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NO PODER DO ESPIRITO SANTO

/casapublicadoraICB

P A L A V R A

Apostólica

E

ste ano, assim como fez resistir no dia mal.
Conversando com amigos,
ao longo do ano passado, Deus tem me levado colegas pastores, orando,medià muitas regiões do Brasil e do tando a palavra do Senhor, Ele
exterior. Tivemos aoportuni- me direcionou para que comdade de estar em Portugal, oca- partilhasse esse meu conhecisião em que visitamosas nossas mento com a igreja que nostem
igrejas, e, abrimos uma em Vila confiado.
Guerrear no mundo espiriNova de Gaia.
Nesta cidade, Deus me tual não é uma tarefa fácil. Para
instruiu, numa tarde, para sair vencer as batalhas espirituais no
juntocom os pastores que esta- poder do Espírito, énecessário
o conhecimento
vam conosco, à
das escrituras. O
aos quatro can“Ano das
profeta Oséias,
tosdaquele lumanifestações
usado por Deus,
gar e tomarmos
sobrenaturais
do
após descrever
posse, no mundo
Espírito Santo” a situação escaespiritual, dabrosa que viveu
quelelugar. Sempre gostei desse assunto! Tenho Israel de então, declara que o
experiências com Deus nessa desaparecimento e destruição
área, e observo que no mundo dos Hebreus por desconheceros
espiritual tem-se travado uma mandamentos, regras, leis e insguerra cada vez mais intensa, truções do Senhor. Oséias 4:6.
Esse ano, o “Ano das maferrenha, feroz. E isso me fez
nifestações
sobrenaturais do
aprofundar mais meus estudos
sobre o tema, para quepossamos Espírito Santo”, Deus tem nos
levado a uma outra dimensão
na Convenção Nacional deste
ano, e os próximo meses, nosso
Pai descortinará coisas maravilhosas para o seu povo.
Servo do Senhor,
Apóstolo Jair de Oliveira

Presidente da Igreja Casa da Benção
missionariojairdeoliveira
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Entrevista Bispo Wilson José Ribeiro

“Larga tudo para se dedicar a mim”

U

m dos pioneiros do
ministério Casa da
Bênção, Wilson José
Ribeiro nasceu no distrito de
São Vicente, município de Baldim - MG, em 16 de junho de
1943. Acabou de completar 76
anos. É o sexto de nove irmãos,
todos cristãos.
Atualmente bispo do ministério Igreja Casa da Bênção,
Wilson José Ribeiro concede,
com exclusividade, parte da sua
biografia.
Como foi sua infância?
Não foi fácil. Sofri com um
problema de intestino que me
deixou muito debilitado. Minha barriga era inchada. Meu
pai me carregava nas costas, e
andava mais ou menos seis quilômetros até o distrito de São
Vicente, no município de Baldim, para levar-me à farmácia
para ser medicado, pois sentia
muitas dores. Isso foi entre os
oito e doze anos. Com sete entrei para escola. Aos nove anos
de idade passei para o terceiro
ano, mas tive que parar de estudar porque meu pai faleceu.
Ele havia se casado duas vezes
e uma irmã por parte de pai e
seu marido, enrolaram a minha
mãe tomando tudo que era nosso.
Nós mudamos para Belo
Horizonte para um sofrimento ainda maior. Minha mãe foi
esmolar para cuidar dos filhos.
Eu tinha 10 anos. Aos 14 fui ser
babá na casa de um primo meu,

“Na minha mente foi
Jesus. Ele apontou
para mim e falou:
“Eu estou dentro
de você, eu estou te
chamando.”

Geraldo Silvestre, ele até hoje é
missionário em São Paulo, já
está idoso. Então a minha vida
entre os sete e quatorze anos
não foi boa.
Quando teve em verdadeiro encontro com Deus?

Minha irmã havia se tornado médium num centro espírita, eu não concordava. Levei ela
para o centro e a entreguei na
mão da mãe de santo para “desenvolver” e ajudar no centro.
Numa quarta-feira a noite
cheguei em casa para levar mimensagem | Julho, 2019 | 5

Entrevista Bispo Wilson José Ribeiro
nha irmã no centro, mas ela me
disse que iria para igreja, pastores estiveram em casa, oraram
por ela, pela minha mãe e ambas
foram curadas e aceitaram a Jesus como salvador. Eu dei parabéns para minha irmã e dei uma
desculpa para não ir a igreja.
Meia noite, aquele demônio que
trabalha lá no centro, apareceu
para ela e a atormentou. Eu era
católico, rezei e nada. Fui chamar
o Geraldo Silvestre, meu primo
que é missionário em São Paulo.
Ele conhecia os pastores que foram em casa. Ele me levou. Cheguei na casa o pastor estava orando, e falei para ele: “O senhor foi
na minha casa orar e minha irmã
agora tá lá doida”.
Ele voltou conosco. Minha
irmã gritando em cima da cama,
o pastor começou a orar, estendeu a Bíblia em direção dela. Repreendeu toda obra do diabo, a
minha irmã deu um grito dizendo “graças a Deus”. Eu tive uma
visão, um clarão, uma luz forte,
brilhou em cima do rosto da
minha irmã e comecei a chorar.
Aquela noite aceitei a Jesus, ajoelhei, fiz a oração de confissão, o
pastor
orou
p o r
mim.
Eu
não esqueço da
oração forte e das palavras
daquele pastor.
Como surgiu
esse chamado para
o ministério?
Eu era novinho
na Casa da Benção,
fui batizado, cantava
na igreja. Comecei a
frequentar a mocida6 | Julho, 2019 | mensagem

“Eu
trabalhava
secularmente,
mas sentia
meu coração
queimando,
era Deus
mandando
largar tudo,
mas não sabia
como fazer.”
de, cheguei a ser vice-presidente
dos jovens, ajudando em todas as
áreas e nas vigílias.
Num trabalho que o missionário Doriel fez num ginásio, ele
perguntava quem queria trabalhar, para ir à frente para ele dar
as orientações. Os obreiros, pastores iam e eu não era obreiro,
mas fui.
Ele olhou para mim, viu
como eu estava vestido, cabelos
grandes e perguntou o que estava
fazendo ali. Eu disse que estava
lá para trabalhar. Ele me deu um
empurrão, Eu quase cai, e mandou embora. Já estava saindo
quando ele gritou e mandou eu
voltar, ele olhou bem nos meus
olhos, com aquele olhar de águia,
que ele tinha e me instruiu a ficar numa escada auxiliando os
doentes que chegassem e não
aguentava andar, colocar eles na
ala dos doentes. Eu atendi.
Depois da pregação o missionário Doriel foi onde estavam os
doentes, olhou para um homem
que eu havia carregado, magro,
tuberculoso, não conseguia andar de tão fraco, e orou por ele.
Depois da oração o missionário

pegou um copo com água, deu
para o tuberculoso tomar meio
copo e depois ele tomou a outra
metade. Eu olhei aquilo eu disse:
“Esse homem é doido”. E depois
falou para ele fazer os exames
e procurá-lo depois de uma semana para comprovar que estava
curado. Passado uns 15 dias esse
homem aparece na igreja, gordinho, com os exames comprovando que estava curado.
Eu, agora obreiro, depois
de um tempo fui dirigir a igreja
no bairro Pirajá. No início eram
seis pessoas, enfrentei muitas
dificuldades ali. Trabalhando na
vida material, eu tirei 6 meses de
oração e jejum no monte para
Deus me dar vitória. Depois de
6 meses o salãozinho encheu. Eu
batizei 80 pessoas naquele bairro
e fui consagrado a evangelista.
O senhor estava numa das
primeiras concentrações evangelísticas feitas pelo apóstolo
Doriel. Como foi aquele dia?
Foi muito forte! Hoje onde é
a rodoviária de Belo Horizonte
era uma praça e o missionário fez
uma concentração. Eram mais ou
menos dez mil pessoas, e eu cantei naquele dia. E depois da pregação o missionário foi orar. Ele
bradou e falou: “Deus”! E gritou
outra vez e começou a repreender e os endemoniados começaram a gritar. Eu observei uma
pessoa cega a minha esquerda.
E os demônios se manifestando
e o missionário Doriel orando.
Quando ele acabou de orar o
cego que estava ao meu lado tinha sido curado, isso me marcou.
Como se confirmou o seu
chamado?

Eu trabalhava secularmente,
mas sentia meu coração queimando, era Deus mandando
largar tudo, mas não sabia como
fazer. Então entrei numa consagração e jejum de três dias, de
uma quinta meia-noite a domingo meia-noite. No sábado o
missionário Doriel me liga e me
chama para orar com ele e uma
equipe de homens selecionados
numa vigília.
Não havia contado a ninguém sobre o meu propósito. Fui
para a vigília e Deus se manifestou para mim de um forma diferente, sobrenatural, renovando
minhas forças.
Quando termina a vigília
o missionário Doriel vira para
mim a manda fazer o programa
das 6h da rádio Guarani, pois era
o que estava mais forte. Continuava em Jejum. O programa de
rádio foi sobrenatural, Deus agiu
poderosamente. Gente curada

por meio do rádio, foram muitos
testemunhos.
Saí da rádio e passei o domingo em oração. A noite, na
igreja do Pirajá, Deus encheu
aquela igreja, salvou, curou,
transformou, abalou aquele lugar. Enquanto pregava não sentia meus pés tocar o chão. O
povo começou chorar. Quando
terminou o culto as pessoas me

“Fui conversar
com patrão
e falei que a
partir daquele
dia não
trabalhava
mais lá.
Depois
daquela visão,
eu dava a
ordem, eu que
era o patrão,
entendi assim,
e foi o que eu
fiz.”
disseram que tinha uma nuvem
debaixo dos seus pés e eu andava
sobre ela. Ai entendi o porque
eu não sentia os pés no chão. A
meia-noite entreguei o jejum. A
presença de Deus era muito forte,
ouvia Ele nitidamente me admoestando a dedicar tempo integral
à igreja.
Na segunda-feira, saio para
trabalhar e no ônibus mais uma
experiência forte com Deus.
Quando chego no elevador
do escritório, uma nuvem descendo chega perto de mim, se
transforma numa pessoa toda de
branco em pé. Na minha mente
foi Jesus. Ele apontou para mim
e falou: “Eu estou dentro de você!
Eu estou te chamando! Você não
crê que eu Estou dentro de você?”
eu respondi no coração: “Creio”!.
“Por que você não me obedece?
estou te chamando, larga tudo
para dedicar a mim”. Então decidi e em meu coração falei: “Senhor a partir de hoje nunca mais

trabalho secularmente, tu és responsável por mim”. Quando eu
falei assim a pessoa de branco
eu um sorriso se transformou
em nuvem e sumiu.
Subi ao escritório, as pessoas
olhavam para mim e se arrepiavam. Fui conversar com patrão
e falei que a partir daquele dia
não trabalhava mais lá, Depois
daquela visão, eu dava a ordem,
eu que era o patrão, entendi assim. E foi o que eu fiz.
Como foi seu namoro e
casamento com a missionária
Graça?
Eu tinha proposto no meu
coração, como Jesus não casou
também não vou casar. Mas
Deus não permitiu isso e me prometeu uma companheira, e seria no momento que eu nem me
preocupasse. O tempo passou, eu
trabalhando, a igreja crescendo.
E num culto muito poderoso eu
vejo uma nuvem descer e pairar
sobre a cabeça da missionária
Graça e falar comigo que ela
era minha companheira. Mas
eu pedia a Deus mais um sinal.
Depois de algum tempo chega
de Manaus o missionário Paulo
Resende, fizemos três dias de jejum. E fala que Jesus mostrou a
ele a minha companheira. No dia
seguinte à noite o povo ajoelhado
orando, ele aponta a missionária
Graça, ele me chama no escritório da igreja e com o semblante
fechado ele me questionou afirmando que o Senhor já havia me
mostrado, eu ri, ele deu uma gargalhada que lhe era peculiar, nos
abraçamos confirmando o fato.
Mandei uma carta ao missionário Doriel relatando e o
consultando. E em sua resposmensagem | Julho, 2019 | 7

Entrevista Bispo Wilson José Ribeiro
ta ele diz que se Deus me havia
mostrado eu não deveria temer
e enumerou as qualidades que
como serva de Deus deveria ter.
Ao ler as qualidades era exatamente o que a missionária Graça era e é. Passaram alguns dias
chamei ela e sua mãe expliquei e
pedi ela em casamento. Ela disse que também Deus havia me
mostrado a ela. E marquei o casamento para depois de seis meses e quem fez o meu casamento
foi o missionário Doriel.
Como foi sua ida para Juiz
de Fora?
Meu chamado para Juiz de
Fora teve início na cidade de
Vespasiano em Minas Gerais.
Em uma vigília, o presbítero
Gaudêncio me entregou uma
profecia dizendo que Deus me
enviava à Juiz de Fora. Fui para
o monte orar, três dias de oração, quando terminei os 3 dias
no monte fui à Belo Horizonte, e
recebi essa confirmação por meio
de uma irmã, santa mulher de
Deus e completou que dois anjos me aguardavam e me fizeram
diversos alertas, mas daria vitória
e prosperidade aos que permanecessem firmes. Voltei para cidade de Sta. Luzia. Chegando lá,
um irmão, adolescente Geraldo
de Souza foi arrebatado a igreja
estava em oração e jejum, então
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“Ele se
preparava
então para ir
pra Brasília
implantar a
igreja e eu
iria com ele,
mas Deus me
revelou Juiz
de Fora, o
missionário
creu e me
abençoou e
assim eu vim
para Juiz de
fora”
eu pedi quatro obreiros que deitasse ele no altar da igreja e o deixassem ali de meio dia até meia
noite, a meia noite ele abriu os
olhos e parecia que era um anjo,
falando em novas línguas, parou
de falar e ficou mudo e por sinal
pedindo uma caneta e papel, eu
lhe dei e começou escrever, descrevendo Juiz de fora, depois eu
peguei ele e viajei pra conferir o
que ele viu e escreveu, então não
tive mais dúvidas.
Como surgiu a igreja em
Juiz de Fora?
Contei ao missionário Doriel de Oliveira, em detalhes os
fatos. Ele se preparava então para
ir pra Brasília implantar a igreja
e eu iria com ele, mas Deus me
revelou Juiz de Fora, o missionário creu e me abençoou e assim
eu vim para Juiz de fora, faltan-

do uma semana para completar
meus 27 anos e fui para o monte
em Juiz de Fora em três dias de
oração com jejuns e pedindo almas, milagres, curas e libertação.
Comigo estava o Ev. Jair de Oliveira, hoje nosso Apóstolo. muitos fatos aconteceram naquele
monte, inclusive a atuação dos
dois anjos revelados. Após três
dias no monte, fomos visitar o
prefeito e o delegado da cidade,
com cartas e credenciais e disse
que iríamos abrir a igreja. A época o prefeito era o Itamar Franco
que se tornaria o presidente do
país, continuamos orando, de
15 de Junho a agosto e abrimos
a igreja em 09 de agosto de 1970.
Inauguramos com 150 pessoas às
15h.
Hoje, em Juiz de Fora, temos
35 igrejas e mais cinco igrejas
ligadas a superintendência, ou
seja, 40 igrejas.

FrasesEdificantes

“

A igreja não perdeu a santidade, foi
o joio que aumentou no meio do
trigo. A igreja é santa no vestir, no
andar no falar… É diferente!
- Autor desconhecido

”

O que nos sustenta na hora dos vendavais, é a Palavra.
É o conhecimento da Palavra (Bíblia) é que nos dá alicerce.
JAIR DE OLIVEIRA

“

O que torna o seu dom espiritual e
ministério tão precioso é o fato de
você ter sido escolhido por Deus.
Dan Duke

“

Se você não consegue ver o
lado brilhante das pessoas
a sua volta, pelo menos
aprenda a lustrar o lado
embaçado delas.
T. L. Osborn

“
“

Não importa quão sombrio e
sem esperança uma situação
possa parecer, nunca pare de
orar. Billy Graham

A falta de expansão não está completamente
conectado à falta de dons e talentos, mas da
compreensão do que ouve, lê e estuda
A.C Palaroni

mensagem | Julho, 2019 | 9

OLINDA - PE
Colaboração: Pr. Heniell Caieiro

CONVENÇÃO REGIONAL
A convenção regional da Igreja Casa da Bênção de Olinda – ICB Olinda,
aconteceu de sexta a domingo nos dias 19, 20 e 21 de abril, sendo
que sexta e sábado no templo Matriz e no domingo no Centro de
Convenções de Pernambuco.

O

s preletores da convenção foram Apóstolo Jair
de Oliveira, presidente
da ICB, Bispo Jaime Caieiro, ICB
– Olinda e superintendente regional, pastor Israel Santos, ICB
– Vitória, diácono Joel da Harpa
e Heniell Caieiro, ICB - Olinda,
que foi o coordenador da convenção e é também o coordenador da regional. O tema dessa
grande convenção foi: “Estamos
fazendo uma grande obra e não
podemos parar”, baseado no livro de Neemias, capítulo seis.
Foram dias maravilhosos onde
as coordenações dos cinco estados, que fazem parte da superintendência: Pernambuco (Campo
Olinda), Paraíba, Sergipe, Alagoas e Ceará, estiveram presentes.
E no último dia, no centro de
convenções, estiveram presentes
com suas caravanas.
Em todos os dias, Deus ope-
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rou de uma forma sobrenatural,
desde sexta quando começou a
17 horas, com uma duração de
mais de quatro horas, foi tremendo. Sábado começou com
uma sabatina aos postulantes ao
ministério. Em seguida a reunião
aberta o Senhor continuou ope-

“Estamos fazendo
uma grande obra e
não podemos parar“
rando maravilhas.
No domingo no Centro de
Convenções de Pernambuco,o
término da convenção foi pela
manhã e além dos preletores já
mencionados, estiveram cantando Marquinhos Gomes e os pastores Jairinho, Salamão e Ademar
Leandro. E não se pode deixar de
mencionar o grupo de louvor da
matriz, Celebração ICB.

Bispo Jaime Caieiro
Missionária Janilde Caieiro

Apóstolo
Jair de Oliveira
sendo homenageado
pelas igrejas da Casa da
Benção de Olinda/PE.
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PALMAS - TO
Por: Miss Carlos Roberto Lopes

CONFERÊNCIA E
INAUGURAÇÃO
NOVA SEDE

E

Entre os dias 08 a 10 de fevereiro, na cidade
de Palmas capital de Tocantins foi realizada
a conferência de multiplicação de discípulos
e a inauguração da nova sede da Igreja Casa
da Bênção, ICB Palmas, cujo tema foi: “O
mover sobrenatural do Espírito Santo”, sob a
coordenação do casal de missionários Carlos e
Estermar Lopes, com o apoio de toda equipe de
pastores e líderes igreja.

sse evento contou ainda
com a presença e ministrações do apóstolo Jair
de Oliveira, presidente mundial
da ICB e o Pr. Arcentik Dias,
secretário do Supremo Concílio - SCT, que ministraram no
sábado pela manhã e à noite,
domingo de manhã na Ceia do
Senhor.
O apóstolo Jair de Oliveira
liberou uma palavra profética
que o novo templo já estava
pequeno e que seria necessário
construir outro maior, pois no
seu entender, aquele lugar é um
local de treinamento para formação de líderes.
Na cerimônia de inauguração da nova sede, teve descerramento da placa comemorativa
no fim da tarde de sábado, em
uma linda festa de celebração e

12 | Julho, 2019 | mensagem

gratidão ao Senhor pelo novo
templo.
Na conferência estiveram
presentes os superintendentes: missionários Eulálio Lemes, Araguaína, missionário
Leidemar Lopes, de Gurupi,

“O novo templo
já está pequeno
e será necessário
outro maior.”
missionário Edilson, Xambioá
e o pastor Paulo Muniz, Porto
Nacional. Outros pastores, líderes e membros de diversas
cidades do estado de TO; e os
missionários Lindomar de GO
e Widglan do PA também prestigiaram a festa.
Veja mais em http://bit.ly/noticiasSCT

SALVADOR - BA

MOVER
APOSTÓLICO, UM
CHAMADO AO
SOBRENATURAL
De 17 a 19 de maio foi realizada na Igreja Catedral da
Benção, no bairro do Aquidabã, Salvador, no estado
da Bahia, a 40ª Convenção estadual das Igrejas
Casa da Bênção - ICB, sob a superintendência do
missionário Daniel de Oliveira.

N

este ano o tema da
convenção foi “Mover Apostólico, um
chamado ao sobrenatural” e contou com a presença do apóstolo
Jair de Oliveira, preletor principal, bispo Wilson Ribeiro, sua
esposa, missionária Maria das
Graças Ribeiro, Pastor Elízio
José , representando o bispo Jaime Caieiro, da ICB Olinda, e o
missionário Genuíno e pastora
Tereza Oliveira, da ICB Embu
das Artes, São Paulo.
Com uma projeção sobre
o início da igreja primitiva, o
mover apostólico e a ministração profética do apóstolo Jair de
Oliveira sobre as características
de um homem cheio do Espírito
Santo, usando como referência
Estevão, assim foi a abertura da
Convenção.
No sábado pela manhã o
apóstolo Jair ministrou para líderes e obreiros da ICB Bahia. A
consagração dos parceiros de paz

foi realizada na tarde de sábado.
A noite pregaram a missionária
Graça Ribeiro e depois o bispo
Wilson Ribeiro. No domingo o
encerramento teve participação
do coral da Bênção e o missionário Daniel recebeu autoridades e
políticos de Salvador, dentre eles
o prefeito em exercício, Bruno
Reis.

“No sábado
pela manhã o
apóstolo Jair
ministrou para
líderes e obreiros
da ICB Bahia.
A consagração
dos parceiros de
paz foi realizada
na tarde de
sábado.“
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BRASÍLIA - DF
Por: Pr. Adilson Oliveira

CONVENÇÃO
DISTRITAL

A Casa da Bênção do DF está numa unidade da Federação
que é um Distrito, como o próprio nome diz Distrito Federal,
o que torna a convenção da ICB-DF uma Convenção Distrital.
A Convenção Distrital foi realizada nos dias 07 a 09 de junho
na Catedral da Bênção, liderada pela missionária Ruth
Brunelli de Oliveira.

N

a sexta-feira (07), a
abertura contou com
a presença e ministração do Bispo Antônio Palaroni,
da ICB Santos, que trouxe a reflexão: Como cristãos estamos
preocupados com diversão,
aparência, glamour? Ou com
uma missão a cumprir, um alvo
para alcançar, sem distrações no
caminho?
No sábado pela manhã a
pregação da missionária Ruth
de Oliveira, expôs sobre a sobre o início da igreja Casa da
Bênção e fez alusão ao caixote
de cebola, o acordeón e a bíblia
do apóstolo . Em seguida deu-se
a consagração dos novos oficiais
da superintendência do DF.
No domingo, dia 09, comemorou-se os 55 anos da Igreja

Tabernáculo Evangélico de Jesus - ITEJ, ou Igreja Casa da
Bênção - ICB. O apóstolo Jair
de Oliveira pregou a Palavra de
Deus com uma mensagem intitulada: “Uma visita mais pode-

“Uma visita mais
poderosa que
a visita de um
anjo.“
rosa que a visita de uma anjo”.
Deus o usou poderosamente e
a igreja foi impactada. Nesta
manhã alguns políticos locais
visitaram a igreja. Ao final a
Santa ceia foi ministrada pela
missionária Ruth e pelo apóstolo Jair. Foi uma
linda e abençoada “Missionária
festa.
Ruth de Oliveira

que expôs
sobre o início
da Igreja Casa
da Benção e fez
alusão ao caixote
de cebola, o
acordeon e
a bíblia do
apóstolo Doriel
de Oliveira.”
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Apóstolo Jair de Oliveira
Missionária Ruth Brunelli

DOMINGO

SÁBADO

SEXTA

ESPECIAL

VENCEN
BATALH

NO PODER DO ESPÍR

C

onfrontando Principados e Potestades
no Poder do Espírito é o novo livro do
Apóstolo Jair de Oliveira. Nele poderemos compreender a dimensão da Batalha Espiritual, como lutar, quais armas usar e, é claro, como
vencer essa batalha!
“O meu povo foi destruído, porque lhe faltou
conhecimento...” (Os 4.6) Oséias nos diz que a
ignorância representa um perigo para o povo de
Deus. Quem mais se aproveita dela é o Diabo. Ela
faz com que alguns acreditem que o adversário
está numa prisão e outros, que ele é invencível.
O primeiro grupo, baixa a guarda e o segundo,
morre de medo; Paulo afirmou não ignorar que
Satanás tem planos de batalha (2 Co 2.11). Ele
é um ser das sombras e gosta de agir em modo
invisível. Assim, suas presas se tornam mais vulneráveis aos seus ataques.
Ao enviar seus discípulos para pregar o evangelho, o Senhor Jesus lhes disse “Eis que vos envio
como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede
prudentes como as serpentes e simples como as
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NDO
HAS

RITO SANTO
pombas” (Mt 10.16). A prudência das serpentes
nos fala de esperteza, inteligência e percepção.
A simplicidade das pombas nos lembra que devemos nos manter puros sem nunca dar lugar,
território, ao inimigo, misturando-nos com suas
obras. Jesus disse aos discípulos que o campo
onde esta batalha se trava vai além de uma imposição de mãos para se expulsar um demônio.
As hostes espirituais da maldade sutilmente se
escondem por traz da religião (ou religiosidade),
governo e até da família (Mt 10.17-36).
O soldado deve entrar na peleja equipado de
toda a armadura espiritual que Paulo descreve
em Efésios 6.10-20 e despido de qualquer forma de arrogância. Não podemos lutar contra o
inimigo e suas hostes firmados em legalismo no
qual nos orgulhamos de nossa grande comunhão,
nossa santidade, nossas experiências ministeriais.
Lembremos que Adão caiu estando no paraíso
da comunhão, Salomão, mesmo depois de ver a
glória de Deus, afastou-se dela e o próprio Satanás
caiu sendo um querubim ungido. Devemos ter

confiança e não autoconfiança e a nossa confiança
tem que estar nAquele diante de cujo nome se
dobra todo joelho, nos céus, na terra e debaixo
da terra (Fp 2.10). Satanás é um inimigo conquistado, e se quisermos ter vitória
“A simplicidade
sobre ele, temos
das pombas
que permanecer
nos lembra que
juntos de Jesus,
devemos nos
o Conquistador.
Devemos usar manter puros sem
nunca dar lugar,
nossa autoridade
território, ao
sem presunção.
Há muita geninimigo.“
te na igreja e no
exercício ministerial, com boas intenções, porém
desinformados - sem a mínima noção do tipo de
adversário que está enfrentando. Ingressaram no
campo da batalha espiritual utilizando maneiras
próprias ou aceitando quaisquer ideias, conselhos
e propostas sobre guerra espiritual, por isso tem
sofrido muito.
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ESPECIAL

“

O soldado deve
entrar na peleja
equipado de
toda a armadura
espiritual que
Paulo descreve em
Efésios 6,10-20...“

18 | Julho, 2019 | mensagem

Salomão disse que “... com bons conselhos se
faz a guerra” (Pv 20.18); disse também que “As
palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais
atenção do que os gritos de quem domina sobre
os tolos” (Ec 9.17). Quem nunca ouviu aquele
ditado que diz “se conselhos fossem bons, não
seriam dados, mas vendidos? ”. Porém, o rei Roboão deixou de ouvir os conselhos sábios dos anciãos. Como resultado, seu reino foi dividido, e o
povo amargou as dolorosas consequências dessa
decisão insensata
“A base de
(1 Rs 12.8,14,19).
muitas igrejas
Podemos
é a autoajuda,
pegar qualquer
tema bíblico e,
psicologia, o
se não tomarmos
sincretismo
cuidado, acabareligioso etc.
remos cometenNuma igreja
do excessos. No
assim o diabo é
que diz respeito à
visto como uma guerra contra as
figua simbólica,
forças das trevas,
não é diferente. A
mitologica,
guerra espiritual é
para descrever
um tema bíblico,
as maldades
não há dúvidas.
humanas.“
Porém, colocar
esse tema no centro e não o equilibrarmos com
outros ensinamentos bíblicos, acabará por trazer excessos, na melhor das hipóteses e heresias,
na pior. Muitos excessos foram cometidos, o que
acabou por gerar certa resistência até mesmo ao
tema, que é tão importante. Quando falamos de
excessos, estamos nos referindo a algumas coisas
que se infiltraram no tema da batalha espiritual.
Exemplos: a. Atribuir toda e qualquer adversidade ao Diabo; b. Foco demasiado no adversário;
c. Atribuir aos demônios todas as enfermidades;

d. Dar ao Diabo um poder que ele não tem; e.
Atribuir aos demônios a culpa por comportamentos que a Bíblia diz que são obras da carne
(Gl 5.19-21) (Gn 4.7 ).
Se, de um lado, temos os excessos em relação
ao nosso tema, do outro temos a total descrença
em relação a ele. Isso acontece primeiramente
com igrejas que abraçam uma teologia liberal,
onde a inerrância e autoridade das Escrituras
são colocadas de lado. Uma vez que não se tem
os trilhos da Palavra de Deus para se caminhar,
toma-se qualquer outra coisa como base.
A base de muitas igrejas hoje é a autoajuda,
a psicologia, o sincretismo religioso etc. Numa
igreja assim, o Diabo é visto como uma figura
simbólica, mitológica, para descrever as maldades humanas. Uma pessoa possessa, num ambiente assim, seria tratada como alguém com
distúrbios psicológicos. É claro que quem mais
se alegra com uma mentalidade dessas é o próprio Diabo. Seria como dizermos que ladrões
não existem; quem mais iria gostar e apoiar essa
ideia? Os próprios ladrões, pois, assim teriam
mais liberdade para agir.
Uma igreja pode não ter abraçado uma teologia liberal, mas, seus membros vivem uma
vida como se o Diabo não existisse. A pessoa
declara acreditar na Bíblia, mas, luta contra a
carne e o sangue; ela professa ser cristã, mas, se
sujeita ao Diabo e resiste a Deus; ela se esquece
que nosso inimigo está por detrás de muitas situações que estão minando sua espiritualidade.
A Palavra de Deus diz que Jesus foi tentado pelo
Diabo (Mt 4.1), mas, alguns servos de Deus se
acham fora da mira do inimigo. O mundo, para
elas, é um grande parque de diversões. Isso é o
ceticismo mundano contaminando a mente de
muitos cristãos.
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EM PORTUGAL
O apóstolo Jair de Oliveira vai à Portugal para a cerimônia dos 20 anos em
Freamunde, prega em Lisboa e restabelece a igreja Casa da Bênção em Vila
Nova de Gaia

O

apóstolo Jair de Oliveira em sua segunda
viagem ao exterior, esteve Portugal entre
os dias 30 de maio e 02 de junho, acompanhado pelo pastor Arcentik Dias. Desembarcou na cidade do Porto e foi recepcionado pela
pastora Susana Silva, pastor Jaider Silva e sua esposa Regiane Silva.

FREAMUNDE - PORTO

N

aquela mesma noite, em um culto maravilhoso de ação de graças, foi comemorado os 20 anos da Igreja Casa da Bênção
- ICB em Portugal na igreja de Freamunde, região do Porto, dirigida pela pastora Susana Silva.
O apóstolo ministrou uma mensagem poderosa,
profética e de incentivo à igreja, que estava lotada e todos foram tocados pelo poder de Deus. Foi
uma festa muito linda, com direito a bolo e muita
alegria.
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vv
Na sexta-feira pela manhã, o
apóstolo visitou a Associação
Olhar Futuro, na cidade de Vila
Nova de Gaia, dirigida pelo
senhor Hugo Leitão, obreiro da
ICB. Essa associação atende a
crianças com necessidade
de reforço escolar e
famílias necessitadas.
É nessa associação que a igreja
está se reunindo enquanto não
aluga definitivamente um salão.

TOMADA DE
TERRITÓRIO

Na parte da tarde o Apóstolo
Jair, pastores Arcentik, Jaider e
o evangelista Tiago saíram em
oração pelos quatro cantos da
cidade e alguns pontos centrais,
tomando posse do território,
nessa cidade precisava ser feito a
conquista do território.
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VILA NOVA DE GAIA - PT

GRANDE
CULTO EM
VILA NOVA
DE GAIA

O

sábado foi de preparação para a reinauguração da igreja em Vila Nova de
Gaia, que aconteceu no auditório do
hotel Black Tulip. Há 20 anos a Casa da Benção
iniciou, nesta cidade e no mesmo hotel, que à
época se chamava Holiday.
O auditório estava lotado para a reinauguração da igreja em Vila Nova de Gaia, o apóstolo
pregou poderosamente, uma mensagem de reconquista.
“O auditório
A pastora Suzana Silva trouestava lotado para
xe toda a equipe de Freamunde
a reinauguração
para esse culto solene, estiveram
da nossa igreja em
presentes vários convidados, e irVila Nova de Gaia,
mãos de outras igrejas. Foi marao apóstolo pregou
vilhoso, onde o Senhor se maniuma mensagem
festou e abençoou fortemente.

poderosa, uma

mensagem de
Recomeço
O pastor Jaider é remanesconquista...”
cente da igreja aberta há 20 anos,
era um obreiro. Mora em Portugal a 19 anos,
congregando com toda a família na ICB Freamunde. Ressalta-se que a pastora Suzana sentiu
no coração de liberá-lo para reunir o povo remanescente em Vila Nova Gaia, e tem dado todo
incentivo, para a reabertura da igreja.
Nesse recomeço as reuniões começaram
na sala da casa de Jaider e Regiane e depois na
Associação Olhar Futuro. E já está sendo providenciado um salão para a instalação, definitiva
da igreja.
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SOBRAL DE
MONTE AGRAÇO - PT

F

CASA DA
BENÇÃO
EM LISBOA

inalizando essa agenda intensa, no domingo (02 de junho), o apóstolo e uma equipe de pastores se dirigiram para Lisboa,
numa viagem de 300 quilômetros desde o Porto.
Na vila de Sobral de Monte Agraço, que é um
cidade da grande Lisboa. Se reuniu com missionário Jaider Rodrigues, superintendente da Igreja Casa
“A Casa da
da Bênção - ICB Caratinga
Benção, de Sobral
(MG), com o casal de pastores
de Monte Agraço
José Carlos e Denise. A pastocomeçou na casa
ra Denise é irmã do missionádos pastores José
rio Jaider.
Carlos e Denise.”
A Casa da Bênção, de Sobral de Monte Agraço começou na casa dos pastores José Carlos e Denise.
Hoje está estabelecida em um galpão arrendado
para igreja. E alí, naquele domingo o apóstolo Jair de Oliveira pôde ministrar a palavra de
Deus.
A ICB em Sobral de Monte Agraço é uma
base em Portugal para que a Casa da Bênção
possa crescer. Já estão sendo ultimados os preparativos para abrir uma igreja no centro de Lisboa, onde um casal já está fazendo uma célula.
Mas os planos não param por aí, o projeto é que
essa igreja entre na Espanha, França, Bélgica e
Europa adentro.
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EMANGOLA
ICB ANGOLA
COM SEDE
PRÓPRIA

O

missionário Deus Kanza, é o pastor e coordenador da Igreja Casa da Bênção em
Angola. Com apoio do Supremo Concílio
do Tabernáculo – SCT a igreja de Angola adquiriu um prédio onde será construído uma catedral,
no continente africano.
Com a orientação do apóstolo Jair, a Igreja Casa da Bênção de “Foi o sonho do
Angola foi abençoada e conquis- nosso visionário
tou a compra de um prédio para apóstolo Doriel
a igreja. O pastor Kanza diz: “Não
de Oliveira, que
foi fácil. Angola está passando por
tempos difíceis no campo político, queria uma Casa
e, financeiramente está sendo mui- da Benção em
to difícil para o povo. Mas com a Angola e por meio
graça de Deus e o apoio do Supredo nosso apóstolo
mo Concílio - SCT, esse sonho do
prédio próprio em Angola se tornou Jair, tudo se tornou
realidade”. E continua: “Com possível.“
a ajuda do Brasil, agora
temos uma sede própria. Queremos
construir uma catedral em Angola”.
“Foi o sonho do nosso visionário
apóstolo Doriel de Oliveira, que
queria uma Casa da Bênção em
Angola e por meio do nosso apóstolo Jair, tudo se tornou possível”.
Para concluir Kanza diz:
“Agradecemos a todos os irmãos
que apoiam essa obra. Nós
estamos felizes e agradecemos a Deus por
isso”.
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ANGOLA
Colaborou: Pr. Achilles de Oliveira Lima

BISPO JAIME CAIEIRO
VISITA ANGOLA

D

epois de horas de
voo entre São Paulo e
Luanda, foram recebidos com festa pelo pastor Deus
Kanza e uma comitiva que os
guardava no aeroporto, o bispo
Jaime Caieiro e o pastor Achilles
de Oliveira. O bispo e o pastor
saíram do Brasil rumo a Igreja
Casa da Bênção - ICB Angola,
durante os dias 21 e 23 de junho
cumprir a missão do “IDE”.
No primeiro dia estiveram
na congregação DeOlinda, que
fica em local pouco afastado
chamado DeOlinda, na sequência levaram uma palavra profética uma igreja co-irmã.
Na manhã do dia 22 de ju-

nho, o bispo Jaime ministrou
especificamente para obreiros e
pastores na igreja Assembleia
de Deus Pentecostal Ministério Jeová Jiré, pastoreada pelo
reverendo Mpanda Fernando Kibunda, onde o Senhor o
usou poderosamente. Ao entardecer desse dia, questões
administrativas pertinentes ao
ministério foram tratadas com
pastor Kanza e pastores locais,
haja vista que sistema político
do país fechou diversas igreja
pequenas, e, para que o evangelho continue sendo propagado naquela nação, a estratégia
é que os pequenos ministérios
que foram fechados unam-se
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ANGOLA
ao ministério ou igrejas maiores
que permanecem abertas para
que juntos possam se fortalecer
e continuar levando a Palavra de
Deus a toda criatura.
Na manhã dominical, último dia da cruzada, o primeiro
culto foi na igreja dirigida pelo
reverendo Mpanda, que fez
questão que da celebração desse
culto pela na sua igreja. Em seguida foram à Casa da Benção,
sede, dirigida pelo pastor Kanza, para celebrar a Santa Ceia e
orar pelos pastores. A tarde visitaram a ICB de Terra Vermelha
e depois foram a mais um Casa
da Bênção ministrar a sagrada
palavra do Senhor Jesus.
O povo angolano, apesar de
sofrido com a pobreza, poluição, falta de saneamento básico, energia elétrica, transporte
público, dentre outras coisas, é
um povo bastante fiel, adorador, ávido pelo Senhor Jesus,
extremamente atento as ministrações! Vale ressaltar Luanda
é a segunda melhor cidade da

26 | Julho, 2019 | mensagem

África para se morar. Apesar de
todas as dificuldades enfrentadas reflete a alegria e o brilho
do Espírito Santo, nos louvores
por exemplo, une a língua portuguesa, francesa e o próprio
dialeto, trazendo uma característica única e muito bonita de
adoração.
A vinda do Bispo Jaime
Caieiro pela primeira vez em
Angola, foi uma benção muito
grande, não só para Igreja Casa
da Benção, mas para nação angolana. Nos abençoou em cada
ministração! Houve cura, transformação de vidas e bênção em
todas as áreas.
A Igreja Casa da Benção ficou muito feliz em ter a presença de um dos líderes fundadores
da ICB aqui em nossa nação.
Esperamos outros líderes em
Angola, para que venha colocar
mais uma pedra profética nesta
nação, ou no grande continente
africano.
Agradecimento: Pastor Deus
Kanza.

EMBU DAS ARTES - SP

FESTA DAS ÁGUAS
E HOMENAGENS
Apóstolo Jair de Oliveira ministra aos oficias, recebe
com título de cidadão Embuense das Artes e participa
da Festa das Águas

N

o dia 29 de junho o
apóstolo Jair de Oliveira se reuniu com
o missionário Genoino Ferdele
e todos os oficiais da superintendência da ICB de Embu da
Artes - SP para tratar questões
espirituais e pertinentes ao
ministério, porém, a ocasião
também tornou-se momento

festivo, pois no mesmo dia o
apóstolo foi agraciado com título de cidadão Embuense das
Artes. Neste dia 29, além de ministrar para os oficiais, O apóstolo prestigiou a Festa das Águas
da ICB Embu das Artes, com o
batismo de 256 almas e seguida
de uma grande Santa Ceia Ministerial.
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ELDORADO - AC
Colaborou: Pr. Arcentik Dias

ICB ACRE
INAUGURA MAIS
UMA IGREJA

A Conferência Estadual da ICB Acre 2019 foi marcada
também pela inauguração de mais uma igreja em Rio
Branco

A

conferência estadual do Acre, realizada
nos dias 24, 25 e 26
de maio, contou esse ano com
uma estréia diferente, porque um dia antes, na quinta
(23/05) foi inaugurada uma
grande igreja no bairro de Eldorado, em Rio Branco. que
tem como dirigente a pastora
Creuza.
E nesse dia, o Apóstolo
Jair de Oliveira, inaugurou
essa igreja, juntamente com
toda a equipe da igreja de Eldorado o superintendente do
Acre, pastor Carlos Roberto,
pastor Arcentik Dias, secretário do Supremo Concílio e
uma grande equipe.
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A pastora Creuza é membro do Ministério Casa da
Benção desde a fundação da
igreja no Acre, é uma pioneira, mulher fiel, dedicada
e está fazendo um excelente
trabalho para Deus. Ela e seu
esposo presbítero Mariano,
estiveram a frente da cons-

“...é uma pioneira
da Igreja Casa da
Benção no Acre,
uma mulher fiel,
dedicada.“
trução da Catedral recém
inaugurada, onde atualmente
congregam 500 membros.

RIO BRANCO - AC
Colaborou: Pr. Arcentik Dias

CONVENÇÃO
REGIONAL

No dia 24 de maio aconteceu a grande Conferência
Estadual do Acre na igreja sede da Casa da Bênção em
Rio Branco.

N

a sexta-feira (24/05)
foi realizada a abertura da Conferência
Estadual do Acre, realizada na
igreja sede da Casa da Bênção em Rio Branco, dirigida
pelo pastor Carlos Roberto,
com uma pregação ungida
do apóstolo Jair. O poder de
Deus foi muito grande naquela noite.
No sábado, a conferência
prosseguiu com as ministrações dos pastores Carlos
Roberto e Arcentik Dias.
No domingo, encerramento
da convenção, o missionário

Marcos de Sousa, de Rondônia ministrou. Foi uma convenção muito abençoada!
O pastor Carlos Roberto,
tomou posse em janeiro/2019
como superintendente da
ICB Acre. Desde então fez
uma reestruturação muito
grande na igreja, reformou a
igreja sede e está estruturando a adminstração do campo
do Acre.

“O pastor Carlos
Roberto, tomou
posse em janeiro
deste ano como
superintendente
da ICB Acre.“
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SÃO VICENTE - SP
Colaborou: Pr. Arcentik Dias

TRANSIÇÃO NA
SUPERINTENDÊNCIA

O

apóstolo Jair de Oliveira, acompanhado
do missionário Sergio
Affonso e do pastor Arcentik
Dias estiveram em São Vicente, São Paulo, para formalizar
a transferência do Superintendente. Por motivos de saúde a
missionária Maria da Penha
Aquino passou a superintendência para o missionário Itamar Nascimento, que dirigia
a Igreja Casa da Bênção - ICB
Araraquara a mais de nove anos
vasta experiência ministerial
nas igrejas de Santos, São Luís,
dentre outras.
Durante a cerimônia, a igreja

estava repleta, todos os irmãos e
irmãs aceitaram de bom grado,
com coração aberto e com muito carinho e amor a mudança. E
pelo carinho do apóstolo pela
missionária Penha e pelo missionário Itamar, ele quis estar
nessa transição.
Na cidade de Araraquara assume o pastor Sérgio que veio
do estado do Espírito Santo, em
tempo a ICB de Araraquara está
ligada á ICB de Ribeirão Preto.
Oramos a Deus pela recuperação da missionária Maria da Penha, como por esse novo ciclo
no ministério do missionário
Itamar Nascimento.

MARÍLIA - SP
Colaborou: Pr. Abner Chernner

APÓSTOLO JAIR VAI
A ICB MARÍLIA - SP

Q

ue noite incrível!” Essa
foi a definição sobre a
visita do apóstolo Jair
de Oliveira e do missionário
Sérgio Afonso à Igreja Casa da
Bênção de Marília-SP. Os missionários Amilton e Léia Cândido relataram como
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Deus operou poderosamente na noite do dia 23 de junho,
domingo. Na ocasião, a ICB
Marília e seus respectivos missionários também receberam
com muita alegria pastores das
ICB’s dos estados de São Paulo
e Paraná.

CAMPINAS - SP
Colaborou: Pr. Arcentik Dias

A

ATÉ QUE
SEJAMOS UM

Convenção Regional
das Igrejas Casa da
Bênção de Campinas
- ICB Campinas, como o tema:
“Até que sejamos um”, foi realizada nos dias 21 e 22 de junho.
A igreja foi toda reformada para
essa convenção.
O apóstolo Jair de Oliveira,
missionário Sérgio Affonso e
o pastor Arcentik Dias, foram
recepcionados pelo missionário Edmar Machado, superintendente da região. O apóstolo,
usado por Deus, ministrou sobre o tema da convenção, falou
sobre a importância da unidade, o crescimento qualitativo e
quantitativo da igreja.
Na manhã de sábado mais
ministrações poderosas foram
realizadas. O pastor Arcentik
e o missionário Sergio, forma
dois dos preletores, finalizando com o apóstolo. À tarde foi
reservada para um período de
louvor e apresentações. O pas-

tor Erivaldo de Jesus, teólogo
comentarista de algumas edições bíblicas, falou sobre a graça
de Deus na unidade da igreja. E
a noite o apóstolo pregou finalizando a convenção

“Segundo
levantamento,
essa foi uma
das maiores
convenções que a
superintendência
de Campinas já
realizou .“
Segundo levantamento, essa
foi uma das maiores convenções
que a superintendência de Campinas já realizou. Contou com a
presença de vários missionários
e pastores do estado de São Paulo. Transcrevendo literalmente
a frase de um dos pastores: “foi
algo assim espetacular”.
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SÃO LUÍS - MA

“Quero agradecer

ao nosso Deus,
apóstolo Jair de
Oliveira e toda a
diretoria da nossa
igreja. Agradecer aos
nossos guerreiros
pastores e pastoras
e a essa igreja que
surpreende a cada
dia ICB Maranhão.“
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O

ICB
MARANHÃO
COMPRA
NOVA SEDE

pastor Cleber Morais,
escreveu assim em sua
rede social: “Ontem
foi um dia emocionante para
nossa igreja ICB Maranhão.
Pegamos as chaves da nossa
futura sede”. Essa frase foi escrita no dia 02 de julho, terçafeira. Hoje o prédio onde está
instalada a Casa da Bênção tem
190 metros quadrados. O prédio adquirido tem 702 metros
quadrados e mais 6 salas.
Ele ainda escreveu: “Quero
agradecer ao nosso Deus, apóstolo Jair de Oliveira e toda a

diretoria da nossa igreja. Agradecer aos nossos guerreiros pastores e pastoras e a essa igreja
que surpreende a cada dia, ICB
Maranhão. Quero agradecer
imensamente minha esposa
Clara Leodoro Benezoli Moraes
e toda minha família.”
Ao assumir a direção da igreja, no dia 28 de outubro de 2017,
sabia que teria muitos desafios,
mas o Senhor tem honrado o
seu servo.
Veja as fotos do primeiro culto
em: http://bit.ly/IcbMaranhao

Agenda Nacional

Convenção das ICB do interior
de São Paulo em Limeira
24 de Agosto | Sábado | 2019
R. Cap. Bernardes Silva, 21 - Centro, Limeira - SP
Missionário Amilton Candido (anfitrião)

Conferência Estadual de São Paulo
14 de Setembro | Sábado | 2019

Ginásio Poliesportivo Celso Daniel - R. Fábio José Delpoio, 123 - Mauá - SP
Missionário Sergio Affonso

Convenção Regional do Espírito
Santo em Vitória
20 a 22 de setembro | 2019
Rua Eng. Manoel dos Passos Barros nº 125 - Mácio Cypreste - Vitória/ES
Apóstolo Jair de Oliveira

Conferência Estadual de MG
em Belo Horizonte
28 de Setembro | Sábado | 2019

Sesc Venda Nova ( Portaria 1 - Principal), Rua Maria Borboleta, s/n Novo Letícia, Belo Horizonte - MG.
Bispo Wilson Ribeiro

Conferência Estadual do
Rio de Janeiro em Quintino
26 e 27 de Outubro | 2019
R ELIAS DA SILVA 337 - Quintino Bocaiúva - Rio de Janeiro - RJ
Missionário Heilor Messias
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SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Imagens: Johnny Prado | Ponto das Igrejas

SUPERINTENDENTE
PROBATÓRIO

N

a noite do dia 03 de julho, o
Pastor Luiz Sueth da ICB Éden
– São João de Meriti – RJ, foi
ordenado a Superintendente, probatório. O evento contou com várias lideranças do Rio de Janeiro dentre eles
o coordenador Regional missionário
Heitor, pastor Arcentik Dias, Supremo
Concílio - SCT e do preletor Pastor
Marcus Galdino, SCT.
Na ocasião, o pastor Sueth agradeceu pelos 30 anos de Ordenação ao Ministério Pastoral.
Fonte: Portal Ponto das Igrejas
https://pontodasigrejas.com.br/agenda-gospel/ordenacao-do-pastor-luiz-sueth-da-casa-da-bencaodo-eden-a-superintendente-rj/
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APENAS
APENAS UM
UM CLIQUE!
CLIQUE!

cpicb.com.br
cpicb.com.br
6199998.7654

LANÇAMENTOS

Acesse nossa livraria online e compre os
Acesse
nossa
livraria
compre
os
materiais
da Casa
da online
Bençãoede
maneira
materiais da Casa da Benção
de maneira
rápida
e fácil.
rápida e fácil.

6199998.7654
613033.9900
613033.9900
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CONFERÊNCIA NACIONAL DE

28 A 30 DE NOVEMBRO | 2019
S

E

S
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Acomodações

Casal
Individual
Adicional Adulto
Adicional Crianças 5 a 11 Anos

P

A

R

http://bit.ly/sct_conferencia

www.supremoconcilio.org.br

36 | Julho, 2019 | mensagem

Valores

R$ 700,00
R$ 430,00
R$ 350,00
R$ 164,00

3X S/ JUROS | Parcelamento direto no Sesc.
*Pensão completa, duas diárias
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