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Compromissos de um pastor

Palavra

“Sede meus imitadores, como também eu o sou de
Cristo”. I Coríntios 11:1
Ser pastor é ter o compromisso de renúncia e morte de si mesmo para que outros possam viver. É compromisso com quem nos chamou. Nossa vida não
nos pertence mais, sendo as situações, favoráveis ou
adversas, nada pode interferir em nosso trabalho e
compromisso com o reino de Deus.
Um grande exemplo para nós é o ministério de
Paulo na igreja de Éfeso, narrado nos capítulos 19 e 20
do livro de Atos dos Apóstolos esse trecho nos ajuda
a desvendar questões de grande relevância para nosso
chamado.
Um dos princípios para servir ao Senhor destacados por Paulo é a humildade. O compromisso carece
de humildade, para discernir que as obras que realizamos não é produto da carne ou conhecimento, mas da
graça do Senhor que trabalha por meio de nós.
Cuidado, compromisso atrai tentação e o diabo
visa a quebra de sua fidelidade e compromisso ao Senhor, através da tentação e ela, em algum momento vai
querer te levar por outro caminho. Mas diante da nossa resistência, a tentação fugirá. Nos últimos tempos
tem se tornado público notícias lastimosas de homens
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de Deus, pessoas que tinha uma reputação ilibada,
ícones para a igreja do século XIX que não resistiram a
tentação e caíram. De exemplo de vida bem-sucedida
com Deus, toraram-se em escândalo e caíram no ostracismo. “Aquele que está em pé veja que não caia!” I
Coríntios 10:12. A tentação agora vem até pelo celular.
Tome cuidado.
Os pastores da Igreja, antes de cuidar do rebanho,
devem cuidar de si mesmos. É o compromisso consigo mesmo. A integridade e o caráter do homem de
Deus, dá a ele autoridade, respeito e credibilidade.
Não tem conduta duvidosa. Você quer ensinar alguém? Seja o exemplo. Você que o rebanho que está
sob seus cuidados, os discípulos que estão ao seu lado,
tenham uma ação, um comportamento, uma atitude
proativa diante do que está acontecendo? Seja o exemplo. Tenha disciplina, tenha compromisso com você.
Ao lermos sobre os heróis da fé, do passado, é nítido o compromisso com a Palavra do Senhor que, estava acima de qualquer questão em suas ministrações.
Não pregavam ou ensinavam nada que não fosse Jesus
e o relacionamento do homem com Ele.
Existem outros compromissos que são pré-requisitos para o pastor, acima de qualquer suspeita, como:
compromisso com a igreja, compromisso com os recursos financeiros, compromisso com a afetividade.
Mas infelizmente não tem como falarmos aqui. Por
isso espero você em Guarapari (ES), nos dias 22 e 23
de novembro, em nossa Conferência de Líderes 2017.
O meu coração arde por essa conferência. Temos visitado diversas cidades no Brasil e vemos o entusiasmo
com que os missionários, pastores e líderes estão se
preparando para nossa conferência.
Esse será um momento precioso que o Senhor reservou para nós. Por isso espero por você em novembro.
Deus te abençoe grandemente
Servo do Senhor
Apóstolo Jair de Oliveira,
Presidente da ITEJ

/apjairdeoliveira
PALAVRA DO PRESIDENTE
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A abertura da 53ª Convenção
No dia 19 de Julho, o SuMundial foi marcada pela emoção, premo Concilio Tabernáculo
afinal, não fazia muito tempo...
– SCT...

CONVENÇÃO DA ICB
A Convenção contou com a
participação da diretoria do Supremo Concílio...
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Palavra da

FUNDADORA

Cessaram as aldeias em Israel, cessaram; até que eu, Débora,
me levantei, por mãe em Israel me levantei. Juízes 5:7
Estamos felizes, Deus nos visitou poderosamente em nossa convenção, julho desse ano. Naquela
ocasião de sábado à noite quando foram consagrados os novos bispos e o apóstolo e fui homenageada por você e pela diretoria, recebi uma mensagem
do missionário Dan Duke e essa palavra que foi
ministrada a mim reflete exatamente esse verso de
Juízes.
Eu e por que não dizer nós sabemos, que não
é para a nossa glória e para a Glória do Espírito
Santo de Deus. Apesar de todas as manifestações
que são prestadas a mim em todos as igrejas,
congressos, convenções e durante a convenção
mundial desse ano, eu continuo sendo a mesma
mulher humilde, submissa ao nosso Senhor Jesus
Cristo. Não tenho nada por vanglória, não tenho
nada por orgulho, sou simplesmente a serva que

pela misericórdia do Senhor, me escolheu para ser
a mãe da Casa da Bênção de Deus. Louvado seja o
nome do Senhor.
Eu agradeço a todos você meus filhinhos e
como a Missionária Susana (ICB Portugal) falou,
mãe também em Portugal, no Japão, aonde tiver
uma igreja da Casa da Bênção. Porque foi desta
casa que saíram os missionários para todas as
partes do mundo, homens e mulheres que foram
salvos nesse ministério.
A serva do Senhor,
Missª. Ruth B. de Oliveira
Fundadora
/missRuthBOliveira
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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NOVO ESCRITÓRIO DO SCT

Fachada dos escritórios do Supremo Concílio

Diretoria do Supremo Concílio e a
fundadora Missª. Ruth de Oliveira

Diretoria e colaboradores do
Supremo Concílio

No último dia quatro de outubro, o Supremo
Concílio – SCT, inaugurou suas novas instalação,
na região central de Taguatinga.
Os novos escritórios acomodam os escritórios
da presidência, dos quatro secretários, uma para os
três bispos e uma ampla sala de reuniões, além de
toda a parte operacional do SCT com seus colaboradores. A Casa Publicadora da Igreja Casa da Bênção
também está nesse novo escritório, afim de facilitara
a comunicação com todo o Brasil.
No dia da inauguração, estavam presentes o presidente, apóstolo Jair de Oliveira os bispos, Wilson
Ribeiro, Jaime Caieiro e Antônio Palaroni, os secretários: pastores Marcus Galdino, Jefferson Figueiredo, Arcentik Dias e missionário Sergio Affonso. Todos os colaboradores do SCT e a Missionária Ruth
B. de Oliveira, fundadora da Igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus – ITEJ, Igreja Casa da Bênção
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Recepção dos escritórios
do Supremo Concílio

Reunião da diretoria do Supremo
Concílio, nas novas instalações

– ICB, também este presente a esse momento especial, acompanhada dos pastores Lilian Figueredo,
Adilson e Rose de Oliveira. A missionária expressou
a sua alegria por ver que os novos escritórios, são
um avanço para a obra de Deus.
Com as novas instalações, o SCT avança no sentido de acolher melhor os pastores, missionário de
outros estados e países, melhora a fluidez de informações e o acesso à infraestrutura de comunicação
e logística. Para o SCT que hoje tem sob sua área de
atuação quase três mil, igrejas dentro e fora do país,
mais Casa Publicadora, secretaria de educação e
mais diversas outras atribuições era necessária essa
nova estrutura.
Veja mais fotos em supremoconcilio.org.br/noticias
Fotos: Marcus Mariano

MEMORIAL AO APÓSTOLO DORIEL

Fotos: Adilson de Oliveira

Parte do acervo pessoal do apóstolo Doriel e da missionária Ruth disponibilizaram para a exposição.
Ternos que usou em suas últimas aparições e o acordeom e caixote e a bíblia que mostram como a igreja nasceu.

Comendas, condecorações e títulos recebidos pelo
fundador da Casa da Bênção.

O apóstolo Doriel foi um pai para a maioria de
nós. Ainda sentimos muito sua ausência e queremos manter viva sua memória e legado.
O ministério Casa da Bênção tem mais de 3
mil igrejas espalhadas pelo mundo e nem todos
tiveram o privilégio de conhecer o nosso pai na fé

Esta é a bíblia que o apóstolo Doriel usava
nos últimos anos de vida.

e fundador. Por isso, durante a convenção, montamos um memorial do nosso Apóstolo a fim de
que todos conheçam um pouco de sua história e
trajetória.
O memorial foi montado no segundo piso da
Torre de Oração.
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TRIBUTOS AO AP. DORIEL
Foto: Flavio Carques

O busto do apóstolo Doriel é inaugurado pela missionária
Ruth de Oliveira, esposa do apóstolo Doriel e fundadora da igreja e pelo
missionário Jair de Oliveira o presidente da igreja, que foram
acompanhados de uma multidão emocionada.

Essa foi a primeira Convenção sem a presença
do nosso pai na fé e líder fundador, por isso, várias
homenagens foram feitas em sua memória no decorrer da 53ª Convenção. A primeira homenagem
foi um busto do Apóstolo, que foi preparada especialmente pelo SCT e membros da igreja. O busto
foi colocado na porta de entrada da Sede Nacional
e Internacional, onde o Ap. Doriel presidiu a Casa
da Bênção por anos.
Outra homenagem foi o memorial do Apóstolo,
localizado no segundo piso da Torre de Oração,
nele estão expostas lembranças e roupas cedidas
pela família, livros publicados por ele, os vários
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certificados de homenagem e cidadão honorário e,
inclusive, a última carta escrita por suas mãos.
A última homenagem prestada ao Apóstolo foi
feita no encerramento da Convenção. Um vídeo
em homenagem ao Apóstolo, e aos entes queridos
de toda a igreja que partiram para a glória, foi
transmitido antes da celebração da santa ceia fraternal de Convenção. Também foi confeccionado
um pen drive personalizado com a última mensagem ministrada pelo Apóstolo.
A também fundadora, Miss.ª Ruth de Oliveira,
muito emocionada, enfatizou que os monumentos
não deveriam ser venerados.

ESPECIAL

CONVENÇÃO ITEJ 2017
Foto: Flavio Carques

FORÇA, CORAGEM, AVANÇAR

Missionário Jair de Oliveira abre oficialmente a Convenção Mundial de 2017,
pregando para um auditório lotado

Miss. Jair de Oliveira, a exemplo do apóstolo Doriel,
entrou na Catedral da Bênção acompanhado da
Missª. Graça sua esposa (esquerda) e a fundadora Missª.
Ruth entrasse com ele (direta)

A abertura da 53ª Convenção Mundial foi
marcada pela emoção, afinal, não fazia muito
tempo que perdemos nosso líder fundador, assim a
missão de ministrar no primeiro dia foi assumida
pelo atual presidente, Ap. Jair de Oliveira que foi
fortemente usado por Deus.

Missionária Ruth faz a oração de início e dá as
boas-vindas a todos os convencionais

Caravanas vindas de todo o Brasil e de outros
países compareceram para juntos buscar e adorar
a Deus durante os seis dias de Convenção.
Veja mais fotos em supremoconcilio.org.
br/noticias
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O SONHO NÃO ACABOU
Fotos: Jonatas Lara

Foto: Arquivo

Missionária Ruth falando durante as convenções das Mulheres da Bênção, e na primeira fileira de cadeiras estão
(da esquerda para a direita) a pastora Angelina Xavier (ICB DF) e as missionárias Andreia Palaroni (ICB Santos – SP),
Graça Ribeiro (ICB – Juiz de Fora (MG) e Graça Oliveira (ICB – Vitória – ES)

Representantes das Mulheres da Bênção de todo
o país se reúnem na Convenção de 2017

As pastoras e irmãs Keli e Keila cantaram durante
a Convenção da Mulheres da Bênção

No último dia da Convenção das Mulheres da
Bênção a missionária Ruth testemunhou dos dias em que
apóstolo Doriel esteve internado

Todos os dias a Convenção da Mulheres da
Bênção esteve lotado

O tema da Convenção Mundial das Mulheres
da Bênção – MDB fala por si. Durante as ministrações, Deus lembrava a todas de que o sonho
firmado e fundamento Nele, não tem fim, apesar
das circunstâncias e dos ataques do inimigo.
No encerramento, bastante emocionada, a
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Miss.ª Ruth de Oliveira contou seu testemunho.
Segundo ela, ao ver o Apóstolo Doriel no leito de
hospital ela pensara ter enlutado seus sonhos. “Foi
então que Deus bradou em meu coração: o sonho
não acabou. Tenho sonhos pra você ainda”, afirmou.

Fotos: Jonatas Lara

Missionária Graça Oliveira (ICB –
Vitória – ES) uma das preletoras

Missionária Ruth de Oliveira
e Andreia Palaroni

Missª. Graça Oliveira (ICB – ES), ora
pela missª. Graça Ribeiro (ICB – MG)
uma das preletoras

Missionária Cecilia Cruz
(ICB – Cuiabá – MT)

Missionária Nilsete Affonso
(ICB – Mauá – SP)

Missionária Meire Corado
(ICB – Marabá – PA)

Peça de teatro encenada pela CIA de Teatro
da ICB - Santos

Peça de teatro encenada pela CIA de
Teatro da ICB - Santos
CONVENÇÃO NACIONAL ITEJ
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NOVO ESTATUTO ICB
Foto: Flavio Carques

Pastor Marcus Galdino faz a leitura do novo estatuto, antes de sua votação,
diante dos pastores convocados para essa reunião

Missionário Jair de Oliveira, faz alguns comentários do porquê da mudança estatutária

No dia 19 de Julho, o Supremo Concilio Tabernáculo – SCT, foi reunido para tratar sobre o novo
estatuto que regeria a Igreja Casa da Bênção. Sob
a orientação da advogada Thaís Amorim – SP, o
novo estatuto foi aprovado e já está em vigor.
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O estatuto anterior continha um número excessivo de artigos, alguns até conflitantes, por isso
havia a necessidade de ser reformulado. Além disso, o SCT também designou o novo corpo diretivo
da igreja.

Foto: Flavio Carques

Missionário Palaroni explanando
aos líderes do Brasil auxiliado pelo
pastor Arcentik

Pastor Jefferson Figueiredo e missionário Jaime Caieiro, participando da
reunião plenária do SCT

Apóstolo Jair de Oliveira, ministra
para os líderes durante a reunião do
SCT

SCT, O NOVO TEMPO CHEGOU
Na tarde do dia 20 de Julho a reunião do Supremo Concílio Tabernáculo foi ministrada por
Deus através do Bispo Antônio Palaroni, Miss.
Paulo Roberto Rezende e pelo Ap. Jair de Oliveira.
As ministrações eram baseadas em textos bíblicos
que edificaram e instruíram os presentes. Principalmente nas áreas do caráter e na liderança dos
pastores e missionários.
Já na tarde do dia 21, foram apresentados os
novos membros do conselho de ética e disciplina
da igreja, são eles: Presidente Miss. Jaime Caieiro (Olinda-PE), Relator Miss. Marcos De Souza

(Porto Velho-RO), Secretário Miss. Francisco
Neito (Salvador-BA), Miss. João Galdino (BauruSP), Miss. Eulálio Lemes (Araguaína-TO), Missa.
Andréa Palaroni (Santos-SP), Miss. Carlos Lopes
(Palmas-TO), Miss. Heilor Messias (Marabá-PA) e
o Assessor Jurídico Pr. Marcus Galdino (Brasília-DF).
Após esse a apresentação do conselho o missionário Jair de Oliveira apresentou o missionário Dan
Duke, que ministrou aos pastores fazendo que nessa tarde algo diferente, vindo dos céus acontecesse
nessa reunião.

Missionário Jair apresenta e a assina ata de posse do conselho de Ética da igreja

Missionários Jair e Ruth, compartilha
um texto durante a ministração
do missionário Dan Duke

Missionário Dan Duke ora pelo
missionário João Galdino
(ICB – Bauru – SP)

Missionário Dan Duke ministrando
na tarde de sexta-feira para
os membros do SCT
C O N V E N Ç Ã O N A C I O N A L I T E J 13

FORÇA E CORAGEM... AVANÇAR! 2017
ESPECIAL

Fotos: Flavio Carques/Jonatas Lara

CONSAGRAÇÃO DO APÓSTOLO E DOS BISPOS DA ICB

Sábado à noite na a Catedral da Bênção estava lotada para testemunhar mais um mome

Apóstolo Jair de Oliveira saudando e
cumprimentando a fundadora e sua
discipuladora missionária Ruth de Oliveira

Missionário Dan Duke fala voltado
para os missionários Ruth e Jair

O antigo estatuto, contemplava o cargo eclesiástico, mas não haviam sido colocados em pratica. Os, até então missionários, Antônio Palaroni
(Santos - SP), Wilson Ribeiro (Juiz De Fora - MG)
e Jaime Caieiro (Olinda - PE) foram ungidos a Bispos. Nosso líder, Jair de Oliveira recebeu a unção
de Apóstolo.
Na noite de sábado (22 de julho), num culto solene
e com a pregação do missionário Dan Duke, que
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Missionário Wilson Ribeiro
(ICB – Juiz de Fora – MG) consagra o
missionário Jair a Apóstolo, sob os olhos
atentos da missionária Ruth

leu Mateus 18:18. Disse que naquela noite seria
aplicada a transferência, ou a transição que Deus
começava a fazer na Igreja Casa da Bênção. Em
outro momento falou que, um capitulo da história
da Casa da Bênção estava sendo fechado, virou
para a missionária Ruth e disse: “Falo isso respeitosamente” e continuou, que a partir daquela data
um novo capitulo com páginas em branco onde
o futuro será escrito e fará parte da história dessa

Missionário Dan Duke pregando na noite de
consagração ao apóstolo e bispos

ento histórico para a igreja

Missionário Jair de Oliveira assim que foi chamado para sua
consagração deitou-se no altar, com o rosto ao chão, em
reverência ao Senhor por aquele momento

igreja. Valorizando e respeitando a história, mas
agora tem que ser escrito um novo capitulo. Frisou
ainda o missionário Jair, não estava ali por acidente
e leu no livro de Números 27, entre os versículos
15 a 21 e parafraseou a esse texto substituindo os
nomes de Moises e Josué pelos do apostolo Doriel e
missionário Jair. Você poderá ouvir essa mensagem
em https://supremoconcilio.org.br/audio.
Em seguida aconteceu a consagração do

Apóstolo Jair de Oliveira consagrando os missionários
Palaroni, Jaime Caieiro e Wilson Ribeiro ao episcopado

missionário Jair de Oliveira ao Apostolado, conforme o estatuto da Igreja Tabernáculo Evangélico de
Jesus – ITEJ. Deitando com rosto ao chão, o novo
apóstolo foi visitado pelo Espirito Santo de Deus.
Ladeado pela sua esposa a missionária Graças de
Oliveira e da fundadora da igreja, missionária Ruth
de Oliveira. O missionário Wilson Riberio e os
missionários da ICB ungiu consagrando ao Senhor
o agora apóstolo Jair de Oliveira.
Em seguida foram os três missionários Wilson José
Ribeiro, Jaime Caieiro e Antônio C. Palaroni que se
prostraram no altar. E o apóstolo Jair de Oliveira os
consagrou ao Episcopado. Por fim foram, apresentados a igreja o Conselho Eclesiástico com uma
deferência à missionária Ruth de Oliveira por ser
a fundadora da igreja, fara parte vitaliciamente do
órgão, os novos missionários e superintendentes.
Veja mais fotos em supremoconcilio.org.br/noticias |
Por Edmara Nogueira / Adilson de Oliveira

CONVENÇÃO NACIONAL ITEJ
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SANTA CEIA MINISTERIAL EM SÃO PAULO
Fotos: Marcus Mariano

Fotos: Marcus Mariano

Apóstolo Jair de Oliveira, consagra o
pão auxiliado pelo missionário João

A ICB – Braz (SP) lotada de líderes do estado de São Paulo
para a Santa Ceia ministerial

No dia 26 de agosto, sábado, o
Apóstolo Jair de Oliveira, esteve
na Santa Ceia ministerial do estado de São Paulo, no bairro do
Brás, juntamente com Miss. Sérgio Afonso coordenador estadual,
Bispo Palaroni e todos os supe-

rintendentes, missionários e lideDa esquerda para a direita: missionáranças do estado de São Paulo. Foi
rio Welton Assunção, apóstolo Jair de
uma tarde inesquecível, onde cen- Oliveira e missionário Sergio Affonso
tenas de pessoas se reuniram na
sede e o Espírito de Deus encheu nistração da palavra profética do
toda a casa, todos foram impactos apóstolo Jair de Oliveira.
Colaborou: Pr. Marcus Mariano
pelo poder de Deus através da mi-

VISITA A ICB – OSASCO (SP)
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Fotos: Marcus Mariano

No dia 27 de agosto, domingo,
o ap. Jair de Oliveira esteve na Igreja Casa da Bênção - ICB Osasco
(SP) para uma grande concentração, juntamente com Miss. Paulo
Sérgio, líder local, o Miss. Sérgio
Afonso, cantor Jorge Binar e o Pr.
Marcus Mariano. Foi uma manhã
gloriosa, onde o poder de Deus se
manifestou naquele lugar. O Ap.
Jair de Oliveira profetizou sobre a
construção do grande templo de
Osasco, orou por cura divina, pregou uma palavra poderosa que ativou toda a igreja de Osasco. Centenas de pessoas estiveram presentes,
muitos foram curados e avivados
pelo poder da palavra. O Miss.
Paulo mostrou as dependências da
grande edificação, e o apóstolo Jair
orou por toda à igreja e por toda a
família do missionário Paulo Sér-

A planta do templo de Osasco – SP e apresentada ao
Apóstolo Jair de Oliveira pelo missionário Paulo Sergio

Apóstolo Jair pregando na
ICB Osasco (SP)

gio.

Colaborou: Pr. Marcus Mariano
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Cantor Jorge Bina, ap. Jair,
missionários Paulo, Sergio e Enedina

ICB MAUÁ (SP)
Fotos: Marcus Mariano

Apóstolo Jair ministrando na ICB Mauá (SP)

Da esquerda para a direita Pr. Rafael Affonso,
Missº. Sergio Affonso, Ap. Jair e Bp. Francisco Affonso

A ICB – Mauá, lotada com líderes nessa noite

No mesmo dia (27/08) - noite, o Apóstolo Jair
de Oliveira esteve em uma grande concentração na
igreja de Mauá-SP, juntamente com o Miss. Sérgio
Afonso, seu filho Pr. Rafael Afonso (sede), Miss.
Francisco Afonso, cantor Jorge Binar e o sec. da presidência Pr. Marcus Mariano. Foi uma noite maravilhosa, impactante onde Deus usou poderosamente

o Apóstolo Jair de Oliveira com uma mensagem de
edificação da igreja, onde toda a Igreja foi ministrada, o poder de Deus tomou conta daquele ambiente,
toda igreja recebeu o poder de Deus e a glória de
Deus tomou conta das centenas de pessoas que estavam na igreja.
Colaborou: Pr. Marcus Mariano
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CONVENÇÃO DE CORONEL FABRICIANO - MG

Fotos: Marcus Mariano

Igreja de Coronel Fabriciano, no primeiro plano de branco, missionária Marli
Ribeiro (ICB – Paracatu – MG) e sentando o missionário Soares superintendente da região

Apóstolo Jair abraça o missionário
Soares, à esquerda pastor Gideoni

Fachada da futura sede da Casa da
Bênção em Coronel Fabriciano

No dia 8 de setembro, o Apóstolo Jair de Oliveira
esteve presente na Grande Convenção de Coronel
Fabriciano-MG, juntamente com o Miss. Soares, Pr.
Gideoni, Miss. Marli Ribeiro (Paracatu), Ev. Márcio
Zucolotto e Sec. da presidência Pr. Marcus Mariano.
Essa noite foi marcada pela presença de Deus na
Grande Convenção de Fabriciano, a Shekinah de
Deus pairou sobre toda igreja. O Apóstolo Jair de
Oliveira pregou uma mensagem impactante que
ativou à centenas de pessoas que estavam presentes,
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Apóstolo Jair de Oliveira, adorando
ao Senhor antes da ministração

Apóstolo Jair acompanhado de outros
irmãos visita as obras da igreja

à noite foi finalizado por ministrações proféticas e
oração por cura divina.
Construção Coronel Fabriciano
Aproveitando sua estadia em Coronel Fabriciano,
o apóstolo Jair de Oliveira visitou o canteiro de
obras de construção da nova Igreja Casa da Benção,
juntamente com Miss. Soares.
Colaborou: Pr. Marcus Mariano

VISITA AOS SUPERINTENDENTES DE MINAS GERAIS
No início do mês de setembro o apóstolo Jair de Oliveira
deu início a uma série de visitas
aos superintendentes do estado
de Minas Gerais. Essas visitas
tiveram início na cidade de Governador Valadares, com os missionários José Roberto e Maria de
Oliveira e seu filho o missionário
Moisés, acompanhado de sua mulher a missionária Graça e do pastor Marcus Mariano. Logo após
seguiu para Coronel Fabriciano,
visitando o missionário Soares e
família.
Seguindo a visita pessoal aos
superintendentes, o apóstolo Jair

e o secretário, pastor Marcus Mariano passaram por Caratinga e
estiveram com o amigo, missionário Jáider Rodrigues. E participaram de um culto.
A próxima etapa dessa viagem
foi a cidade de BH. Desta vez na
companhia dos bispos Wilson Ribeiro e Antônio Palaroni, o apóstolo Jair visitou o missionário José
Reis, superintendente local. Ainda em Belo Horizonte visitaram
os pastores Elias e Ruth Chaves.
Logo a seguir foram para a cidade
de Nova Serrana, e se encontrou
com o superintendente e missionário Mário César e sua esposa

Geralda.
Seguindo as visitas aos superintendentes mineiros a comitiva
encontrou-se com o missionário
Paulo Lúcio e seu filho o pastor
Hilquias, na cidade de Perdões.
E depois para Lavras e estiveram
com o superintendente missionário Getúlio, esposa e filho Pr.
Marcos e o superintendente pastor Claudio e família ambos em
Lavras-MG Em todos estas cidades e igrejas o apóstolo Jair e os
bispos Palaroni, Wilson Ribeiro
e o secretário pastor Marcus oraram com as famílias dos superintendentes.
Colaborou: Pr. Marcus Mariano
Fotos: Marcus Mariano

Apóstolo Jair, bispos Palaroni e Wilson e a pastora Ruth (Belo Horizonte)

Bispos Wilson e Palaroni, miss. José
Reis e apóstolo Jair (Belo Horizonte)

Apóstolo Jair de missionário Jáider
Rodrigues (Caratinga)

Miss. Soares, esposa XXXXXX, ap. Jair,
Missª. Graça Oliveira, pas. Rosangela e
Gideoni e filho (Cel. Fabriciano)

Missª. Maria e Graça, ap. Jair e os
miss. José Roberto e Moisés

Bp. Palaroni, Ap. Jair, Bp. Wilson e a
família do Pr. Claudio (Lavras)

Bp. Palaroni, Ap. Jair, família do
miss. Getúlio e Bp. Wilson (Lavras)

Bps. Palaroni, Wilson, Ap. Jair, miss.
Geralda e Marcos Cesar
(Nova Serrana)

Pastor Hilquias e apóstolo Jair
(Perdões)
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CONVENÇÃO ESTADUAL DA ICB VITÓRIA

Apóstolo Jair de Oliveira (com o microfone),
superintendente do estado, a esquerda sua esposa missionária Graça e a fundadora da igreja missionária
Ruth de Oliveira, superintendentes de todas as partes do
país e pastores do estado.

Nos dias 14 a 17 de setembro, no Centro de
Eventos (da Catedral da Bênção), localizado na
Avenida Dário Lourenço de Souza, 180, Bairro
Mário Cipreste - Vitória, em frente ao Ginásio Tancredão, aconteceu a Convenção Estadual da Igreja
Casa da Bênção-ITEJ do estado do Espírito Santo.
O tema abordado pelos convencionais foi Geração
Conquista, Porção Dobrada. Durante os três dias
de festa quase cinco mil pessoas, da capital, de
municípios do Espírito Santo, também, de outros
estados participaram dessa grande festa.
A Convenção contou com a participação da
diretoria do Supremo Concílio da Igreja Casa da
Bênção, dentre eles o Presidente da ITEJ, Apóstolo Jair de Oliveira, Missionária Ruth de Oliveira,
Bispo Wilson José Ribeiro, Bispo Jaime Caieiro,
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Apóstolo Jair de Oliveira
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fotos: Marcus Mariano

Fotos: Marcus Mariano

Apóstolo Jair e toda a igreja louvando ao Senhor

Cia de Dança da ICB Vitória louvou a Deus
com suas evoluções

Pastor Luciano Subirá

Bispo Palaroni ministrando
na Convenção do ES
Ato profético, o apóstolo Jair pisa sobre a terra espalhada,
pelos pastores do ES, em um mapa do Brasil

Ato profético, o apóstolo Jair pisa sobre a terra espalhada,
pelos pastores do ES, em um mapa do Brasil

Superintendentes que estiveram da Convenção do ES:
Missionários José Calixto (PE), Valdir Miasato (RJ), Gilvan da Costa (MG), Sergio Affonso (SP), Getulio Mapa
(RJ), Bispo Wilson Ribeiro (MG) missionário Marcos de
Sousa (RO) e Apóstolo Jair o anfitrião
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Fotos: Marcus Mariano

Missionária Graça de Oliveira

Missionário Paulo Roberto

Pastor Adilson de Oliveira
(ICB – DF)

Pastor Jefferson Figueiredo,
diretor do SCT

Pastor Arcentik Dias,
diretor do SCT

Foto: Jefferson Figueiredo

Missionária Ruth de Oliveira
(fundadora da ICB)

Noite de sábado, o mover de Deus estava dentro do Centro de Convenções da ICB ES
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Fotos: Marcus Mariano

Missionário Moisés de Oliveira
(ICB – Gov.Valadares)

Bispo Jaime Caieiro (PE)
e apóstolo Jair de Oliveira

Apóstolo Jair de Oliveira
e pastor Kleber (ES)

Pastor Marcos (ES)

Apóstolo Jair de Oliveira
e pastor Rodrigo (ES)

Bispo Wilson, ministra a ceia
com o apóstolo Jair

Cia de Dança da ICB Vitória louvou
a Deus com suas evoluções

Ap. Jair apresenta o pr. Deus Kanza
da ICB – Angola, que está
passando pelo Brasil

Missionária Ruth de Oliveira
e pastor Deus Kanza

Bispo Antônio Carlos Palaroni e Pr. Luciano Subirá, dentre outros. A Convenção foi extremamente
marcada pelo poder da glória de Deus através de
mensagens poderosas pregadas pelos respectivos
preletores. O encerramento se deu no domingo,
17, com uma grande Santa Ceia ministrada pelo
apóstolo Jair, sendo outro momento marcado pela
presença de Deus.
Durante a programação, aconteceu um ato
profético em prol da nação brasileira, entendem os
coordenadores do evento, que o exercício da fé seja
fator preponderante para transformações significativas no cenário social, econômico e político

de uma nação. Se o indivíduo muda, todo o seu
entorno recebe, consequentemente, os benefícios
de suas atitudes regeneradas, dessa forma pode-se
construir um mundo melhor.
Além das pregações, ponto alto do evento,
diversos grupos de louvor, cantores, adorações e
orações compuseram o evento. Grupos de dança e
teatro da ICB Vitória tiveram uma participação nos
mais belos momentos da festa. Todos receberam
um derramamento de poder sobrenatural durante
todos os dias, as centenas de pessoas foram agraciadas com as bênçãos do Senhor.
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CONVENÇÃO ESTADUAL DO PARÁ

Fotos: Marcus Mariano

Abertura da convenção estadual do Pará, mesmo com a falta de luz, foi uma belíssima abertura

Nos dias 22 a 24 de setembro, aconteceu a
Grande Convenção Estadual do Pará, na cidade
de Redenção, com o tema "Edificando Uma Igreja
de Vencedores". Estiveram presentes o Apóstolo
Jair de Oliveira, Bispo A.C. Palaroni, Pr. Arcentick
Dias, Miss. Getúlio Mapa e o Sec. da presidência Pr.
Marcus Mariano. A Convenção foi vibrante com
uma Abertura extraordinária de uma poderosa
mensagem pregada pelo Ap. Jair de Oliveira. Houve
derramamento de poder, o sobrenatural de Deus
envolveu a centenas de pessoas que superlotaram
a Catedral da Bênção de Redenção. A Convenção
contou também com a presença marcante do Miss.
Zé Ferino (Um desbravador pioneiro da obra de
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Apóstolo Jair de Oliveira ministrou num púlpito
em forma de caixotes

Deus do Pará).
O missionário

Widglan

Lago,

anfitrião

Fotos: Marcus Mariano

Bispo Palaroni, pastor Arcentik oram pelo apóstolo Jair de Oliveira, para que o Senhor o
capacite para percorrer o Brasil falando do amor de Deus.

Apostolo Jair e o missionário
Widglan Lago o Anfitrião

Líderes do estado do PA
e nacionais

Apresentação de grupos de louvor

Missionário José de Sousa orando
pelo vice-governador

e superintendente de Redenção, e outros
superintendentes do Pará, missionários Heilor
Messias (Marabá), Silvio Batista (Ourilândia),
Ademir Bezerra (Belém), Franklin da Silva
(Parauapebas), Elton Torres (Rio Maria) e o
missionário José de Sousa, pai do missionário
Widglan e que durante anos esteve à frente da Igreja
Casa da Bênção no estado. O vice-governador do
estado Zequinha Marinho que é pastor licenciado
da Assembleia de Deus e um grande amigo da igreja

Bispo Palaroni

Da esquerda para a direita, miss.
Getulio Mapa (RJ), dep. federal Julia
Marinho, o vice-governador do PA,
Zequinha Marinho e o ap. Jair

no Pará prestigiou a convenção e recebeu a oração
dos missionários, bispos e apóstolos.
Essa convenção foi marcada, também, pela
união, fidelidade e comprometimento de pastores
e líderes do estado. Visto que viajaram de carro ou
ônibus, distâncias de 300 km até 1300 km, devido a
dimensão do estado Pará.
Veja mais fotos e vídeos em:
supremoconcilio.org.br/noticias/
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APÓSTOLO VISITA MARABÁ - PA
Fotos: Marcus Mariano

ICB Marabá

No dia 24, à noite, o Ap. Jair de Oliveira esteve
ministrando no culto de celebração na ICB Marabá,
dirigida pelos missionários Heilor e Meire Corado.
A igreja estava lotava, e todo povo foi impactado
pela glória de Deus. Houve salvação de almas,
oração por cura divina e milagres.

Apóstolo Jair e os missionários de
Marabá Heilor e Meire Corado

Colaborou Pr. Marcus Mariano
Veja mais fotos em: supremoconcilio.
org.br/noticias/ ou RM.noticias.qrcode.
png.
Colaborou: Pr. Marcus Mariano

ICB ANÁPOLIS - GO
Fotos: Marcus Galdino

Os pastores José e Debora Braga a frente da igreja

A ICB da cidade de Anápolis GO está
experimentando um grande crescimento no
número de pessoas através do trabalho dos Pastores
José e Débora Braga. Recentemente passou por uma
grande reforma onde mudou toda a sua área interna
e externa, bem como mudou o letreiro da igreja.
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ICB Anápolis
Colaborou: Pr. Marcus Galdino

INAUGURADA A CATEDRAL ICB BAURU
Fotos: Internet

Nave da nova sede da ICB Bauru

Missionários João e Mercedes Galdino cortando
a fita de inauguração

Missionária Mercedes Galdino, irmã Telma Martins,
missionária Ruth de Oliveira e Missionário João Galdino

Missionária Mercedes Galdino

Pastor Arcentik Dias diretor do SCT (DF)

Os membros da Igreja Casa da Bênção da
Superintendência de Bauru realizaram no dia
07 de setembro um sonho de mais de 25 anos.
Sob a liderança do casal de Missionários João e
Mercedes Galdino que lideram a ICB há 14 anos
em Bauru, foi inaugurado o templo da igreja sede
da Superintendência composta de diversas cidades
do interior paulista.

Representando o presidente da Casa da Bênção
Apóstolo Jair de Oliveira esteve presente o Pr.
Arcentik Dias. Abrilhantou também o evento a
fundadora da Casa da Bênção Missionária Ruth
Oliveira que ministrou uma palavra muito especial.
Diversas lideranças da Casa da Bênção do Estado de
SP estiveram presentes neste grande festa.
Colaborou: Pr. Marcus Galdino
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CONVENÇÃO REGIONAL EM GOIÂNIA - GO
JARDIM NOVO MUNDO

Fotos: Marcus Galdino

Missionário Moises de Oliveira (ICB – Gov. Valadares)
ministrando à igreja

Nos dias 22 a 24/09 as Igrejas Casa da Bênção
da região do Jardim Novo Mundo em Goiânia que
compreende também as cidades de Senador Canedo,
Anápolis, Morrinhos e Roselândia realizaram sob
a liderança do casal de Missionários Domingos

Missionários Domingos
e Eunice Pereira

e Eunice Pereira a sua Convenção Regional.
Estiveram ministrando os Missionários Moisés
Oliveira, Domingos Pereira e o Pr. Marcus Galdino
sobre o tema O Reino Servindo ao Rei. Foram dias
de um grande renovo espiritual.

CONVENÇÃO DE JATAÍ - GO

ICB – Jataí – GO

Líderes da superintendência de Jataí

As lideranças das Igrejas Casa da Bênção da
Superintendência da região de Jataí sob a liderança
do casal de missionários Realino e Eva participaram
nos dias 22 e 23/09 de uma Conferência Profética da
região. Representando o Supremo Concílio da ITEJ
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Pastor Marcus Galdino, diretor do SCT e pastor
da ICB – Águas Claras DF

o Pr. Marcus Galdino ministrou aos líderes na sextafeira à noite uma palavra espiritual e no sábado pela
manhã foi feito um alinhamento administrativo
baseado no novo Estatuto da ITEJ.
Colaborou: Pr. Marcus Galdino

ICB RIO MARIA - PA
Fotos: Marcus Mariano

Auditório da igreja de Rio Maria

Missionário Getulio Mapa (RJ), apostolo Jair,
missionário Heilor Corado (Marabá – PA)

Fachada do prédio da ICB – Rio Maria

Os pastores Elton e Cleide Teixeira, chegaram
no ano de 2003 na cidade de Rio Maria (PA), para
pastorear a Igreja Casa da Bênção daquela cidade.
No início eram 122 membros que participavam
da Ceia, durante onze anos de intenso trabalho e
campanhas alcançaram duzentos membros.
O pastor Elton relata: “A três anos, começamos a
trabalhar com Trilho do Salvo Vencedor e recebemos
a visita e o apoio do bispo Palaroni e da equipe da

ICB de Santos. Deus tem nos abençoado e nesses
últimos três anos avançamos o que avançamos em
onze anos, hoje somos 301 membros de ceia e no
culto de celebração temos recebido de 350 a 400
pessoas”.
O Apóstolo Jair de Oliveira, viajando de Redenção
para Marabá, avistou da estrada a ICB e pediu para
parar e ir até lá. Relatou que esteve naquela mesma
igreja a mais de 20 anos e fez menção de como a
igreja cresceu e estava linda.
Veja mais fotos em: supremoconcilio.org.br/
noticias/
Colaborou: Pr. Marcus Mariano
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ICB OLINDA - PE

Pastor Deus Kanza, ministrando na ICB Olinda

Pastor Deus Kanza, ora pelo senhor com
problema nas vistas

O pastor Deus Kanza chegou no último
domingo, 01 de outubro, onde foi recebido por mim
e pela missionária Janilde, começando três dias de
ministração na Família ICB Matriz Regional. Foram
três cultos onde o Espírito Santo realizou milagres e
transformou vidas. Após estes dias, ele começou a
ministrar em 11 das nossas congregações - tendo o
dia 30 de outubro como termino. Estará ministrando
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Pastor Deus Kanza, doentes foram curados

na ICB Engenho, ICB São Lourenço, ICB Ibura,
ICB Janga, ICB Caetés III, ICB Rio Doce, dentre
outras. Durante este período ficará hospedado
na Acomodação Pastoral da ICB, localizado no
Seminário Teológico Semear ICB, que serve para
pastores em trânsito.
Colaborou: Pr. HENNIEL CAIEIRO
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