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Palavra do

PRESIDENTE

Quando há a glória manifesta de Deus, tudo muda. Tudo se transforma. Eventos extraordinários acontecem trazendo-nos incontida
alegria no âmago de nossos corações e consequentemente o fortalecimento de nossa fé. Isso nos faz lembrar do poderoso mover do Espírito
de Deus na cidade de Samaria, através do evangelista Filipe: Pois que
os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta
voz; e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria
naquela cidade. At 8:7,8
Nos tempos atuais temos experimentado, indubitavelmente, um
excepcional e marcante mover do Espírito da glória de Deus, não somente em terras capixabas, mas, de igual modo em todo território nacional. É algo de encher os nossos olhos. Esta fase da igreja, de notório
crescimento, ocasiona em nosso espírito um tremendo entusiasmo. O
fogo do altar de Deus está aceso! As chamas desse fogo espalham-se
céleres pela seara, causando impressões profundas em tantos quantos
estão abertos para o agir do Espírito, nestes tempos de semeadura e
colheita. Há motivos para engrandecer e glorificar a Deus!
Aqui no Espírito Santo estamos com as trombetas nas mãos. No
tempo determinado as nossas trombetas soarão, e pela operosidade do
Santo Espírito, multidões se renderão, e, se prostrarão aos pés de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança da glória.
Nesse maravilhoso projeto “Casa de Paz”, gerado no coração de
Deus, nosso alvo estabelecido aqui em nosso estado são: cem parceiros de paz; abrir duzentas casas de paz; alcançar duzentas e cinquenta
pessoas; batizar setenta pessoas; abertura de quinze novas células. Isso
no mínimo!
Objetivando um preparo melhor para alcançarmos nossas metas
estabelecidas, estamos consagrando nosso corpo, espírito e alma, através de jejuns e orações e estes momentos com Deus têm sido muito
especiais e preciosos.
O que temos visto e ouvido em todo Brasil, no que tange crescimento quantitativo e qualitativo de almas preciosas que estão se voltando para o verdadeiro evangelho, e professando uma fé genuína na
pessoa singular de Jesus Cristo, é qualquer coisa de surpreendente. E
isso nos dá nutrientes espirituais revigorantes para prosseguirmos em
nossa marcha decisiva em busca dos necessitados e perdidos.
Avante desbravadores! Sigamos em frente! Coragem e força!

Servo do Senhor
Missionário Jair de Oliveira,
Presidente da ITEJ

/missionariojairdeoliveira
PALAVRA DO PRESIDENTE
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BAIXADA SANTISTA

COMPLETA 40 ANOS

O REINO SERVINDO O REI CONVENÇÃO DA ICB
Lançado em agosto de 2016, o
livro O Reino Servindo ao Rei, do
missionário Antônio Palaroni...

O mês de janeiro tem se transformado em uma referência para
a Igreja Casa da Bênção...

ICB OLINDA (PE)
A igreja Casa da Bênção – ICB
– Olinda, está em festa e nos dias 21
a 23 de abril...

EDITORIAL

EXPEDIENTE

É com alegria que terminamos a edição de mais uma revista
Mensagem, depois de muito trabalho e esforço. Hoje você está
recebendo a de número 86 e como foi dito pelo nosso apóstolo
Doriel de Oliveira, que viveríamos um novo tempo é o que tem
acontecido. Esse momento novo em que estamos nos adaptando
uns aos outros, nas novas funções, novos postos e numa nova
realidade.
Por isso nos lembramos também de uma das passagens bíblicas
que o apóstolo Doriel de Oliveira mais admirava “Somente seja
forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei
que o meu servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem para
a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido
por onde quer que andar. ” Josué 1:7
Continuaremos nos esforçando pra fazer o melhor e entregar o
melhor para vocês. Deus te abençoe
Pr. Adilson de Oliveira.
Editor Chefe
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Palavra da

FUNDADORA

A Catedral da Benção está de parabéns pelo lindo trabalho que vem
desenvolvendo neste ano de 2017. Estamos vivendo dias de grande
mover do Espírito Santo de Deus. Após 40 dias de jejum e oração com
nossa equipe no altar do Senhor, Deus tem nos dado grandes estratégias
sobre o crescimento da Casa da Bênção no Distrito Federal e cidades do
entorno, dentre eles o projeto Casa de Paz.
O projeto Casa de Paz 2017, será dividido em três etapas de sete
dias cada, serão etapas de oração com as equipes que estarão engajadas
neste trabalho, 21 dias de jejum e oração, assim como foi no início desta
grande obra e como o apóstolo Doriel de Oliveira fazia, quando nasceu
a primeira igreja (At. 2:37) com cura, libertação e muitos milagres.
Com o projeto Casa de Paz realizaremos visitas de casa em casa,
orando, ungindo os lares para que Deus possa guardar, libertar e salvar
todos os seus moradores, pois foi assim que a 53 anos atrás, começou
esta grande obra de libertação e cura divina. E hoje está espalhada em
todo Brasil como também em 3 países.
Sabemos e cremos que grandes coisas o Senhor tem para realizar na capital do Brasil e para isso estamos dispostos a pagar o preço.
Que Deus possa cumprir Habacuque 3: 1 e 2. Que venha o grande
Avivamento que tanto esperamos.
No amor e na graça de nosso senhor e salvador Jesus,
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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PRÉ CONVENÇÃO DAS MULHERES DA BÊNÇÃO 2017
Sob a direção da missionária Ruth de Oliveira
e supervisão da vice-presidente das Mulheres da
Benção, a missionária Andreia Palaroni (Santos –
SP), no dia 18 de fevereiro de 2017 foi realizada a
Pré Convenção das Mulheres da Bênção - MDB. A
preletora oficial foi a pastora Helena Tannure (MG)
que estava acompanhada do seu esposo, o pastor
João Lúcio Tannure.
Aquele sábado foi um dia em que as pastoras
e líderes da igreja Casa da Bênção (ICB) puderam
compartilhar suas experiências e testemunharem
sobre a atuação de Deus em suas vidas.

Participaram deste momento especial para
as MDB e toda a ICB, as missionárias Graça de
Oliveira (ES), Nilzete Affonso (Mauá – SP), Cecília
Cruz (Cuiabá – MT), Marli Ribeiro (Paracatu –
MG), Mercedes Galdino (Bauru – SP) e Genesí Lopes (Gurupi – TO). Tivemos caravanas de Santos
(SP), Paracatu (MG) e Rio de Janeiro. Todas as ICB
do Distrito Federal e entorno participaram da pré
convenção.

Veja mais sobre essa matéria em http://bit.
ly/2m4GIMs

Foto: Bia Botero/ Pâmela Grigoleto

As Mulheres Da Bênção, diversos estados, se reunirão em Brasília

Pastora Helena Tanure
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Pra. Helena Tanure, missª. Ruth
de Oliveira, pr. João Tanure e
missª Andréia Palaroni

SEMINÁRIO NACIONAL ITEJ COMEMORA
DUAS DÉCADAS DE EXISTÊNCIA, QUALIDADE E EXCELÊNCIA

Foto: Flavio Carques

Criado pelo apóstolo Doriel de Oliveira no ano
de 1997 o SENITEJ visa suprir uma necessidade
da igreja por obreiros qualificados e em um curto
espaço de tempo, independente da denominação.
Quando sonhou com essa instituição de ensino,
um dos pontos que não abriu mão, foi o de que os
alunos fossem formados em quatro meses com aulas intensivas. Assim aconteceu e até hoje mantém
essa forma de trabalho. Turmas de total imersão
no ensino teológico com aulas pela manhã, tarde e
noite.
Dando continuidade a esse legado do apóstolo
Doriel, junto com a presidente do SENITEJ, missionária Ruth de Oliveira, a professora Margarida
Batista tem mantido um corpo docente de excelência.
O Seminário Nacional ITEJ - SENITEJ completou 20 anos e concomitantemente, realizou, no dia
08 de março, a aula inaugural da 43ª turma, com
quase trinta alunos, oriundos de diversas cidades
do Brasil, inclusive de outras denominações. Com
duas décadas de existência mantém o mesmo compromisso e responsabilidade com o ensino teológico. Os professores estão altamente capacitados para
exercerem a função de mestres, independente da
denominação.
No próximo dia 8 de agosto, começa mais uma
turma.
Se você quer ser um aluno, entre em contato
61-3333-8785 / facebook.com/senitej / contato@
senitej.com.br

Missionária Ruth Brunelli de Oliveira,
presidente do SENITEJ

Professora Margarida Batista,
Diretora do SENITEJ

Veja mais fotos em www.cb.org.br
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L

ançado em agosto de 2016, o livro O Reino Servindo ao Rei, do missionário Antônio Palaroni, vai muito além de um título
sugestivo ou chamativo. O intuito é o de despertar
nos crentes o chamado que Deus para cada vida.
O crente não é simplesmente um espectador de
um culto, mas um elemento ativo dentro da igreja,
corpo de Cristo.
E essa mensagem, o Reino Servindo ao Rei,
transformou-se num projeto de ativação para a
igreja. Os membros foram salvos e chamados para
trabalhar e servindo ao Senhor. Não somente uma
igreja de consumidores, espectadores ou uma plateia, mas uma igreja que se entrega ao ministério e
dá uma resposta ao chamado.
Hoje as igrejas querem ser servidas pelo Rei e a
mensagem que o livro nos trás é inversa, ou seja, é
o reino servindo ao Rei. Não é apenas uma questão de ser salvo, mas um salvo vencedor, no sentido
de ter Cristo como seu Salvador e ter Cristo também como seu Senhor. Fazer o que Ele determinou
que é o Ide do Senhor (Marcos 16:15).
Nas conferências, o que se faz é uma libertação
da mente de uma doutrina errada, que só os que
tem cargo na igreja, que tem autoridade eclesiástica, que são responsáveis pelo ministério ou tem
que dar resposta ao ministério. Mas a bíblia diz que
todos nós somos chamados, somos o sacerdócio
real do Senhor (I Pedro 2:9), todos nós somos ministros do Senhor. Cada um, de acordo com o que
Deus deu de dom e talento, deve multiplicar e aplicar esses dons e talentos. A parábola dos talentos
e bem didática sobre esse assunto (Mateus 25: 1430). O que recebeu só um talento, achou que era
tão pouco e teve medo, pegou guardou e enterrou.
Mas a igreja precisa ativar os seu dons e talentos
que o Espírito Santo já colocou dentro dela.
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Casa de Paz
O projeto Casa de Paz, é a aplicação dessa
palavra onde duplas de irmãos formadas dentro
dos pequenos grupos, irão fazer visitas nas casas
de pessoas que ainda não tem Jesus como Senhor
e vão abrir as Casas de Paz durante sete semanas,
levando como base o texto de Lucas 10: 5 e 6,“E,
em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro:
Paz seja nesta casa. E, se ali houver algum filho
de paz, repousará sobre ele a vossa paz; e, se não,
voltará para vós”. Essa é a mensagem a ser leva-

Missionário Palaroni ministrando na ICB – Santos

da, a paz para essas famílias e consequentemente
levando o príncipe da Paz que é Jesus. E ativar os
membros para o serviço do Reino. Durante sete
semanas eles estarão orando, pregando e ministrando.
Ao final da sétima semana haverá um Encontro Com Amor de Deus, e quinze dias depois um
grande batismo para selar e celebrar o êxito da
aplicação da mensagem O Reino Servindo ao Rei.
Colaborou: Pr. Davi de Melo
Veja mais fotos em https://goo.gl/
VpZxzo #OReinoServindoAoRei

RETIRO DE SUPERINTENDENTES EM SÃO PAULO

Auditório, do retiro de superintendentes

Plenário do retiro, em primeiro plano
os diretores do SCT

Plenário do retiro, em primeiro plano
os diretores do SCT

O retiro de superintendentes, realizado de 23 a
26 de janeiro na cidade de Embu das Artes (SP), foi
a primeira convocação do novo presidente, missionário Jair de Oliveira, após o Senhor recolher o
apóstolo Doriel de Oliveira. Sendo uma convocação geral para que todos entrassem num propósito
de retiro espiritual por três dias, exclusivamente
de jejum, oração e ministrações. Principalmente
períodos intensos de oração, a Deus em prol do desenvolvimento da Igreja Tabernáculo Evangélico de
Jesus – ITEJ (Casa da Bênção) e buscaram de Deus
um direcionamento para a igreja, a partir de agora.
No último dia, os superintendentes tomaram

Missionário Jair de Oliveira

ciência das deliberações do Supremo Concílio –
SCT, sobre cortes orçamentárias, para redução de
despesas, se adequando à realidade do momento;
como serão as ações da nova gestão; outro ponto
a destacar é que o missionário Jair em companhia
do missionário Palaroni, estão visitando todos os
superintendentes.
Devido o momento de transição que passava à
igreja na ocasião, a presença dos superintendentes foi a maior até então. Apenas seis deixaram de
comparecer.
Colaborou: Pr. Jefferson Figueiredo
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BIOGRAFIA
DO MISSIONÁRIO
JAIR DE OLIVEIRA
Na revista Mensagem de janeiro de 2017, edição
nº 85, publicamos uma parte reduzida da biografia
do presidente da Igreja Tabernáculo Evangélico de
Jesus – ITEJ, Casa da Bênção, a íntegra foi postada
no site do Supremo Concílio – SCT e você pode
acessá-la em http://bit.ly/mjair.

Foto: Arquivo

Segue abaixo mais um capítulo dessa história de
paixão pelas almas.

Depois de treze anos em Recife, expandindo
a obra por todo nordeste, em determinado dia, o
missionário Jair de Oliveira narra que tirou dois
dias e duas noites de jejum e oração, não que estive
vivendo um grande problema, mas seu intuito e
objetivo era o de buscar a Deus por uma renovação, um refrigério para alma, como fazem todos os
pastores, ou pelo menos deveriam fazer. No segundo dia de seu propósito de oração, Jair de Oliveira
começou a sentir que o Senhor falava com ele de
uma forma diferente, de maneira mais íntima,
muito pessoal e isso prendeu sua atenção. Então ele
ouviu claramente a voz de Deus dizendo que era
tempo de deixar Pernambuco. No mesmo instante
em que o Senhor falava isso, surgiu a figura e o
nome do estado do Espírito Santo; e o missionário
Jair imediatamente começou a sentir amor e paixão
por aquele estado. Ele sabia, se sentia incomodado,
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sua alma ardia, pois era uma determinação Deus.
Jair compartilhou com sua esposa, Graça
Oliveira, o que Deus havia falado. Sem toscanejar, sabiamente a missionária Graça chamou um
grupo de irmãs para orar e jejuar com ela por três
dias, buscado a confirmação de Deus. Pois essa era
uma decisão difícil. Os missionários Jair e Graça,
trabalharam por treze anos em Pernambuco. O
Senhor os ajudou e juntos construíram uma grande
sede no bairro dos Afogados (que continua sendo a
sede da região). Naquela ocasião o campo o qual o
missionário Jair era o superintendente contava com
30 igrejas, ou seja, se decidisse ir, teria que abrir
mão de todas essas conquistas e começar do nada.
Mas como ele sempre creu, a resposta certa vinha
de Deus.
A confirmação
Diante da convicção de que tinha ouvido a
voz de Deus e da inquietação em seu coração, Jair
pediu alguns sinais para o Senhor, assim como Gideão havia pedido (Juízes: 6: 36 ao 40). Diante de
uma decisão tão complexa, da fragilidade e pequenez do ser humano a confirmação teria que vir por
meio de um sinal divino.
Os dois primeiros sinais se confirmaram, mas
o missionário Jair de Oliveira pediu um terceiro
sinal para que o Senhor confirmasse sua saída de
Pernambuco, e esse sinal margeou o inimaginável.
Ele possuía uma casa em Recife muito grande e
naquela época, devido os altos índices de inflação
e uma crise financeira que o Brasil atravessava,
não se comprava nem tão pouco se vendia imóveis. Quem tinha recurso, aplicava na overnight,
aplicação financeira que protegia a economia da
desvalorização diária e desenfreada e que rendia de
30% a 40% ao mês. Se esse sinal se cumprisse seria
a prova cabal de que Deus realmente mandaria
aquele casal para outro estado brasileiro. Depois de
orar, colocou a casa a venda, até aí nada de mais,
porém o valor exigido pela venda do imóvel era
muito acima do valor praticado pelo mercado. E
para ser mais severo com o desafio, o pagamento
tinha que ser à vista. Colocando essas condições,
Jair acreditou que ninguém apareceria.

Poucos dias depois apareceu um senhor, que
olhou a casa, elogiou, ficou encantado, perguntou o valor e sem titubear exclamou: É minha! O
missionário Jair tentou ainda esboçar uma reação dizendo: Eu não parcelo. O senhor pouco se
importou com o que acabara de ouvir e disse: Eu
quero comprar e pagar à vista. O terceiro sinal foi
dado, agora não havia mais retorno. O estado do
Espírito Santo era o destino do missionário Jair e
sua família.
A primeira vez em Vitória
Convicto de que Deus o estava conduzindo
para Vitória, capital do Espírito Santo, viajou para
aquele lugar pela primeira vez no final do ano de
1986. Ainda dentro do avião recebe um ataque
feroz do diabo, pois apesar de viajar constantemente de avião e nunca sentir medo, naquele momento, minutos antes da aterrissagem foi tomado de
um grande pavor. Tinha a sensação que o avião ia
explodir. Ele se agarrou a poltrona, clamava pelo
Senhor e repreendia o ataque maligno. Satanás
sabia quem era Jair de Oliveira, qual era e por que
não dizer é a missão dele naquela cidade.
Ao desembarcar sozinho, sem conhecer ninguém, tomou um táxi e foi para o hotel São José,
no centro de Vitória. Já no quarto, dobrou os joelhos e começou a orar. Aquele quarto do hotel se
transformou num quarto de guerra, porque aconteceu ali uma verdadeira guerra espiritual. Jair não
se recorda quanto tempo demorou seu clamor, mas
só parou quando estava convicto que tinha tomado
a chave do valente. No dia seguinte saiu para fazer
contatos em Vitória.
O Senhor estava com ele, nenhum evangélico tinha programa de televisão, Jair de Oliveira rompeu
uma barreira e conseguiu um contrato no SBT. Em
seguida firmou contrato com emissoras de rádio.
Vencida essa primeira etapa, o missionário voltou
para Recife para gravar os programas de rádio e
TV, enviar via aérea para Vitória para suas veiculações. Os programas foram exibidos por trinta dias,
e de Recife monitorava telefonemas e correspondências que crescia vertiginosamente mostrando o
tamanho da audiência.
BI O GR A FI A
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A primeira igreja
Depois de sessenta dias que o programa estava
no ar, o missionário Jair e uma equipe de pastores
dentre eles o pastor Laurindo e o cantor Jorge Binah, fizeram o primeiro culto em Vitória com mais
de 4.000 pessoas, no ginásio Saldanha da Gama.
Toda a equipe que estava com o missionário Jair
estava orando e jejuando e o jejum se prolongou
até o final do culto. Aquela concentração foi o marco que iniciou a igreja no estado do Espírito Santo.
Naquela tarde Jesus curou, libertou, fez muitos milagres visíveis, dezenas de endemoninhados foram
libertos. O Senhor operou poderosamente sinais,
prodígio e maravilhas naquela tarde, pela instrumentalidade do missionário Jair de Oliveira. Assim
foi o primeiro encontro com a população capixaba.
Trinta dias depois da concentração no ginásio,
o missionário Jair alugou um galpão em Vila Velha
(município da grande Vitória). Demonstrando
em sua fé, uma mistura de saudades e admiração,
como se expressasse que para aquela etapa de sua
vida ministerial, a missão foi cumprida, ele relembra do espaço que ficava na avenida Carlos Lindenberg, ao lado do Posto Sete. Se lembra dos poucos
recursos e que no começo não tinha nem cadeiras
ou bancos, mas a multidão tomava aquele lugar,
porque Jesus operava sinais prodígios, Depois foi
que vieram os móveis e um bom som.
A segunda igreja aberta foi na capital, em frente
a rodoviária de Vitória, num salão que ficou famoso pelo que Deus operou ali. Era conhecido como
o salão do “Chara Móveis”. Alusão a loja na parte
térrea do prédio e a igreja ficava na sobreloja. Nesse
salão os cultos eram realizados pela manhã, tarde e
noite, pois não havia espaço para as multidões em
um único turno. Mas Deus orientou o missionário
e foi feita uma campanha financeira, levantou-se os
recursos para a compra do terreno onde é a sede da
Casa da Bênção, até hoje. E com um certo orgulho
diz: “Construímos esse prédio em três meses no
sistema de mutirão”.
A segunda igreja
A igreja avançou e foi construída a igreja de
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Vila Velha, na avenida Rui Braga Ribeiro, uma das
principais da cidade. Esse terreno foi comprado e
pago à vista. Uma área composta por três lotes. E
esse é mais um trecho da história do missionário
Jair de Oliveira que prende a nossa atenção. Ele
já estava verificando esse terreno e revela que o
missionário Palaroni fez em Vitória uma campanha de ‘Jeová Jiré’, e Deus o abençoou tanto que foi
levantado os recursos necessários. O terreno foi
comprado à vista e hoje á a sub sede da igreja.
A partir daí a igreja foi avançando, a começar
pela grande Vitória. O programa de TV, tinha uma
grande audiência e anunciava as grandes cruzadas
que se realizavam nas praças públicas. E compareciam de três mil a quatro mil pessoas; curas,
milagres, libertação de endemoninhados em plena
praça pública aconteciam .Jair de Oliveira declara:
“O Senhor cooperou conosco de uma forma muito extraordinária. Por isso o trabalho impactou a
cidade”.
A Política
O missionário Jair de Oliveira, depois de ver a
consolidação da igreja no estado, entra para vida
pública. Disputa a eleição para deputado estadual
em 1990, e fica na primeira suplência, em 1992 é
eleito vereador. Em 1994 concorre para a assembleia legislativa e permanece até 1998. Em 2002,
concorre para deputado federal e é eleito.
A decisão
Pouco depois de assumir no Congresso Nacional, o chamado pastoral fez com que o missionário
Jair tomasse uma das mais importantes decisões
de sua vida que ele explica a seguir: “O que me
motivou a entrar na vida pública é que eu percebia
que além do aspecto espiritual, eu poderia ser útil no
social, contribuindo com boas ideias para a sociedade. Mas depois de eleito e assumir meu cargo no
Congresso Nacional, no segundo semestre do ano
de minha posse, comecei a ter um conflito muito
grande”. Esse conflito entre o chamado pastoral, sacerdotal para o ministério da palavra, colidia com
a vida pública: “Eu sempre gostei da vida pública,

Foto: Ester Lara

sempre acompanhei a política nacional, o parlamento, executivo..., mas esse conflito crescia no meu
coração, pois você só pode fazer bem uma coisa,
quando há foco, dedicação exclusiva”. Ele sabia
que esse compartilhamento, não o faria um bom
parlamentar, nem um bom pastor. Era sabedor que
um bom parlamentar tem que dominar a constituição, o regimento interno, e nas comissões teria
que se dedicar, porque teria que relatar matérias
importantes. E para ser parlamentar tem que estar
focado, ser exclusivo.
A saída da vida pública
Os conflitos entre o deputado e o missionário
Jair de Oliveira, o levaram a reflexões mais profundas, buscar a Deus por uma resposta. Se continuasse como deputado, sabia que teria que se focar
no cargo. E como ministro do evangelho, especificamente no caso do missionário Jair, um pastor
de pastores, um desbravador, por onde passou o
Senhor havia aprovado seu trabalho, deixando
marcas vitoriosas, relata como tomou uma difícil decisão: “Há pessoas dentro das nossas igrejas,
vocacionadas para a vida pública. Porém o pastor
de pastores, o pastor titular de uma instituição, de
uma igreja local, tem uma função tão nobre que é
incompatível com um cargo eletivo!” Essa convicção
estava crescendo no coração do missionário Jair,
a cada dia que passava, ele sentia que precisava
tomar uma decisão. Depois de ter sido vereador, deputado estadual e então deputado federal,
chegou a hora em que ele precisava optar, ser um
parlamentar e seguir carreira política, com probabilidade de sucesso, ou renunciar a vida pública e
abraçar o chamado, que é o mais precioso para o
reino de Deus.
O pastorado é uma missão muito nobre, é um
embaixador do céu na terra. Numa analogia com
o sacrifício exigido por Deus a Abraão, chegou a
hora que Jair teve que pôr o seu Isaque. O missionário detalha como foi esse momento tão delicado:
“A vida pública para mim representava o meu Isaque porque eu gostava, mas havia a voz do Espírito
no meu interior que me direcionava para ser exclusivo, era Deus me preparando para esse tempo que nós

estamos vivendo hoje. Então decidi ficar com o que
é mais precioso e deixei a vida pública”. Muitos não
entenderam a decisão do deputado Jair; governadores, senadores, deputados amigos diziam: “Jair
que loucura? Você tem tudo para ser reeleito!” Sim,
a probabilidade dele ser reeleito era muito grande,
porque base para isso ele tinha construído, mas a
sua decisão foi acertada: “O chamado de Deus falou
mais alto e estou muito feliz pela decisão que tomei”.
Neste ano (2017) a Casa da Bênção completa
30 anos no estado do Espírito Santo. A trezentos
metros da igreja sede, foi construído um centro de
convenções com capacidade para 2.500 pessoas.
A igreja continua marchando, caminhando para
que o reino de Deus cresça. E o missionário Jair
que assumiu a presidência da Casa da Bênção, com
a ausência definitiva do fundador, apóstolo Doriel faz a seguinte conjectura: “Infelizmente fomos
surpreendidos com a partida do apóstolo Doriel, e
eu na condição de primeiro vice-presidente, ascendi ao cargo de presidente da Casa da Bênção, pela
graça de Deus e pelo amor, bondade e consideração
dos meus irmãos. Estamos juntos para levarmos o
legado do apóstolo, para cumprir o nosso chamado e
executar a obra do Senhor”.
BIOGRAFIA
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MISSIONÁRIO JAIME CAIEIRO RECEBE TÍTULO
DE CIDADÃO PERNAMBUCANO

Pr. Henniel Caieiro, dep. Joel Harpa,
o homenageado miss. Jaime Caieiro, dep. André Ferreira e
o dep. Pastor Eurico

No dia 27 de março de 2017, o missionário Jaime Caieiro, superintendente do campo de Olinda
(PE) e vice-presidente Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus - ITEJ, Casa da Benção, recebeu das
mãos do deputado estadual Joel da Harpa, autor do
projeto, o título de Cidadão Pernambucano.
No plenário da casa legislativa, estavam mem-

bros da igreja, convidados, a esposa a missionária
Janilde Caieiro, o filho e pastor Henniel Caieiro e
o deputado Pastor Eurico representou da Câmara
Federal.
Na abertura da cerimônia, o deputado André
Ferreira (PSC) registrou as ações beneficentes do
homenageado. “Ele é exemplo de pessoa que se fez
por si mesmo, passando pelas maiores dificuldades
e se tornando um vencedor”. Joel da Harpa disse:
“Desde que chegou a Pernambuco, Jaime Caieiro
desenvolveu grandes projetos sociais. Que o seu
trabalho sirva de exemplo para todo o Estado.”
O missionário Jaime agradeceu a “Jesus Cristo”
e recordou que, quando chegou a Pernambuco, em
1977, fundou a Igreja Casa da Bênção, em Olinda. “Na época, os evangélicos sofriam
discriminação. Hoje, a população que
se declara evangélica nessa cidade já é
maioria”, comemorou.

CONVENÇÃO DA ICB PERDÕES (MG)
A convenção regional das igrejas Casa da Bênção do Sul e Sudeste de Minas Gerail, aconteceu
entre os dias 28 e 30 de abril, na cidade de Perdões,
na superintendência do missionário Paulo Lucio.
Com o tema “Consolidando a Visão”. Os preletores
foram o apostolo Robert Dodoo, de Gana, Igreja
Capela do Farol, missionário Antônio Carlos Palaroni, da ICB Santos, superintendente da Baixada
Santista e diretor administrativo do Supremo Concílio – SCT, e o missionário Moises de Oliveira, da
ICB de Governador Valadares (MG).
O alvo principal dessa convenção, foram
obreiros e pastores, mas nas noites de celebração a
casa estava cheia. Foi um mover de Deus, a gloria
do Senhor esteve naquele lugar, e foi um tempo
de edificação muito poderoso para a ICB no Sul e
Sudeste de Minas.
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Missionários Paulo Lúcio, o anfitrião,
Palaroni (Santos) e Moisés (Gov. Valadares)

A superintendência de Perdões (MG), tem 26
igrejas, em cidades próximas, dirigidas por pastores que saíram da sede Perdões. Fundada a 33 anos,
conta hoje com mais de 330 membros.
Colaborou: Missionário Moises de
Oliveira e Pr. Marcus Mariano.
Veja as fotos em https://goo.gl/jNsVDR

REUNIÃO MINISTERIAL EM BRASÍLIA

Diretores do SCT, na reunião ministerial da superintendência do DF e Entorno

O Supremo Concílio - SCT, na pessoa do presidente, missionário Jair de Oliveira, esteve reunido
com a missionária Ruth de Oliveira, superintendente do campo de Brasília e entorno, para juntos
realizar uma reunião no dia 23 de fevereiro, quinta-feira, com todos os pastores e líderes de departamentos das mais de cem igrejas da ICB DF. Esse
encontro teve como objetivo estar mais próximo
e ajudar a missionária e toda a superintendência
neste novo momento em que a igreja vive.
A missionária Ruth, fundadora da Casa da
Bênção e anfitriã, deu as boas vindas a diretoria da
Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus – ITEJ e do
SCT.
Acompanhando o missionário Jair de Oliveira,
presidente Nacional da ITEJ e do SCT, estiveram, missionário Wilson Ribeiro, primeiro vice-presidente, missionário Jaime Caieiro, segundo
vice-presidente, missionário Antônio Palaroni,
diretor administrativo do SCT, e os demais diretores, pastores Arcentik Dias, Jefferson Figueiredo,
Marcus Galdino, Fabio Oliveira e o missionário
Sergio Affonso.
O segundo orador da noite foi missionário Jair
de Oliveira que externou sua alegria em estar falando aos pastores e líderes do DF, fez uma menção
especial a missionaria Ruth e sua importância para

igreja. Relatou sobre suas viagens. Fez uma
reflexão sobre o tema: “Autoridade e Submissão”. Acesse https://goo.gl/MHNcJ2e ouça a
mensagem.
Em outro ponto o missionário Jair disse
“nunca ter tido ambição por cargo de comando, de liderança dentro da nossa igreja. Minha
paixão é plantar igrejas, é ganhar almas, é ver
vidas transformadas pelo poder do evangelho.
O que arde em minha vida é a paixão pela
glória de Deus. Um cargo de presidente de
uma obra com mais de 2000 igrejas é uma
responsabilidade que nunca busquei. Nunca fiz política para isso, não puxei tapete de ninguém para
isso. Pelo contrário em 2010 quando essa diretoria
atuante foi eleita, encaminhei uma carta para o
apóstolo pedindo minha substituição.... O apóstolo
não aceitou... e rasgou a carta. Depois quando ele
foi internado, sem condição administrativa, assumi
interinamente, relutante. Tentei passar aos outros
vice-presidentes. E em oração o Senhor me falou:
“Para um tempo como este é que chegaste onde
estas” (Ester 4:14), as coisas foram acontecendo.
Deus foi conduzindo. Eu só estou onde estou, por
uma ação de Deus. Eu sou seu conservo”.
Logo após, o missionário Jair fez introdução
a uma parte administrativa e relatou sobre um
novo dinamismo que SCT pretende levar a igreja,
seguindo a palavra profética: 50 anos em 5. Falou
sobre a realocação de recursos, visando o crescimento da ICB. Por fim o missionário Palaroni,
expos como será a convenção mundial 2017. Que
o SCT e o presidente da igreja estarão na direção
geral e deixou claro que não haverá mudanças e
um tributo ao apóstolo está sendo preparado em
conjunto com a superintendência de Brasília.
Foi uma noite elucidante e de comunhão.
Leia a matéria completa em https://goo.gl/
MHNcJ2
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NO PARÁ, SUPERINTENDÊNCIAS
DA ICB SE MULTIPLICAM
No início do ano de 2017, a superintendência
de Redenção e a Convenção Estadual, sob a liderança do nosso missionário José de Souza, passaram por uma reformulação. Depois de mais de 40
anos dedicados a pregação do evangelho, gerando
dezenas de pastores, abrindo e construindo igrejas
em todo o Pará, o nosso honradíssimo e pioneiro
missionário decidiu que era chegada a hora de dar
oportunidade para uma nova liderança, tanto no
Estado quanto na cidade de Redenção.
O missionário Heilor Messias que era vice-presidente e já vinha desempenhando um excelente trabalho ao lado no missionário José de Souza,
assumiu a convenção estadual, com novo desafio
de AVANÇAR para todos os municípios do Pará,
com a abertura de uma Casa da Bênção.
Já para Redenção, o pastor Widglan Batista, que
dirigia uma filial na cidade de Santana do Araguaia
e vinha se destacando com o crescimento da ICB
naquela cidade, aceitou o desafio que o Supremo
Concílio -SCT fez e assumiu a sede e para o seu
lugar em Santana, foi enviado o pastor Dogival
Júnior.
O SCT, representado pelos seus diretores e
pastores, Palaroni, Arcentik e Jefferson, esteve
presente para a posse e aproveitou a ocasião para
apresentar um projeto de multiplicação de superintendências para o Pará.
A superintendência de Redenção se multiplicou
com a criação de dois novos campos, Rio Maria,
sob a direção do pastor Elton Teixeira, e Parauapebas, sob a direção do pastor Frank Evencio.Ambos
também desafiados para abertura de novas igrejas,
para que em breve sejam estabelecidas as novas
superintendências.
O próximo passo será fazer a multiplicação de
mais dois campos, um gerado pela superintendência de Marabá e o outro pela superintendência de
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Missionário Palaroni, diretor do SCT assina
o termo que multiplicou as ICB’s

Pastor Widglan Batista, assina a ata
de posse da sede em Redenção (PA)

Missionário José de Sousa, honrado e homem de Deus
passando a direção da igreja de Redenção.

Belém, tornando assim 08 superintendências no
Estado do Pará.
Colaborou: Pr. Jefferson Figueiredo

ICB PARANÁ AVANÇANDO

Auditório da convenção do estado do Paraná

Reunião com pastores e líderes da ICB Paraná

Prs. André e Valéria Barbosa, anfitriões da convenção,
Prs. Davi Melo (Santos-SP), Jefferson Figueiredo (SCT-DF) e Cesar e Léya Gonçalves (Curitiba-PR)

Prs. Jefferson Figueiredo (SCT-DF), André Barbosa,
Cesar Gonçalves (Curitiba-PR), Miss. Amilton Candido
(S.J.Rio Preto-SP) E Pr. Davi Melo (Santos-SP)

No último fim de semana de abril, aconteceu
na cidade de Londrina, a 5ª Convenção estadual
do Paraná, com o tema “Edificando uma igreja de
vencedores”.
Foram dois dias onde a igreja experimentou
o mover que Deus tem derramado nos encontros
que estão acontecendo em todas as ICB´s no Brasil.
Palavras profundas, impactantes e que tem levado
a igreja a ser desafiada na propagação do evangelho, no seu crescimento e na formação de novos
discípulos.
A ICB Londrina, pastoreada pelo casal André e
Valéria Barbosa, e também anfitriões juntamente
com toda sua equipe fizeram um trabalho de excelência para recepcionar todos os convencionais.
Estiveram presentes o Pastor Jefferson Figueiredo representando o Supremo Concílio - SCT, o

missº Amilton Cândido(ICB de São José do Rio
Preto-SP), o pastor Davi Melo (ICB- Santos-SP) e
pastor César Gonçalves (ICB-Curitiba-PR).
No sábado a tarde, o pastor Jefferson Figueiredo, reuniu-se com todos os pastores das ICB´s do
estado paranaense para uma reunião administrativa, trazendo um relatório de como está a igreja
em todo o Brasil e incentivando a participação de
todos na próxima Convenção Nacional, no mês de
julho, em Brasília.
A próxima Convenção estadual, acontecerá no
mês de abril de 2018 na Capital, Curitiba.

Colaborou: Pr. Jefferson Figueiredo

Veja mais fotos em https://goo.gl/
F45f0g
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Missionário Antônio Palaroni, dá início
a Convenção de Santos

CONVENÇÃO DA ICB BAIXADA SANTISTA
O mês de janeiro tem se transformado em uma
referência para a Igreja Casa da Bênção – ICB, no
Brasil. Assim como sucede uma espera ansiosa pela
convenção mundial que acontece no mês de julho
em Brasília, a convenção da ICB da Baixada Santista está crescendo ao longo dos anos. E líderes de
outros estados têm comparecido a essa outra data
de peso no calendário da ICB.
Este ano o tema da convenção foi “Edificando
uma igreja de vencedores”, que aconteceu entre
os dias 27 a 29 (de janeiro), e pelo segundo ano
consecutivo, no novo prédio que sedia a ICB –
Baixada. Na sexta-feira à noite, os missionários
Antônio e Andreia Palaroni, anfitriões da convenção fizeram a abertura oficial. E para a emoção
de todos, a oração de abertura foi uma gravação
de uma oração do apóstolo Doriel de Oliveira.
O preletor da abertura foi o presidente da ICB, o
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Dois jovens representam o casal de missionário Doriel e
Ruth no início da igreja em 1964

missionário Jair de Oliveira, que em determinado momento homenageou a missionária Ruth de
Oliveira, fundadora da Igreja Casa da Bênção, pela
sua coragem que junto com o seu saudoso marido
apóstolo Doriel, largaram tudo para se dedicarem a

Foto: Bruno Coutinho/ Pâmela Grigoleto

Missionário Jair de Oliveira prega na abertura da
Convenção da ICB – Baixada Santista

Missionária Graça de Oliveira,
acompanhando o missionário Jair

Missionário Jair apresenta a diretoria nacional do
SCT, e honra a missionária Ruth de Oliveira
fundadora da Casa da Bênção

Apóstolo Robert Dodoo um dos pregadores da convenção,
sendo apresentado pelo missionário Palaroni

Missionário Ruth de Oliveira e missionária
Andreia Palaroni

Todas as reuniões da convenção lotaram o
auditório da ICB Santos

obra que o Senhor confiou a eles.
No sábado foi um dia em que as pratas da casa,
ou seja, os pastores da ICB Baixada ministraram.
A começar pelo missionário Palaroni e depois os
pastores Isrhaell Palaroni, David Melo e Willian
Ferrão. O missionário Moises de Oliveira também
ministrou nesse dia. Mas a noite foi algo muito
especial.
O grupo de teatro da ICB, encenou uma peça
sobre os passos do Trilho Salvo Vencedor e, na
sequência, uma homenagem ao fundador e líder da
igreja durante 52 anos, o apóstolo Doriel de Oliveira, que nos deixou em novembro último emocionou a todos. Um dos fotógrafos que registravam o
culto, sentou no chão para chorar e foi amparado
pelo missionário Jair. (Assista ao culto e a home-

nagem ao apóstolo Doriel nesse link
https://goo.gl/ihHKnt)
Logo em seguida a missionária Ruth de Oliveira, mais uma vez
homenageada e ovacionada pelo auditório, trouxe
emocionada a palavra da noite.
No domingo, logo pela manhã falaram o missionário Palaroni, o presidente missionário Jair
de Oliveira e finalizando a convenção o apóstolo
Robert Dodoo, da Igreja Internacional Capela do
Farol. Ano que vem tem mais... Programe-se para
participar dessa festa espiritual!
Pr. Adilson de Oliveira // Veja as
fotos em https://goo.gl/ga8dQp
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EU JÁ FIZ 50 EM 1
CRESCIMENTO DA ICB DE ELDORADO CARAJÁS (PA)

Os cultos da ICB Eldorado dos Carajás estão sempre lotados

O pastor Reginaldo Pereira Bizarria, está
dirigindo a Igreja Casa da Benção - ICB de Eldorado
dos Carajás (PA) a 11 anos. Ele é um dos líderes que
está fazendo 50 em 1.
A ICB de Eldorado dos Carajás – PA, foi aberta
em 1993 pelos pastores Luiza e José Macedo. Em
2006, o pastor Reginaldo assumiu a direção da
igreja, e com dedicação e amor vinha cumprido
o seu chamado, mas com a frustração de ver um
grande esforço resultar em poucos resultados. A
partir de 2013 começou a implantar o novo estilo de
vida do Trilho Salvo Vencedor na igreja.
Como tudo que é novo dá um certo receio, assim
também aconteceu na ICB – Eldorado Carajás,
tanto na transição até a implantação do Trilho Salvo
Vencedor na igreja. O pastor Reginaldo conta: “Por
sermos uma igreja conservadora e de princípios
tradicionais, sentimos dificuldades em envolver
todos os membros no Trilho, por isso passamos
muito tempo na implantação, trabalhando apenas
com uma parte dos irmãos, ainda que fossem
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maioria. Ficamos dois anos, dos quatro de trilho,
em transição. Foram passos curtos, dúvidas que
surgiam e outras coisas que precisavam de ajustes.
Mas fomos muito bem auxiliados e instruídos, tanto
pela direção do nosso estado, quanto pela equipe
de Santos. Fato é que, nós conseguimos triplicar o
número de membros nestes dois últimos anos. O
que a igreja fez em 20 sem o trilho, conseguimos
fazer três vezes mais em 4 anos de trabalho, sendo
que neste último ano em 2016, crescemos com 50

Diretoria SCT, visita a ICB Eldorado dos Carajás

Antes do Trilho

Depois do Trilho, mais ainda no prédio velho

membros batizados. O maior batismo que havia
acontecido na igreja, foi com 41 candidatos. A igreja
de 140m², foi ampliada para quase 200m². Mas
o projeto é o de construir um prédio com 375m².
Quando começamos o Trilho Salvo Vencedor,
éramos 30 membros. Hoje somos 150 membros e
38 crianças que estão na ICB Kids. São onze células,
caminhado para quinze".
Segundo o pastor Reginaldo, sua meta para
dezembro desse ano são 250 membros. E iniciar
a construção prédio. E sua ambição é que em três
anos a ICB seja a maior igreja da cidade.
A euforia do pastor Reginaldo é tanta que ele
diz: “Estamos vivendo um novo tempo em que nós
pastores da ICB, precisamos nos apropriar. É uma
oportunidade dada por Deus ao ministério. Notase que todo período novo que o povo de Deus
viveu, foi marcado com alguma coisa impactante
e reveladora para as pessoas, são casos fora do
comum. Durante muito tempo de ministério, estive

insatisfeito com a vida de mesmice que eu vivia,
anos e anos com a mesma realidade. Quando o
trilho chegou ao Pará, entendi que Deus preparou
um novo tempo para meu ministério e para a
Igreja, mudando o rumo da nossa Nação ICB. Esta
é a resposta de Deus para este tempo! Por meio do
TRILHO DO SALVO VENCEDOR, podemos, com
mais eficiência, equipar os Santos e fazer discípulos
para o Reino, porque esse é o propósito da igreja.
Neste Novo Tempo, Deus trouxe a revelação do
TRILHO DO SALVO VENCEDOR para os nossos
ministérios para cumprir a determinação de Jesus:
"Portanto IDE, fazei discípulos de todas as nações".
(Mt 28:19)".
Colaborou: Prs. Adilson de Oliveira
e Jefferson Figueiredo
Veja mais fotos em
https://goo.gl/V627ip
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CONVENÇÃO REGIONAL ICB RECIFE

Missionário Jair de Oliveira abre a convenção regional de Recife

Missionário Jair de Oliveira é homenageado
pelos 40 anos da Casa da Bênção em Recife, pelo missionário e anfitrião José Geraldo

Missionários José Geraldo e Lenira Ramos,
anfitriões da convenção

Eu ganho, treino e multiplico - Esse foi tema da
convenção da ICB Recife, realizada entre os dias
20 a 22 de janeiro deste ano, na sede, no bairro dos
Afogados. Os missionários José Geraldo e Lenira
Ramos, líderes da região, receberam o presidente
da Igreja Casa da Bênção – ICB e preletor oficial
do evento, o missionário Jair de Oliveira, ocasião
em que também recebeu uma homenagem pelos
40 anos da ICB Recife -PE. Esta grande festa espiritual também foi abrilhantada com a presença do
diretor administrativo do Supremo Concílio – SCT,
missionário Antônio Palaroni, da pastora Órfa So-

lares (Dallas-Texas-EUA), pastor Gilson Cândido
(Minas Gerais), o Missionário Juarez (Rio Grande
do Norte) e todos os pastores dos estados da região
nordeste.
O missionário Jair foi quem abriu a igreja em Recife, o missionário Palaroni também foi pastor da
mesma igreja há vinte anos; e todos, ex e atuais líderes se encontraram na convenção de 2017.
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Veja as fotos em https://goo.gl/
VpZxzo

CATEDRAL DA BÊNÇÃO DE BAURU - SP,
A REALIZAÇÃO DE UM SONHO
“Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.” Salmos 126:3

Fachada da catedral em acabamento

Nave da catedral sendo completada

A igreja Casa da Benção, na cidade de Bauru,
sempre foi marcada por grandes avivamentos ao
longo de quase 40 anos atuando no interior de São
Paulo, porém ainda faltava a realização de um sonho: A construção de uma sede própria!
No ano de 2003, com a chegada do casal de Missionários João Galdino e Maria Mercedes à cidade
de Bauru, este sonho começou a tomar forma. Foram lançados desafios e as primeiras orações em
favor dessa construção. O terreno para construção
da obra foi adquirido no ano de 2013. Depois de
quase 2 anos buscando a provação do projeto junto

Visão do hall e galeria sendo concluído

a prefeitura, no dia 19 de janeiro de 2015, finalmente a construção da Catedral da Benção na cidade de
Bauru foi iniciada. Foi então desenvolvido por toda
equipe de pastores e membros da igreja, diversas
formas de angariar fundos para subsidiar a construção (festas, sorteios e etc.). Hoje estamos prestes a
ver a concretização desse sonho, pois uma grande
festa de inauguração está prevista para o mês de
agosto de 2017. Estamos vivendo um
novo tempo!
Missionário João Galdino
Veja as fotos em https://goo.gl/6O0jYn
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MISSIONÁRIO JAIR DE OLIVEIRA, VISITA LÍDERES
DA ICB DE SÃO PAULO E PARANÁ

Missionários Jair e Palaroni, visitam o
missionário Sergio Affonso e família, presidente da
convenção estadual de São Paulo

Tive a imensa alegria, juntamente com o missionário Palaroni, de acompanhar o missionário
Jair de Oliveira presidente da ITEJ, durante algumas visitas aos líderes em diversas regiões de São
Paulo e Paraná. Foram dias especiais que quero
compartilhar resumidamente com vocês.
No dia 28 de abril, à noite, nosso presidente ministrou na igreja de Santos, e apresentou a filha dos
pastores Ishaell e Talita, netinha dos missionários
Palaroni e Andréia.
Logo pela manhã do dia 29 visitou a missionária Penha em São Vicente. Dali fomos para Mogi
das Cruzes, na casa dos missionários Agnaldo e
Léia. Depois para a casa do missionário Milton e
pastora Jô, líderes da igreja em São Bernardo.
Passamos também pela minha casa, onde
encontramos minha esposa, missionária Nilzete
Affonso, meus filhos, minha nora, meu genro e
também minha netinha, Julia. Recebemos a benção
profética sobre a nossa família, ficamos muito agradecidos pelo carinho do nosso presidente, missionário Jair de Oliveira. Ao fim do dia estivemos na
casa da missionária Zuleide e nosso líder ministrou
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sobre a vida desta querida missionária e seu neto, o
pastor Claudinho.
Dia 30 em Embu das Artes, nosso presidente
foi recebido pelo missionário Genoíno e pastora Marisa, seus filhos, nora e genro. Em seguida
fomos para a cidade de Osasco, com missionário
Paulo e família. O presidente conheceu a construção da Catedral da Bênção. À tarde fomos a cidade
de Campinas na casa dos missionários Edmar e
Zeneide.
À noite estivemos na cidade de Limeira, com
os missionários Laércio, Madalena, e seus filhos.
Missionário Jair ministrou sobre aquela família, conheceu a igreja, e a aquisição de uma casa ao lado
que será um espaço para crianças e outras atividades da igreja.
No dia 31, pela manhã na cidade Bauru, com os
missionários João e Mercedes Galdino, o missionário Jair visitou também a construção da Catedral,
orou por aquele trabalho, e também fez uma oferta
particular para apoiar aquela obra.
De Bauru fomos para a cidade de Marília, com
os missionários Amilton, Léia e a sua família.
Nosso presidente orou pela família e o missionário
Amilton compartilhou as experiências do crescimento da igreja em Marília e os desafios da nova
igreja em São José do Rio Preto. Finalmente, no
outro dia estivemos em Londrina (PR), com os
pastores André e Valéria. O missionário Jair ficou
extremamente feliz ao ver como a igreja tem sido
conduzida. Eu e o missionário Palaroni voltamos
para São Paulo.O missionário Jair permaneceu em
Londrina por mais um tempo.
Destaco que essa viagem foi bem diferente de
outras que já fiz, o missionário Jair não visitou a
igreja, mas sim visitou a casa e a família dos líderes.
E levou uma mensagem e unção para as famílias
e lares desses missionários. Uma visão de discipulado e sacerdócio familiar. Foi realmente uma
experiencia extraordinária!
Colaborou: Missionário Sergio Affonso

VIAGEM DO PRESIDENTE

ICB ITABORAÍ (RJ) REALIZA
CONVENÇÃO REGIONAL

CASA DE BÊNÇÃO DE GOIÂNIA
(GO), FAZ CONVENÇÃO

Nave da ICB Itaboraí, lotada para
a convenção regional

Missionário Juvercino Duarte apresentando
o presidente, missionário Jair

Missionário Jair de Oliveira em encontro com a missionária Maria Otília, superintendente da região e líderes do RJ

Missionário e pastores levantam
um clamor pala pátria Brasileira

Nos dias 17 e 18 de março, o presidente da Casa da
Benção, missionário Jair de Oliveira, realizou a cerimônia de abertura da Convenção Regional de Itaboraí, com
o tema: “Uma igreja que avança na força e na coragem
do Espírito”. Na ocasião, ministrou sobre poder, encorajamento e avivamento, motivando ainda mais a Igreja
Casa da Bênção – ICB – Itaboraí.
Na noite de sexta-feira, sábado pela manhã e à noite,
todos foram impactados pelo poder da Glória de Deus.
Tanto na abertura, quanto no sábado pela manhã onde,
compareceram à maioria da liderança do campo de Itaboraí e também a noite onde o Missionário Jair pregou
uma mensagem direcionada às famílias baseada em Dt
25:17-19. Em ambas as ministrações houveram muitas
curas e batismo com Espírito Santo. Outro preletor da
Convenção Regional de Itaboraí foi apóstolo Robert
Dodoo. A missionária Maria Otília , superintendente
do campo com 44 igreja, seus filhos que a auxiliam e
os pastores do campo foram abençoados pelo poder de
Deus e com a presença do nosso líder.

Nos dias 28,29,30 de abril, aconteceu na cidade
de Goiânia, a Convenção do Estado da Igreja Casa
da Bênção (ICB) de Goiás, com o tema “ Quem há
de ir por nós a quem enviarei?” O foi o missionário Juvercino Duarte, presidente da convenção de
Goiás, e sua esposa a missionária Maria Amélia.
Como a sede da igreja tem se tornado pequena
para abrigar a convenção, este ano foi realizada no
teatro Santa Clara.
A abertura da convenção coube ao presidente
da Igreja Casa da Bênção, missionário Jair de Oliveira na sexta-feira à noite, no sábado à noite e no
domingo de manhã. Os missionários José Geraldo,
(Recife – PE) e Getúlio Mapa (RJ) também foram
os preletores da convenção. Que teve a presença
dos diretores do Supremo Concilio – SCT, Pr.
Arcentick Dias, Marcus Galdino e de missionários, pastores, oficiais das 127 igrejas do campo do
Goiás

Colaboração Pr. Marcus Mariano

Veja mais fotos em https://goo.gl/BWPGzJ

Colaborou: Pr. Marcus Mariano

Veja mais fotos em https://goo.gl/10GQ55
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ICB OLINDA (PE), COMPLETA 40 ANOS

Missionários Jair de Oliveira e Jaime Caieiro, homenageiam os fundadores da Casa da Bênção,
apóstolo Doriel e missionária Ruth de Oliveira

A igreja Casa da Bênção – ICB – Olinda, está
em festa e nos dias 21 a 23 de abril, realizou a Convenção Regional de Olinda comemorando os 40
anos, ou seja, o Jubileu de Rubi da ICB Olinda.
A abertura ocorreu na sede, que estava superlotada com quase mil pessoas e foi prestigiada pela
presença do missionário Jair de Oliveira, presidente da ICB, que junto com o missionário Jaime
Caieiro foram os fundadores desta obra. O missionário Jaime Caieiro é o superintendente de Olinda
e também vice-presidente da ICB.
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Foi uma noite inesquecível, com a apresentações dos ministérios e departamentos da igreja que
entraram marchando com hinos que marcaram o
início da ICB, “Obra santa do Espírito” e “Guerreiros se Preparam”.
O missionário Jair pregou sobre “Lealdade
e Fidelidade; Os três testes da lealdade” onde as
quase 1.000 pessoas que lotaram a igreja foram
cheios do Espírito de Deus e fortemente edificados
com a palavra de sabedoria e conhecimento trazida
pelo nosso líder. Entre os muitos superintendentes

VIAGEM DO PRESIDENTE

Missionários Jair de Oliveira e Jaime Caieiro no
teatro Guararapes

Missionários Jair de Oliveira prega no final
da convenção no teatro Guararapes

Missionários Jair de Oliveira e Jaime Caieiro
na ICB Olinda

Apóstolo Roberto Dodoo, ministrando na
convenção de Olinda

e todo campo, estavam presentes os missionários
Francisco Neto, (BA), filho na fé do missionário
Jaime, Isaias (SE), Juarez (RN), Calixto (Prazeres - PE) e também líderes de João Pessoa, Ceará,
Alagoas e de várias regiões de Pernambuco.
O Apóstolo Robert Dodoo, que ministrou no
sábado pela manhã e tarde uma poderosa mensagem na sede, em Olinda, que permaneceu lotada.
No domingo pela manhã, o encerramento da
convenção se deu no teatro Guararapes, na cidade
de Recife, com quase 4 mil pessoas que superlotaram o teatro onde o missionário Jair de Oliveira foi
homenageado por ter enviado o missionário Jaime
Caieiro para abrir o trabalho em Olinda quando
era o superintendente da região, a 40 anos atrás.
Os missionários Jaime e Janilde Caieiro receberam

homenagem pelos 40 anos, como fundadores, bem
como outros pioneiros. Uma festa linda, que se
encerrou com a ministração sobre família, baseada em Deuteronômio 25: 17-19, pregada pelo
missionário Jair de Oliveira, onde o auditório se
encheu da glória de Deus. O saudoso apóstolo
Doriel de Oliveira, falecido em novembro de 2016,
e sua esposa e cofundadora da Igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus – ITEJ, Casa da Bênção, foram
homenageados e os seus rostos foram estampados
numa bandeira.
Colaboração pr. Marcus Mariano.
Veja mais fotos em https://goo.gl/
FZG5RZ
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CONVENÇÃO DA ICB SENADOR CAMARÁ (RJ)

Auditório da ICB Senador Camará

A superintendência da Igreja Casa da Bênção
– ICB de Senador Camará (RJ), sob a liderança do
missionário Joede Maia, realizou entre os dias 15 e
16 de abril a convenção Regional. O presidente da
ICB, missionário Jair de Oliveira, esteve na abertura no sábado à noite e ministrou uma poderosa
palavra, onde toda igreja foi ativada e impactada
com o poder da glória de Deus. A presença do Espírito encheu toda a casa, onde centenas de pessoas
lotaram o grande e suntuoso templo em Senador
Camará.
No domingo, dia 16, pela manhã o missionário Jair, pregou sobre a “Dependência de Deus”
para um auditório lotado e composto por superintendentes, missionários, pastores, evangelistas,
presbíteros, obreiros, líderes de células e líderes em
treinamento. Todos foram abençoados poderosamente.

Missionário Jair de Oliveira ladeado pelo
cantor Jorge Bina e o missionário Getúlio Mapa,
presidente da convenção do estado do Rio de Janeiro

Colaborou: Pr. Marcus Mariano
Veja mais fotos em https://goo.gl/
wuTTCw
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Missionário Joede Maia, anfitrião da convenção
regional, apresenta o missionário
Jair de Oliveira, presidente da ICB
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VISITAS AOS SUPERINTENDENTES DE RJ

Missionários Jair e Palaroni, visitam o missionário Getúlio Mapa e família,
presidente da convenção do estado do Rio de Janeiro

O missionário Jair de Oliveira presidente da
ITEJ, e o missionário Antônio Palaroni, diretor do
Supremo Concílio - SCT, visitaram os líderes de
diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, em
suas residências entre os dias 15 a 17 de fevereiros.
Assim como já havia feito em São Paulo.
Essas visitas começaram pelo missionário
Carlos Fernando, superintendente Casa da Bênção
– ICB, na região de Cabo Frio. Depois estiveram
em Itaboraí, com missionária Maria Otília, superintendente da região, seu filho, pastor Gerson e os
seus irmãos, com quem oraram e tiveram alguns
momentos de comunhão.
A próxima parada foi em Paciência, com o
missionário Ivan Costa e sua família. Foram
momentos agradáveis. Em seguida foram na casa
do missionário Aguinaldo Francisco, também em
Paciência. Foram a Senador Camará, onde almoçaram com o missionário Joédi Maia e sua família,
superintendente de Senador Camará.
No Irajá estiveram com o missionário Valdir
Miasato, para momentos de comunhão. Estiveram também em Queimados, com o missionário
Magno Cruz onde conversaram sobre a igreja e os
planos do missionário Magno para superintendência. Em Nova Iguaçu, estiveram na residência do
superintendente, missionário João Lima. Em Bel-
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ford Roxo foram à casa do missionário Davi Alves,
superintendente da região.
No bairro do Jacaré, estiveram com o pastor
Alexandre Felix, orando e dando uma palavra de
incentivo. E por fim estiveram com o missionário Getúlio Mapa, e sua família, superintendente
sediado em Quintino e presidente da convenção
estadual do Rio de Janeiro.
Essas reuniões foram feitas para que os missionários Jair e Palaroni, conhecesse com mais
proximidade as famílias, a realidade das igrejas, os
projetos e para que o relacionamento entre diretoria nacional e as superintendências se estreitasse.

O missionário Jair de Oliveira presidente
da ITEJ, e o missionário Antônio Palaroni,
diretor do Supremo Concílio - SCT, conforme
temos noticiado, visitaram alguns líderes
dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A
superintendências da Bahia, missionário Daniel de Oliveira e Pernambuco, missionário
Jaime Caieiro (Olinda), José Geraldo (Recife)
e José Calixto (Jaboatão dos Guararapes) da
mesma foram visitados.
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