóstolo Doriel de Oliveira, a conferência ficou reduzida as reuniões pontuais que ocorreram na terça 22 e a uma grande reunião plenária que aconteceu na manhã do dia 23, quarta-feira.
Nessa mesma ocasião, e de uma forma discreta, o missionário Jair de Oliveira assumiu a presidência
da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus – ITEJ, Casa da Bênção. O termo de posse foi assinado na
presença da diretoria do Supremo Concílio e dos superintendentes da ITEJ.

SCT
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Auditório da convenção estadual da Casa da
Bênção de São Paulo

CONVENÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uma Convenção em São Paulo abençoada!

Missionário Palaroni, Diretor do SCT, fala
na convenção de São Paulo

Missionário Jair de Oliveira, presidente interino da ICB e
preletor oficial da convenção da ICB São Paulo

Missionário Sergio Affonso, presidente da
Convenção de São Paulo

Horas antes do início da Convenção, podíamos
ver as Caravanas chegando, animadas, de todas as
partes da Capital, Grande São Paulo, e até mesmo
de muito longe no interior. Fazendo aquela festa,
cantando, celebrando, adorando ao Senhor!
15 de Outubro foi um dia realmente especial
nas dependências do Clube Juventus na Mooca,
onde aconteceu a Convenção das Casas da Bênção
do estado de São Paulo. O local estava superlotado,
ultrapassando o número de 5000 convencionais.
Com muitos louvores, adoração, oração e
com a palavra especial da nossa missionária
Ruth de Oliveira, que representou seu marido o
apóstolo Doriel de Oliveira e a mensagem Oficial
ministrada pelo Missionário Jair de Oliveira, fomos
tremendamente abençoados.
Sob a coordenação do Presidente da Convenção
de São Paulo, missionário Sérgio Affonso e também
da diretoria estadual. Alguns dos Missionários

presentes; Palaroni, Genoino, João Galdino,
Scinesio, Edmar Machado, Amilton, Laércio,
Laelson, Agnaldo, Milton, João Batista, entre
outros, e as missionárias; Nilzete, Andreia, Penha,
Zuleide, Maria, Lena. Tivemos uma Convenção
muito Abençoada em São Paulo.
O nosso tema foi o mesmo da Convenção
Nacional, o Ano do Acrescentar e do Multiplicar, e
então recebemos a palavra profética sobre as nossas
vidas.
Nesta Convenção também houve a unção de
208 novos oficiais. Evangelistas e presbíteros,
diáconos e diaconisas, e também obreiros e
obreiras. Em resumo, a Convenção de São Paulo foi
extraordinária!
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Veja o álbum completo de fotos em em
https://flic.kr/s/aHskLViJTW

Foto: Arquivo Convenção de São Paulo

Missionária Ruth de Oliveira, fundadora da ICB,
fala na convenção de São Paulo

ICB ESPÍRITO SANTO REALIZA CONVENÇÃO ESTADUAL
Foto: Arquivo Convenção do Espirito Santo

Auditório da convenção estadual

Entre os dias 16 e 18 de
setembro foi realizada a grande
Convenção Estadual da Igreja
Cristo Verdade que Liberta (Igreja Casa da Bênção – ICB - ES),
sob o tema: “O Ano do Acrescentar e Multiplicar”. Foram dias
sobrenaturais onde a manifestação do poder de Deus foi intensa.
É o crescimento e multiplicação
em todas as áreas que o Senhor
tem dado.
A abertura oficial foi reali-

zada com o missionário Moisés
da Santa Ceia do Crescimento e
de Oliveira da ICB - GovernaMultiplicação.
dor Valadares (MG) e banda e
Veja mais fotos em www.cb.org.br
também com o Missionário Jair
de Oliveira, ambos ministraram a
palavra de Deus.
O Grupão de dança profética da ICB –ES e o tão esperado
“FRUTO FIEL” foram destaques
da Convenção.
O encerramento contou com
mensagens edificantes, muita
Missionários Graça e Jair de Oliveira,
adoração e todos participaram
Líderes do Estado do Espirito Santo

SCT
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CONVENÇÃO REGIONAL ICB MONTES BELOS - GO

Auditório da ICB de Montes Belos

Grupo de louvor da ICB de Montes Belos

Obreiro Caio Fábio, pastor Lindomar Lopes, Pastoras
Dulcilene Lopes e Alexandra Oliveira

Fachada da ICB de Montes Belos

A ICB Campos Belos em Goiás realizou nos dias 14 a 16 de outubro sua convenção regional, sob o tema:
A Glória da segunda casa será maior que a da primeira. O casal de líderes Lindomar e Dulcilene Lopes estão a frente da superintendência a poucos meses, no entanto Deus tem feito grandes coisas naquela região.
Dentre outros, a Pastora Alexandra Oliveira DF, ministrou no encerramento dessa grande festa do povo de
Deus!

ICB MINAS GERAIS REALIZA CONVENÇÃO ESTADUAL

Líderes da Casa da Bênção de Minas Gerais,
na convenção estadual

A cidade de Juiz de Fora hospedou a Convenção Estadual de Minas Gerais das igrejas da Casa
da Bênção, nos dias 21 a 23 de outubro, sob a presidência do missionário Wilson Ribeiro. As reuniões
aconteceram num espaço cedido pela igreja Batista
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Resplandecente Estrela da Manhã.
Participaram do evento o missionário Jair de
Oliveira, presidente interino da igreja Casa da Bênção, acompanhado de sua esposa missionária Graça
de Oliveira, missionários da ICB RJ como Getúlio
Mapa, Magno Aparecido e Alexandre Felix, missionários e pastores locais. Esteve presente também o
apóstolo Robert Dodoo, da Igreja Internacional Capela do Farol, para falar especificamente para as lideranças da igreja. O missionário Moises de Oliveira da ICB – Governador Valadares (MG) foi um dos
preletores, assim como o apóstolo Robert Dodoo e
o missionário Jair de Oliveira. Ao final da convenção ocorreu a consagração de novos obreiros.
Veja mais fotos em www.cb.org.br

29ª CONVENÇÃO REGIONAL DA ICB PARACATU

Missionário Palaroni, o preletor da Convenção de Paracatu
Nos dias 07 e 09 de outubro aconteceu na cidade de
Paracatu, interior de Minas Gerais a 29ª Convenção Regional ICB em Células 2016. Os preletores oficiais foram
preletores Missionário Antonio Palaroni, pastores Abner
e Dayane, da ICB Marília além do missionário Paulo Ri-

beiro e seu filho o pastor Wesley Ribeiro.
A ICB Paracatu está sob a liderança do casal de missionários Paulo e Marli Ribeiro, que tem desenvolvido a
obra de Deus naquele lugar com zelo e amor.

CONVENÇÃO ESTADUAL DO PARÁ

Missionário Heilor Corado

Nos dias 16, 17 e 18 de setembro, aconteceu a Convenção Estadual do Pará na cidade de Marabá.
Com alegria recebemos irmãos de
todo o estado e também a equipe
do Supremo Concílio. Deus liberou
sobre nós palavras de crescimento e
multiplicação através dos ministros
a Palavra, Miss Palaroni e Pastor Silvio Galli, além de muita unção do
Espírito Santo.

Pastor Nelson Galli ministrando
durante a convenção

Missionários anfitriões
Heilor Messias e Meire Corado

Pastores Jefferson Figueiredo, Arcentik
Dias e Missionários Palaroni e Heilor

Sex

Sab

Dom

7:30

13:30

10:00

SCT
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ICB PRAZERES REALIZA
39ª CONVENÇÃO REGIONAL

50 ANOS EM 5
Foto: Flavio Carques

Auditório da convenção regional de Prazeres

A ICB Prazeres, localizada em Jaboatão dos
Guararapes, sob a liderança dos missionários José
Calixto e Josélia, realizou nos dias 23, 24 e 25 de
setembro a 39ª convenção regional, com o tema
“Multiplicando os talentos”. O preletor foi o missionário Heilor Messias (ICB Marabá). Na ocasião
formaram-se 51 alunos do curso de Crescimento
Espiritual - CCE. Deus foi soberanamente exaltado
pela multidão de fiéis.

ICB MOGI DAS CRUZES REALIZA
1º ENCONTRO COM AMOR DE DEUS

Participantes do primeiro Encontro Com
Amor de Deus de Mogi

Nos dias 22 e 23 de outubro foi realizado o
primeiro encontro com o amor de Deus do Campo
de Mogi das Cruzes. 35 pessoas foram ministradas,
sendo elas pastores, obreiros e líderes de Ministérios. O ministério Casa da Bênção está vivendo o
Ano do Multiplicar e Acrescentar.
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Dr. Myles Monroe profetiza 50 anos em 5 para o apóstolo
e convoca os pastores que o ajudarão

Uma promessa feita por Deus usando o Dr. Myles Monroe durante a convenção de 2014, chamada
a convenção do jubileu; disse que a Casa da Bênção
faria em 5 anos o que demorou 50 anos para ser
realizado. O apóstolo Doriel de Oliveira concordando com essa palavra e tomando posse dela,
falou em muitas das reuniões que fez nas convenções regionais, estaduais e também na convenção
mundial, que agora seria mais fácil fazer pois os
recursos estavam dentro da própria casa.
Passados dois anos dessa promessa podemos
ver que o recurso está dentro da própria igreja. O
Senhor tem levantado pastores comprometidos
com a palavra e com a igreja que não tem medo de
trabalhar e estão fazendo um grande trabalho!
O legado deixado pelo apóstolo tem sido
tomado com responsabilidade. Em Brasília, nossa
fundadora e missionária, Ruth de Oliveira tem
deixado claro o seu compromisso de fazer a igreja
crescer, superando seus limites, em Cristo, para
continuar essa obra que o Senhor deixou em suas
mãos. E o mesmo tem se aplica ao missionário Jair
de Oliveira que assumiu a presidência Nacional da
Igreja.
Vamos continuar a legar o legado que nos foi
deixado!

ICB OLINDA REALIZA CONVENÇÃO REGIONAL

Auditório do teatro Guararapes, que hospedou o último dia da convenção regional da ICB Olinda

Missionária Janilde Caieiro,
pastores Keila e Marcus Mariano e
missionário Jaime Caieiro

Pastor Marcus e Missionário
Jaime Caieiro, presidente regional
da ICB Olinda

Nos dias 2, 3 e 4 de setembro, foi realizada a
Convenção Regional de Olinda (PE), que compreende as regiões de Sergipe, Paraíba, Ceará e outras.
O missionário Jaime Caieiro e sua esposa missionária Janilde, líderes da convenção, preparam uma
linda festa para recepcionar os convencionais.
Na sexta e no sábado a convenção aconteceu na
igreja sede de Olinda. Com o tema Ano do Acrescentar e Multiplicar, seguindo o que Deus havia
dado ao apóstolo Doriel, já na convenção mundial,
a pastora Raquel Diniz, filha do missionário Jair de
Oliveira, presidente interino da Casa da Bênção, foi
quem pregou na abertura da convenção, bem como
para as mulheres no sábado, numa reunião com
mais 1000 participantes.
No domingo as celebrações foram realizadas
no teatro Guararapes, que faz parte do centro de
convenções de Recife, onde mais de 4000 pessoas

Pastores Keila Mariano,
Raquel Diniz e Marcus Mariano

estiveram presentes. O pastor Marcus Mariano, representando o apóstolo Doriel de Oliveira, pregou e
deu um relatório sobre a saúde do líder da Casa da
Bênção, ocasião onde junto com todos os presentes
levantou um clamor pelo restabelecimento do apóstolo.
Além do grande público que prestigiou o evento
e foi tremendamente abençoado, também participaram autoridades como o missionário Francisco
Neto, da ICB-Bahia, o pastor Paulo Brasil, o deputado federal Pastor Eurico e o então candidato a prefeito de Olinda, Antônio Campos, irmão do falecido
Eduardo Campos.
No domingo mais de 100 novos oficiais foram
consagrados ao ministério. Mais uma vez a coordenação da convenção regional de Olinda foi de responsabilidade do pastor Henniel Caieiro.
Colaborou: Pr. Marcus Mariano
SCT

25

FORÇA E CORAGEM... AVANÇAR! 2017

AÇÃO SOCIAL CATEDRAL DA BENÇÃO

Pr. Sebastião, Pra. Cleonice, Pra. Rose, Missª. Ruth, e Prs. Ferreira e Flavio.
Parte da distribuição das cestas basicas, contemplou as igrejas filiais.

Pastor Sebastião entrega uma das
cestas básicas

Irmãs que foram comtempladas com
a cestas básicas

Irmãs que foram comtempladas com
a cestas básicas

Com os alimentos arrecadados na
Santa Ceia Fraternal e no Musical
de Natal na Catedral da Bênção,
vinte e sete famílias puderam ser
assistidas nesse natal. Os pastores
das filias também nos ajudaram
na distribuição. Essa campanha
não vai parar, queremos ampliá-la ao longo do ano, mas para isso
precisamos de sua colaboração.

CENTRO DE FORMAÇÃO MINISTERIAL

Momento de comunhão do SCT com os alunos

O Centro de Formação Ministerial Doriel e
Ruth de Oliveira, localizado em Santos-SP, realizará no próximo mês de dezembro a primeira forma-
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tura de ministros. A segunda turma já está sendo
formada e está marcado para junho do próximo
ano o término desse ciclo. As turmas são abertas de
seis em seis meses e consequentemente a formatura
ocorre de seis em seis meses, informa o Secretario
de Missões, pastor Jefferson Figueiredo.
O Projeto Paulo, dirigido pelo missionário Jair
de Oliveira é o fundo que financia a formação
desses novos ministros em parceria com o Supremo Concílio – SCT e a superintendência da Igreja
Casa da Bênção da Baixada Santista. Este centro
de formação trabalha em sintonia com Seminário
Nacional ITEJ – SENITEJ e segundo a secretaria de
missões, para passarem pelo Centro de Formação
Ministerial, os alunos precisam fazer o SENITEJ.

20ª CONVENÇÃO ESTADUAL DA ICB TOCANTINS

Auditório da convenção estadual de Tocantins

Aconteceu nos dias 23 a 25 de Setembro em
Palmas-TO a 20ª Convenção Estadual da Igreja
Casa da Bênção de Tocantins, com o Tema: Ano de
Acrescentar e Multiplicar. Na sexta feira o Presidente da convenção, Miss Carlos Roberto Lopes,
passou a palavra ao Pastor Arcentik Dias que fez a
abertura oficial da convenção da igreja no Estado.
os preletores oficias da convenção foram: Apóstolo Robert Dodoo (Gana- África), Pastor Willian
Ferrão (Santos-SP) e Pastor Arcentik (Brasilia-DF).
O Apóstolo Robert Dodoo e o Pastor Willian
Ferrão foram tremendamente usados por Deus.
Em todas as ministrações houveram o mover do
Espírito Santo que se manifestou de forma abundante, levando os irmãos ao renovo espiritual,
oração e quebrantamento.
Foi feita a reunião ministerial com o Pastor
Arcentik que ministrou uma palavra poderosa
aos pastores e obreiros presentes. Também ficou
decidido que a convenção estadual de 2017 será
realizada em Palmas-TO.
Foram feitas oração de intercessão pela saúde
de nosso líder, o Apóstolo Doriel de Oliveira.

Caravanas de todo o estado participaram da 20ª
convenção.
Os missionários Carlos Lopes e Estermar Lopes,
com uma equipe de pastores e líderes, receberam
a todos os convencionais com carinho e muita
alegria.
Deus abençoe a todos,
Miss. Carlos Roberto Lopes

Preletores e líderes da Convenção de Tocantins
SCT
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CONFERÊNCIA ESTADUAL ICB SERGIPE

Auditório da convenção estadual de Sergipe

Nos dias 28 e 29 de outubro a ICB Sergipe, liderada pelo Missionário Isaias Andrade, recebeu a
visita ilustre do Presidente em exercício da Casa da
Bênção, Missionário Jair de Oliveira, acompanhado da Missionária Graça, sua esposa. Foram dois
dias marcantes e muito especiais para os irmãos da
Casa da Bênção em Sergipe. No primeiro dia do
evento, sob o tema “Ativando a Igreja”, foi realizado
um grande encontro no templo sede da ICB em
Aracaju, onde a presença de Deus pôde ser sentida
de maneira muito especial por todos os presentes.
O Missionário Jair foi tremendamente usado por
Deus para ministrar a respeito da necessidade do
Poder do Espírito Santo na promoção do crescimento da igreja, discorrendo sobre a ação do
Espírito Santo sobre a Igreja primitiva, conforme
a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, dando
destaque para o acelerado ritmo de crescimento
daquela igreja após o grande avivamento derramado por Deus sobre os cristãos, que se reuniam no
templo e nas casas, de acordo com o texto registrado em Atos 5.42.
No segundo dia da conferência, a equipe de
pastores, evangelistas, diáconos, obreiros e líderes
se reuniu no auditório de um hotel (Aquários) na
bela orla marítima da cidade de Aracaju para um
café da manhã especial, num momento de muita
comunhão e alegria. Na ocasião, após um período
de louvor a Deus, o Missionário Isaías iniciou a
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reunião chamando a atenção dos presentes para a
importância daquele encontro inédito, onde pela
primeira vez a ICB Sergipe recebe o Missionário
Jair de Oliveira. Por sua vez, o Missionário Jair
ministrou de maneira profunda sobre as estratégias
para o crescimento continuado e sólido da igreja,
destacando a importância da criação e acompanhamento dos pequenos grupos para alcançar e
manter pessoas novas, bem como para a ativação
de cada membro e aumento do seu comprometimento com a obra de Deus, sob a Bênção de Deus
e submissão a autoridade do Missionário Isaías Andrade e Missionário Jaime Caieiro, superintendente
da Igreja em Sergipe. Os pastores e líderes saíram
do evento impactados e com grandes expectativas
de crescimento da igreja.
Veja mais fotos em www.cb.org.br

Missºs Isaias Andrade, líder de Sergipe,
Jair de Oliveira presidente interino ICB, Pra. Rosemary
Andrade e missª. Graça de Oliveira

POSSE DA MISSIONÁRIA RUTH, SUPERINTENDENTE
DO CAMPO DE BRASÍLIA
Fotos: Flavio Carques

Pastor Marcus Galdino ministra a ceia a superintendente missionária Ruth B. de Oliveira

Missionária Ruth B. de Oliveira prega
na Santa Ceia Fraternal de 2016

A última Santa Ceia do ano denominada Santa
Ceia Fraternal, marcou não só o recebimento das
doações de alimento, mas o início de um novo
tempo para Brasília. Com a partida do apóstolo
Doriel de Oliveira e sendo a missionária Ruth de
Oliveira a vice-presidente da superintendência de
Brasília a nossa fundadora assume a presidência. A

mãe espiritual da Casa da Bênção é também agora
a pastora da Catedral da Bênção e das mais de 100
igrejas do DF.
Desde quando o apóstolo Doriel foi internado,
a missionária Ruth já vinha exercendo a função de
presidente, mas como interina. Principalmente nas
cerimônias das santas ceias é ela que tem ministrado a palavra de Deus, seguindo a premissa que
o rebanho ouve a voz do seu pastor. Nas reuniões
que tem presidido, segue com a mesma diretriz
deixada pelo apóstolo Doriel, que devemos trabalhar mais intensivamente para o crescimento da
igreja. Conforme foi profetizado no último dia da
convenção a unção do apóstolo está sobre a vida da
nossa presidente.
Veja as fotos da Santa Ceia em que missionária
Ruth, fundadora da Casa da Bênção tomou posse.
https://flic.kr/s/aHskNCxvLG
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JEJUM E ORAÇÃO POR 40 DIAS
Desde agosto de 2016, quando assumiu interinamente a presidência da Catedral da Bênção, a
missionária Ruth de Oliveira tem dado sequência
ao trabalho iniciado pelo seu marido o apóstolo
Doriel de Oliveira, a partir do momento que ele
dormiu no senhor ela assumiu o seu legado, pois
recebeu a unção que apóstolo havia recebido.
Nossa fundadora tem recebido de Deus revelações e ordenanças. Uma delas foi para que haja um
conserto na igreja, pois assim haverá o crescimento
que tanto almejamos. E para isso Deus colocou no
coração da nossa líder um jejum que começou no
dia 11 de janeiro, e vai até o dia 19 de fevereiro.
Junte-se a nós e vamos entrar nessa batalha de
Jejum e oração.
Tema da Convenção
Da mesma forma como Deus falou acerca
dos 21 dias de jejum, em uma das madrugadas o

Senhor deu a nossa fundadora e líder o tema para
nossa Convenção Mundial da Casa da Bênção que
é: Força e Coragem... Avançar! - Enchei-vos do
Espírito. Efésios 5:18b

GDF ANUNCIA ESCRITURAS A TEMPLOS RELIGIOSOS
E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pastor José da Silva assina a escritura da primeira
igreja da Casa da Bênção a ser contemplada no programa
de regularização de templos religiosos

O governo do Distrito Federal anunciou na
manhã desta quinta-feira (10) a entrega de escrituras a templos religiosos e instituições que prestam
serviços sociais na cidade. As unidades habilitadas
a receber a regularização do imóvel são as que
ocuparam os espaços até 31 de dezembro de 2006 e
realizam cultos e atividades atualmente. Os templos são de igrejas evangélicas, católicas e outras
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religiões.
Essa era uma demanda que a muito se arrastava
sem uma solução política e legal. O apóstolo Doriel
de Oliveira, por vezes se empenhou, pessoalmente
com reunião com políticos, ministério público, e
outros órgãos na busca de uma resposta. O atual
governo consegui dar andamento a algo que vem
sido construído a anos.
O pastor Jose da Silva, dirigente da Casa da
Benção da quadra 109 da Samambaia, representou
a Casa da Bênção na entrega das primeiras escrituras para os templos evangélicos.
Membro do Conselho de Pastores do DF, Josimar Francisco da Silva disse que a ação é aguardada há anos. “A gente quer regularizar. A gente quer
pagar pelos lotes. Para nós, religiosos em geral, e
em especial os evangélicos que têm mais templos
na cidade, está sendo um avanço. Tem muitos templos ainda para serem regularizados.” Fonte: G1

31

FORÇA E CORAGEM... AVANÇAR! 2017

32

REVISTA MENS A G E M • F E VE RE I RO 2017

