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Palavra do

PRESIDENTE

Quando há a glória manifesta
de Deus, tudo muda. Tudo se transforQuando 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 tocando as trombetas e pelo
poder do Santo Espírito multidões
estão se rendendo e se prostrando
aos pés de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, Esperança da Glória.

Nesse maravilhoso projeto “O Reino Servindo Ao Rei” através das
Casas de Paz, gerado no coração de
Deus, nosso alvo inicial era de 600
parceiros de paz em 900 Casas de
Paz e assim alcançar 2700 pessoas.
Batizamos 300 vidas. Aleluia!
Objetivando um preparo melhor preparo diante de Deus e nos
consagrando em jejum, oração e
um intenso trabalho e também
com o comprometimento e esforço
das equipes, Deus, para sua honra e
glória, nos fez ultrapassar todos os
alvos antes estabelecidos nos dando
695 parceiros de paz, 1.655 Casas
de Paz, alcançamos 5.355 pessoas.
E no dia primeiro de julho Deus
acrescentou à sua igreja no estado
do Espírito Santo 380 vidas. Toda
honra e Glória pertence a Deus.
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 surpreendente. E isso nos dá
nutrientes espirituais revigorantes
para prosseguirmos em nossa marcha decisiva em busca dos necessitados e perdidos.
“De Deus somos cooperadores”
I Cor. 3:9. Vamos juntos... Força,
coragem, avançar!
Servo do Senhor
Missionário Jair de Oliveira,
Presidente da ITEJ

/missionariojairdeoliveira
PALAVRA DO PRESIDENTE

3

FORÇA E CORAGEM... AVANÇAR! 2017

JULHO 2017 • ANO 43 • Nº 87

07

10

Biografia do missionário Jair de Oliveira
Depois de treze anos em Recife, expandindo a obra...

18

ICB - DF E ENTORNO
CONVENÇÃO DA ICB
BAIXADA
SANTISTA
COMEMORA TRÊS FESTAS
A Festa dos Tabernáculos desse
ano teve início no dia 04 de junho
com uma grande abertura...

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

30

ICB OLINDA (PE)
COMPLETA 40 ANOS

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

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.

Jair de Oliveira PRESIDENTE
Wilson Ribeiro VICE-PRESIDENTE
Jaime Caieiro VICE-PRESIDENTE
Antônio C. Palaroni DIRETOR ADMINISTRATIVO
Arcentik P. Dias, Jefferson Figueiredo DIRETORES FINANCEIROS
Marcus A. Galdino, Sérgio Affonso SECRETÁRIOS
Amilton Cândido, João Galdino da Silva, José Calixto,
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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

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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ICB – DF E ENTORNO COMEMORA TRÊS
FESTAS EM UMA SEMANA
Foto: Bia Botero/ Pâmela Grigoleto

Missionário Jair de Oliveira ministra na Santa Ceia de Pentecostes,
encerramento das três festas comemoradas em junho

Festa dos Tabernáculos
A Festa dos Tabernáculos desse ano teve início
no dia 04 de junho com uma grande abertura. O
missionário Paulo Roberto Resende Oliveira, foi o
preletor oficial, pregando também no domingo à
noite e segunda pela manhã e à noite.
Mas o domingo pela manhã foi especial. Após
a sermão, começou a cerimonia de entrada da
arca. As mulheres se vestiram especialmente para
a ocasião, os pastores, pastoras e seminaristas
que conduziram a arca e a comitiva, devidamente
paramentados para o momento. As pastoras conduziram as cestas e os seminaristas os óleos. Tudo
dentro do contexto bíblico.
Após ser conduzida pela nave da Catedral da
Bênção a arca foi depositada na tenda montada
sobre a plataforma do púlpito, denominada de
Tabernáculo. Outras doze tentas foram montadas
no interior da Catedral, cada uma delas com o
nome das tribos de Israel. Após essa cerimonia a
multidão que estava na abertura passou pela tenda
principal e pelas outras doze para ser ungidos.
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Durante a semana, pastores das mais 100 igrejas
da Casa da Bênção – DF e Entorno, se revezavam
nas tendas ungindo o grande número de pessoas
que vinham às reuniões. Pastores das igrejas filias,
pregaram nas noites de terça, quarta e quinta.
A Casa da Bênção comemora 53 anos
Na noite de sexta-feira, 09 de junho, dia a que
a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus – ITEJ,
mais conhecida como Casa da Bênção, comemora
seu aniversário de fundação, uma grande festa foi
preparada com a participação de todos os pastores
e líderes do DF e entorno.
Missionária Ruth B. de Oliveira, testemunhou
sobre o início da obra, as dificuldades financeiras,
como Deus supriu todas as necessidades até da
alimentação Deus cuidou. Evidentemente também
falou da falta que sente do apóstolo e pediu um
minuto de silencio em homenagem ao fundador da
igreja Apóstolo Doriel de Oliveira. Nessa mesma
noite o apóstolo Robert Dodoo, também fez uso
pregou sobre, o que é ser um líder.

Foto: Flavio Carques

A arca é conduzida por pastores até o altar
da Catedral da Bênção

A Entrada da arca pela nave da catedral
foi uma grande festa

Missionários Antônio Palaroni e Jair de Oliveira,
pr. Marcus Mariano e missionário Jeremias Figueredo

Seminaristas seguram os Santos Óleos

Ao final da reunião foi apresentado uma réplica
do caixote que o apostolo usava como púlpito, nos
primeiros dias de Casa da Bênção. E como em
todo aniversários foi cantado parabéns pra você e
a missionária Ruth partiu um bolo que foi servido
a todos.
Convenção Distrital
Culminando com o aniversário da igreja, nessa
noite de Sexta, foi aberta oficialmente a convenção
do Distrital da Igreja Casa da Bênção.
Na manhã de sábado, prosseguindo em nossa programação a missionária Ruth de Oliveira,
trouxe a primeira exposição da palavra de Deus. O
missionário Jair de Oliveira presidente da igreja acompanhado do diretor administrativo do
Supremo Concilio – SCT, missionário Antônio C.
Palaroni, estavam prestigiando o evento e também
pregou nessa manhã que foi o dia escolhido por
Deus para a consagração dos novos oficiais da ICB
– DF e Entorno.
No domingo dia 11, tivemos a grande santa ceia
da convenção e o encerramento da Festa dos Tabernáculos. O nosso presidente, missionário Jair de
Oliveira foi pregador oficial da manhã, ocasião que
discorreu sobre ao tema: “Marcas de uma Pessoa

Na fileira da frente, Ap. Robert Dodoo, missionários
Sergio Affonso, Wilson Ribeiro, Domingos Pereira, Jaime
Caieiro, Palroni, Jair de Oliveira e pr. Marcus Mariano

Cheia do Espirito Santo”, a igreja foi abençoa com
esta palavra, Deus visitou catedral.
Os vice-presidentes, missionários Wilson Ribeiro e Jaime Caieiro que estavam presentes, ministraram a santa ceia. O missionário Palaroni, falou
sobre a convenção mundial e disse da responsabilidade de ICB DF e Entorno na realização dela.
Ao final, todo o auditório passou nas tendas
para serem ungidos nesse que era o encerramento
das três comemorações.
Veja mais em: supremoconcilio.org.br ou https://
goo.gl/KP9T2e
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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 MISSION
JAIR DE OLIV
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.
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
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NÁRIO
VEIRA
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 discipulador, 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
BI O GR A FI A
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Nordeste.
Depois de treze anos em Recife, foram plantadas igrejas em todos os estados. O campo de
Pernambuco que era de sua supervisão tinha mais
de 40 igrejas. Em determinado dia, o missionário
Jair de Oliveira passou dois dias em jejum e oração,
com intuito de buscar a Deus por uma renovação, um refrigério para alma. No segundo dia de
seu propósito de oração, começou a sentir que o
Senhor falava com ele de uma forma diferente, de
maneira mais íntima, 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 imediatamente começou a sentir amor
e paixão por aquele estado. Ele sabia, se sentia
incomodado, 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 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.
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.
A primeira igreja
Depois de sessenta dias que o programa de
rádio estava no ar, o missionário e uma equipe de
pastores dentre eles o pastor Laurindo e o cantor
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Jorge Binah, fizeram o primeiro culto em Vitória
com mais de 4.000 pessoas, no ginásio Saldanha da
Gama. 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. Trinta dias depois da concentração no ginásio,
o missionário Jair alugou um galpão em Vila Velha
(município da grande Vitória), que tinha poucos
recursos e 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 e levantou-se os recursos
para a compra do terreno onde é a sede da Casa da
Bênção, até hoje.
A segunda igreja
A igreja avançou e foi construída a igreja de
Vila Velha, na avenida Rui Braga Ribeiro, uma das
principais da cidade, uma área composta por três
lotes. 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.

Mas depois de eleito e assumir meu cargo no Congresso Nacional, comecei a ter um conflito muito
grande”.
A Decisão
Esse conflito entre o chamado pastoral, sacerdotal para o ministério da palavra, colidia com a
vida pública, pois tinha consciência de que para ser
eficiente teria que ter total dedicação e não ter o
foco em nenhuma das partes era mais prejudicial,
cada vez mais tinha a convicção do seu chamado
de pastor de pastores, de liderança e sabia que exercer as duas funções é incompatível, e decidiu sair
da vida pública e permanecer como pastor e diz:
“O chamado de Deus falou mais alto e estou muito
feliz pela decisão que tomei”.
Hoje com desafio assumir 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”.
Você poderá ler a integra dessa biografia em
http://bit.ly/mjair

A Política
O missionário Jair de Oliveira, depois de ver a
consolidação da igreja no estado, entra para vida
pública. Primeiro como suplente de deputado
estadual (1990), vereador (1992), de 1994 a 1998
atuou na Assembleia Legislativa e deputado federal
(2002). Ele explica que “ 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.
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

REUNIÕES COM SUPERINTENDENTES ESTADUAIS

Reunião com superintendentes
de São Paulo e Paraná,

Reunião com superintendentes
de Goiás

Reunião com superintendentes
de Minias Gerais

Reunião com superintendentes
do Pará

Reunião dom superintendentes
do Rio de Janeiro

Reunião dom superintendentes
do Rio de Janeiro

A diretoria do Supremo Concílio – SCT, reuniu
os superintendentes dos estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiros, São Paulo, Goiás e Pará.
No dia 02 de maio, ocorreu uma reunião extraordinária com os superintendentes do estado de
Minas, na sede da superintendência de Juiz de Fora,
onde está o presidente da convenção mineira missionário Wilson Ribeiro. Cem porcento dos superintendentes do estado estiveram presentes.
No mesmo dia 02, na sede de Quintino no Rio
de Janeiro, onde está o presidente da convenção estadual missionário Getúlio Mapa, aconteceu mais
uma reunião extraordinária com os superintendentes do estado.
No dia 03 de maio aconteceu em São Paulo na
ICB do Brás, onde está instalado o missionário Sergio Affonso, presidente da convenção de São Paulo.
No dia 10 de junho, os superintendentes do estado de Goiás estiveram em Brasília para essa reunião

extraordinária. O presidente da convenção estadual
de Goiás é o missionário Juvercindo Duarte.
Nessas reuniões estiveram os missionários Jair
de Oliveira presidente do SCT e ITEJ, Antônio Palaroni, diretor administrativo do SCT e Sergio Affonso, segundo secretário do SCT. Onde discutiram um
planejamento para os anos de 2017 e 18.
O mesmo aconteceu de 12 de junho no estado
do Pará, mas que estiveram com os superintendentes foram os diretores de SCT missionário Palaroni
e pastor Arcentik.
Veja mais em: supremoconcilio.org.br ou https://
goo.gl/a43P7z
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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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RECIFE NO TRILHO SALVO VENCEDOR

Missionário José Geraldo ministrando no RCE

Há dois anos iniciamos a transição de nossa igreja do modelo
tradicional para o de pequenos
grupos. Fizemos um trabalho paciente de preparação com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos
analisando, a partir do modelo
primitivo, as características da
igreja que serve ao reino de Deus
em sua integralidade. Com isto
aumentou-se a compreensão de
temas como adoração, santificação, respeito aos princípios bíblicos, diaconia em todos os seus
aspectos incluindo, com ênfase, a
responsabilidade de evangelização, área em que somos mais ca-

Célula ligada ao campo de Recife
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rentes de aprendizado, conscientização e prática.
Quanto a aceitação da igreja
e sua liderança, embora tenhamos 40 anos de história, tivemos
uma resposta muito positiva, não
havendo rejeição nem resistência alguma. Apenas ocorrências
que são tidas normais, tais como:
parte que não se envolveu de
imediato e outra que ainda não
teve plena compreensão do projeto. Contudo, não obstaculizam
o processo. De modo que toda a
transição tem acontecido de forma pacífica, preservando-se a relação de comunhão entre todos.
Diria que está sendo mais tranquila que pudesse imaginar, haja
vista as dificuldades comuns nos
processos de mudança. De fato, a
igreja recebeu este Novo Tempo
de nossa igreja de coração aberto
e com alegria.
Neste período já levamos 720
pessoas para o Encontro com o
Amor de Deus, 187 para o Encon-
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tro de Princípios e 155 para o Reencontro. Contamos, atualmente
com 166 líderes de células, treinados e atuantes e com 150 pessoas,
aproximadamente, matriculadas
na Escola Especial de Líderes.
Estas estão sendo treinadas, uma
vez que são potenciais líderes.
Implantamos 131 pequenos grupos celulares (Casas de Bênção,
como denominamos) e estamos
em processo de multiplicação no
qual abriremos, somente na igreja
sede, mais 15 células nos próximos dias. Este trabalho nas casas
iniciou apenas com os membros
da igreja numa preparação para
o Encontro e para o projeto de
expansão. Recentemente foi que
iniciamos as células evangelísticas
que começam a dar animadores
resultados com a participação de
pessoas não-crentes.
Como resultados objetivos,
hoje temos uma igreja com atividade devocional mais intensa,
prática de comunhão mais profunda com Deus e os irmãos, e
vida de oração mais participativa.
Tudo, lógico, tem produzido nível
espiritual mais elevado. Além disto, e como consequência natural,
todos adquiriram maior consciência do cuidado que devem praticar entre si e da atividade evangelística como responsabilidade
de todos os salvos e não somente
dos ministros formalmente ordenados.

ICB VITÓRIA RECEBE O MISSIONÁRIO DAN DUKE

Missionário Dan Duke (camisa vermelha) ministrando aos líderes em Vitória.

Na última semana de maio,
dias 28 e 29, a igreja Casa da Bênção – ICB Vitória, sob a liderança
do missionário Jair de Oliveira,
presidente da Casa da Bênção,
recebeu o missionário Dan Duke.
No domingo à tarde o missionário Dan Duke se reunião num hotel com os diretores do Supremo
Concilio - SCT e pregou sobre
liderança.
A noite, já na igreja, pregou
sobre o Salmo 92: 10 “...Serei ungido com óleo fresco”. A igreja

estava superlotada e todos foram
cheios do Espirito.
As segunda-feira à noite, foi
outra grande noite do mover
de Deus. A reunião ministerial
que acontece na igreja, teve que
ser transferida para o centro de
eventos, porque a igreja não suportaria o número de pessoas
que estariam presentes e o culto
foi feito no centro de eventos da
igreja, onde o local suporta mais
de 2.000 pessoas, nesse dia estiveram presentes pessoas de outros

Diretores do SCT, durante a
ministração do missionário Dan Duke

Missionário Dan Duke (camisa vermelha) durante a ministração
da segunda-feira

estados e os missionários Wilson
Ribeiro, Jaime Caiero, Antônio
Palaroni, Sergio Affonso, Moises
de Oliveira, Getulio Mapa e outros que já estavam desde domingo em Vitória e pessoas de outros
ministérios.
Veja mais em supremoconcilio.
org.br ou https://goo.gl/MQPCgq

Missionário Dan Duke ministrando
sobre a vida do missionário
Jair de Oliveira
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ICB BAHIA REALIZA
38ª CONVENÇÃO ESTADUAL

Auditório da Casa da Bênção
da Bahia

Missionários Paulo Roberto,
Palaroni e Jair de Oliveira

Missionário Jair de Oliveira ministrando na Convenção Estadual da Bahia

Durante os dias 19,20 e 21, aconteceu a 38º Convenção do estado da Bahia. Com o forte tema “Avivamento para avançar”, onde quase 1.000 pessoas,
entre a sua grande maioria, Líderes de todo o estado
da Bahia, superlotaram a Catedral da Bênção, em
Aquidaban - BA. Com a presença marcante do Miss.
Jair de Oliveira (Presidente da Casa da Benção) e
sua esposa Miss. Graça de Oliveira, juntamente
com os convidados. O clima forte da Convenção já
começou no aeroporto, onde o Presidente, esposa
e convidados foram recepcionados carinhosamente pelo Sup. Miss. Daniel de Oliveira e uma grande
equipe de Pastores.
A recepção calorosa de todos os presentes na
entrada da Catedral da Bênção aos convidados deu
início ao evento. A abertura foi marcante, com lindas apresentações de danças e teatro que louvavam
o Espírito Santo, seguido de uma homenagem ao
Presidente e em seguida ao casal Doriel (em me-

24

REVISTA MENS A G E M • J U L H O 2017

Missionários Daniel de Oliveira
e Jair de Oliveira

mória) e Ruth de Oliveira, o Miss. Jair de Oliveira pregou uma poderosa palavra enfatizando que
“Somos uma nação dentro da nação”, e deixou uma
poderosa frase: “Ontem melhor que hoje, e amanhã
melhor que ontem.” Em sequência juntamente com
toda igreja, pegaram a bandeira do Brasil e fizeram
um clamor profético pela nação brasileira. Foram
dias de impacto onde o Deus falou no meio do seu
povo, palavras de sabedoria e edificação com os
Miss. (s) A.C. Palaroni, Paulo Roberto Rezende. A
Convenção foi encerrada com muita unção e poder
se Deus.
Colaborou: Pr. Marcus Mariano
Leia mais em veja as fotos em: https://supremoconcilio.org.br ou https://goo.gl/s4AWtg

CASA DA BÊNÇÃO DE BAURU FAZ
PRÉ INAUGURAÇÃO

Nave da nova igreja da Casa da Bênção em Baurú

Missionários João e Mercedes Galdino, na Santa Ceia que
pré inauguração a nova igreja

Pastores do campo de Baurú testemunharam
a alegria pela nova sede da igreja.

O casal de missionário João e Mercedes Galdino,
líderes da Igreja Casa da Bênção de Bauru realizaram no domigo dia 09 de julho a pré inauguração
do novo templo.
Em Baurú desde 2002, o casal de missionários,
venceram uma série de advercidades. Em 2012 o
missionário João Galdino adquiriu dois terrenos
no centro da cidade e em 2015 iniciou a contrução. Sempre muito zeloso e cuidadoso com a obra

de Deus, procurou os melhores profissionais de que
pôde dispor.
Como bom discípulo, mantem os mesmos hábitos da época que trabalhou ao lado do Apóstolo Doriel de Oliveira, levando uma vida de oração,
dedicado à igreja e a família. Hoje começa a colher
os frutos de quase quinze anos de trabalho na igreja
de Bauru.
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CASA DE PAZ NO ESTADO
ESPÍRITO SANTO

Uma grande multidão lotou o centro de eventos da Casa da Bênção de Vitória, para o batismo de quase 400 pessoas

Missionário Jair de Oliveira
acompanhado da pastora Raquel,
dirigiram o grande batismo

Missionário Jair de Oliveira, sua
filha, pra. Raquel e outros pastores do
Espirito Santo a frente das quase 400
pessoas que desceram as águas.

O projeto “O Reino Servindo Ao Rei” através da
estratégia Casa de Paz, um projeto grandioso que
Deus revelou primeiramente à diretoria do SCT, na
pessoa do missionário Palaroni, escrevendo o livro
de mesmo título, que foi distribuído e estudado por
todos os pastores de governo da superintendência
do estado Espírito Santo. E após estudar foram seguidas todas as etapas, com oração e jejum durante
uma semana a igreja estava lotada. Com orações específicas, instruções e pregações baseadas no livro,
foi crescendo o número de pessoas que foram se engajando o projeto.
Na separação das duplas já começaram testemunhos de maravilhas que aconteciam. Dentro das
Casa de Paz tiveram inúmeros testemunhos, mas
destacamos o caso de uma pessoa que era dono de
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Pastores dentro do tanque batismal
aguardando os batizandos

terreiro de macumba e hoje serve ao Senhor.
Todas as metas estabelecidas foram ultrapassadas, conforme destaca a palavra do presidente (página 3). Depois das Casas de Paz ocorreram oito encontros simultâneos no estado, com mais de 1.200
pessoas participando desses encontros e quase 400
pessoas foram batizadas. Foi algo maravilhoso que
o Senhor através da estratégia Casa de Paz.
Colaborou: Pr. Marcus Mariano
Veja mais em: supremoconcilio.org.br

ACRE REALIZA CONVENÇÃO ESTADUAL

Missionário Jair de Oliveira, na noite de abertura da Convenção
estadual do Acre

Pr. Arcentik Dias, missºs. Antônio Marcos (RO), Jair de Oliveira,
presidente nacional e José Teixeira
presidente da convenção do Acre.

Missª. Silvana Teixeira, missiº. Jair de
Oliveira, missº. José Teixeira e missª.
Andreia Palaroni

Durante os dias 12 a 14 de maio, aconteceu a
grande Convenção do estado do Acre, onde estiveram presentes o Miss. Jair de Oliveira (Presidente da
ITEJ), os pastores Arcentik Dias e Marcus Mariano.
Os mesmos foram recepcionados de forma muito
amável por uma equipe de Pastores que aguardavam no aeroporto.
A vibrante abertura foi marcada com lindas
apresentações e honrarias ao Presidente e Ap. Doriel de Oliveira (em memória). Com uma linda e
poderosa mensagem que impactou centenas de fiéis
que lotaram a Catedral de Rio Branco deu abertura
a Convenção. O auditório contou com a presença

Missionários Jair de Oliveira, José
Teixeira, presidente da convenção
estadual do Acre e pr. Arcentik Dias,
na frente da ICB do Acre

Pastor Arcentik Dias, ministrando
aos pastores e oficiais do Acre.

do Prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre. Assim continuou nos outros dois dias, unção e poder
de Deus foi derramado sobre todos e o encerramento foi marcado pela Santa Ceia, e uma palavra de
poder onde a Glória de Deus desceu e o Espírito
Santo se apoderou dos corações.
Colaborou: Pr. Marcus Mariano
Leia mais em: https://supremoconcilio.org.br ou
https://goo.gl/MKc6WC
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VISITAS AOS SUPERINTENDENTES DO
RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E PARANÁ

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

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

Os missionários Jair de Oliveira, Presidente da ITEJ,
e Antônio Palaroni, Diretor do SCT, visitaram de diversas regiões dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e
Paraná.
Dos dias 15 a 17 de fevereiro, estiveram no Rio de
Janeiro visitando os missionários (as) Carlos Fernando,
no Cabo Frio, Maria Otília, em Itaboraí, Ivan Costa e
Aguinaldo Francisco, em Paciência e Joédi Maia, em
Senador Camará. Seguiram viagem e passaram em Irajá,
Queimados, Nova Iguaçu, Belford Roxo e no bairro do
Jacaré, nos missionários Valdir Miasato, Magno Cruz,
João Lima, Davi Alves e o pastor Alexandre Felix respectivamente. Por fim visitaram o missionário Getúlio
Mapa, presidente da Convenção estadual do Rio de
Janeiro.
No final de abril foi a vez de São Paulo entre os dias
28 e 31, juntamente com o missionário Sérgio Affonso. Começaram na igreja de Santos, onde o Presidente
Nacional ministrou no culto e apresentou a neta dos
missionários Antônio e Andreia Palaroni, visitaram os
missionários (as) Penha de São Vicente, Agnaldo de
Mogi das Cruzes e Milton de São Bernardo. Aproveitaram e passaram na casa do missionário Sérgio Affonso e

sua família, foram à casa da missionária Zuleide. Foram
a Embu das Artes, no missionário Genuíno, a Osasco no
missionário Paulo, a Campinas no missionário Laércio, a Bauru no missionário João Galdino e a Marília
no missionário Amilton. Saindo de São Paulo, foram a
Londrina (PR), nos pastores André e Valéria, no qual o
missionário Jair ficou extremamente feliz ao ver como a
igreja tem sido conduzida.
Foram momentos agradáveis de oração, comunhão,
ministração sobre a vida dos líderes e suas famílias e
palavras de incentivo.
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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.

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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