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COM A PALAVRA

M

eus queridos irmãos e irmãs, assim como Deus fez o início desta
igreja, ele continua fazendo hoje.
O texto de hebreus 13:8 diz que:
“Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente”.
O mesmo Deus que agia e falava no passado,
continua agindo e falando hoje, os homens
mudam, mas a palavra de Deus permanece a
mesma.
Em 2017 o Senhor nos direcionou a pregar e
admoestar sua igreja, pelos caminhos da Santidade. Em seguida o Senhor colocou em nosso
coração a falarmos sobre o Mover do Espírito Santo dentro da igreja, a sua atuação, o seu
trabalhar, o seu agir. No ano de 2019 Deus nos
tocou fortemente para pregar um assunto de
extrema importância, que é: Batalha Espiritual;
onde ela acontece, como ela acontece e
quando ela acontece.
Abordados estes três temas, de
suma importância para igreja, o
Senhor tem falado intensivamente ao meu coração, sobre
a missão da igreja, a igreja
fora dos portões, pregando
a palavra de Deus, evangelizando, fazendo discípulos.
A palavra de Cristo, registrada em Marcos 16:15 “Ide
por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura”,
esta é a Missão da Igreja.
A igreja de Cristo, a Casa
da Benção, tem que estar
atenta ao direcionamento
que o Senhor tem nos dado
a Missão da Igreja é evangelizar, ir por todos os lugares
e pregar o evangelho.
E nessa revista, estamos
dando um relatório das nossas
viagens, do que tem acontecido
dentro da nossa igreja, do sul ao
norte do nosso país. Boa leitura e
que Deus te abençoe.

´
Apostólica
P a l a v r a

apóstolo

jair de oliveira
Presidente das igrejas casa da benção
/apjairdeoliveira
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ENTREVISTA

BiografIa

Daniel de Oliveira
Foto: Flavio Carques

A entrevista especial desta edição é com o, atualmente bispo, Daniel de Oliveira;
homem de Deus, precursor da Igreja Casa da Bênção na Bahia.

Quando cheguei a igreja não
era como é hoje, uma bela
Catedral, era um barracão de
madeira, foi uma época e um
lugar que eu me senti feliz,
muito feliz!

N

o decorrer da entrevista, caro leitor,
você compreenderá
como um homem
de origem simples, mas com um
propósito divino no coração,
chegou a superintendência de
um campo com quase 300 igrejas.
Nascido na cidade de Campo
do Meio, no município de Campos Gerais, próximo a Três Pontas, no estado de Minas Gerais,

em 07 de abril de 1954. filho
de João Fagundes de Oliveira e
Edivirges Bandon de Oliveira, foi
criado com seus cinco irmãos em
Três Pontas, sul de Minas. Apesar
da origem humilde, é notório o
brilho no olhar ao vê-lo relembrar a infância, narrando fatos
difíceis, mas sem nunca esquecer as traquinagens de menino,
as pescarias, a liberdade dos campos, e relatar uma infância feliz.

Daniel é pai de três filhos e avô
de quatro netos, respectivamente:
pastora Sulamita Oliveira Bezerra
casada com pastor André Magno
S. Bezerra, e pais da Adassa Reis
de Oliveira Bezerra e do Benjamin Reis de Oliveira Bezerra; a
evangelista Séfora Caroline de
Oliveira Fontes é casada com
pastor Libne Fontes que são os
genitores do Mateus Reis de Oliveira Fontes e do Lucas Reis de
MENSAGEM | 5
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Oliveira Fontes; e o filho caçula
é o evangelista Daniel de Oliveira
Junior.
Quando teve um verdadeiro
encontro com Deus?
Em 1968 chegou em nossa cidade, Três Pontas, o missionário
João Batista Flores, levando a
Casa da Bênção e, lá eu entrei e
não saí mais. Isso tem mais de
50 anos. Estou na casa da Bênção
até hoje.

...então missionário Doriel de
Oliveira, ele ficou sabendo
que eu era irmão do Jair, que
eu trabalhava com carroça,
que eu morava na igreja,
era o faxineiro da igreja.
Ele chegou em mim e falou:
“Daniel vamos para Brasília”;
aquilo foi um chamado de
Deus para mim.
Como foram os primeiros
dias na fé?
Foram dias de perseguição. Colegas de infância e de um endemoniado de um tio, irmão do pai,
era padre, naquele amor e ousadia dos primeiros dias, falei de
Jesus pra ele e fui espancado. Mas
tudo foi para honra e glória do
nome do Senhor. Esse é apenas
um dos casos. Mas por outro lado
admirava meu pastor e primeiro
discipulador, o missionário João
Batista. Eu estava na igreja observando tudo que ele fazia.
6 | MENSAGEM

Como surgiu o chamado para
o ministério?
Eu só queria ser como o missionário João Batista era! E me
tornei um discípulo dele. Ele
nem sabia que eu tinha essa admiração. Mas aprendi com ele os
primeiros passos da fé. Depois
continuei aprendendo com o
presbítero Vicente Galdino Furtado com o meu irmão, Jair de
Oliveira. Via nesses homens o relacionamento com Deus e queria
ter a mesma intimidade que eles.
Como foi seu primeiro
encontro com o apóstolo
Doriel, como foi aquele dia?
Em 1973, quem esteve em Três
Pontas, foi o, então missionário
Doriel de Oliveira, ele ficou sabendo que eu era irmão do Jair,
que eu trabalhava com carroça,
que eu morava na igreja, era o
faxineiro da igreja. Ele chegou
em mim e falou: “Daniel vamos
para Brasília”; aquilo foi um chamado de Deus para mim. Ainda passaram dois anos, pois tive
que vender a carroça fui para

São João Del Rei, ficar ao lado do
meu irmão um período de tempo, me tornei pastor na cidade
de Barroso, primeira cidade que
pastoreei, eu era jovem um meninão, mas já era pastor, tinha a
responsabilidade, já amava o que
fazia.
Como foi sua ascensão no
ministério?
Muito trabalho, oração e obediência, sempre tive facilidade em
obedecer aos meus superiores,
nunca fui rebelde nem desobediente. Acho que é por isso que
Deus me abençoou.Talvez seja
uma marca na minha vida, a de
ser ovelha.
Quais igrejas o senhor dirigiu?
As igrejas que dirigi foram em
Barroso (MG), perto de Barbacena e São João Del Rei, a segunda
igreja que dirigi foi em Taguatinga Norte (DF). Era o apóstolo
Doriel, Taguatinga Sul e o Daniel
em Taguatinga Norte. Depois o
apóstolo [Doriel] abril Luziânia,
eu fui pra lá, fiquei lá um perí-

odo de tempo e depois passei
para o obreiro Índio, que já está
na glória. Depois fui para Recife,
naquela cidade, trabalhei ao lado
do então missionário Jair, meu
irmão, em várias congregações.
Abrimos a Casa da Bênção, de
Caruaru. Em menos de um ano
compramos terreno e construí a
primeira igreja e ela está lá até
hoje.
Como o senhor descreve
o período em esteve em
Brasília ao lado do apóstolo
Doriel?
Entre os anos de 1975 a 1978,
foi o período que estive em Brasília, depois que o apóstolo Doriel
me convidou, na época ele era
missionário, passaram-se dois
anos desde o convite até a minha
ida para Brasília. Quando cheguei a igreja não era com é hoje,
uma bela Catedral, era um barracão de madeira, foi uma época
e um lugar que eu me senti feliz,

muito feliz! Trabalhei muito para
Jesus ali no barracão de madeira,
batendo os tapetes empoeirados,
expulsando demônios, tendo carinho da nossa cozinheira, irmã
Ana e tantas outras mulheres de
Deus, mulheres simples e humildes. Eu estava em casa!

Eu aprendi muito com o
apóstolo Doriel; ousadia,
coragem, autoridade para
expulsar demônios, a
visão ministerial, oração
no monte, jejum, aquela
reunião de madrugada,
sexta-feira à meia noite.
O apóstolo Doriel com aquele
bigode preto, era um verdadeiro
pai, a missionária Ruth a mãe,

quanto amor. Depois chegaram a
Lilian e o Júnior, crianças ainda.
Os filhos do pastor Maurilio, três
anos de felicidade em Brasília.

Sei que Brasília para mim
foi escola, foi faculdade,
foi família, muito bom!
Foi em Brasília que
conheci a pessoa com
quem me casei, Tamara.
Eu aprendi muito com o apóstolo Doriel; ousadia, coragem,
autoridade para expulsar demônios, a visão ministerial, oração
no monte, jejum, aquela reunião
de madrugada, sexta-feira à meia
noite. Quantas vezes ele me deixava ali dirigindo as reuniões, os
programas de rádio, rádio Universo de Curitiba, era eu quem o
ajudava nos programas de rádio
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em Brasília. Nós tínhamos até um
pequeno estúdio, onde é hoje a

É difícil falar sobre
mim, mas olhando
o que já vivi, é uma
trajetória linda, que
só vai terminar no
arrebatamento da
igreja.
cozinha da Catedral.
Eu agradeço a Deus pela nossa
igreja de Brasília. Eu fui preparado ali durante três anos, dali
eu fui para o Recife, Caruaru e
depois Salvador.
Mas em Brasília trabalhávamos
de manhã, tarde e noite expulsando demônios. A gente dormia
de gravata e paletó! Eu, Eulálio e
mais cinco obreiros. Uma equipe
linda, tenho saudade desse tempo
e dessa equipe!
Brasília, a Catedral foi um seminário para mim, um aprendizado. Deus abençoe a nossa igreja
de Brasília.
Aprendi a expulsar demônios,
aprendi a fazer programa de rádio. Aprendi a ser cada dia mais
fiel ao lado do apóstolo Doriel,
fiz parte da mocidade de Brasília. Sei que Brasília para mim foi
escola, foi faculdade, foi família,
muito bom! Foi em Brasília que
conheci a pessoa com quem me
casei, Tamara. O apóstolo Doriel
fez o meu casamento e viemos
para o nordeste, mas Brasília, foi
um seminário profundo para o
meu ministério
8 | MENSAGEM

Como foi sua ida para
Salvador?
Aconteceu por meio de um
apelo em 1979, para abrir a igreja em Salvador. Numa Convenção. naquela época a Convenção
Nacional se realizava no mês de
janeiro. Eu aceitei o desafio e vim
para Salvador. Nós não tínhamos
dinheiro e o ministério não tinha
para nos ajudar.
Eu tinha plena consciência disso. Começamos a pregar debaixo
dos postes, marquises, nas praças,e, deu no que deu. Hoje são
mais de 250 igrejas, abençoadas
por Deus. Então
Deus sempre está no negócio
quando é feito com sinceridade.
Conte um pouco dessa
trajetória
É difícil falar sobre mim, mas
olhando o que já vivi, é uma trajetória linda, que só vai terminar
no arrebatamento da igreja. Quer
melhor trajetória que essa? Pregando o evangelho desde menino.

Eu tinha plena
consciência disso.
Começamos a pregar
debaixo dos postes,
marquises, nas
praças,e, deu no
que deu. Hoje são
mais de 250 igrejas,
abençoadas por Deus.
Desde os 14 anos, hoje tenho

65 e continuo pregando, fazendo programa de rádio, abrindo
igrejas e limpando igrejas quando
necessário. A minha trajetória é
essa: Igreja, igreja, igreja!
E daqui para a eternidade na
super igreja, a igreja de Cristo
estará eternamente reunida.
Qual seria um sonho a ser
realizado?
São tantos sonhos que ainda
tenho! A bíblia diz: ...” vossos
velhos sonharão”. Mas os meus
sonhos são de abrir mais igrejas,
ter um programa de TV em Rede
nacional, construir um mega
templo em Salvador para 10.000
pessoas. São sonhos, se eu não
fizer, outros farão. Porque a obra
é do Senhor e a obra não pode
parar.

ACONTECEU

ICBPARACATU - MG

32ª CONVENÇÃO
REGIONAL
Firmes, Constantes, Abundantes, Catedral da Bênção

O

mês de outubro foi repleto de Convenções e
Conferências em todo ministério ICB Brasil. Em Paracatu, por exemplo, durante os
dias 11,12 e 13 de outubro, foi realizada 32ª Convenção Regional cujo tema foi: Firmes, Constantes,
Abundantes, Catedral da Bênção.

Mas as bênção não param por aí...
A 32ª Convenção Regional ICB Paracatu contou
com muito mais!!! Teve a participação e ministração do pastor Wesley Ribeiro, da pastora Ludmilla
Fernandes, da banda Discopraise, do palestrante
Justin Cashmore e do secretário do Supremo Concílio - SCT, pastor Marcus Galdino. No dia 13, domingo, foi realizada a grande Santa Ceia e a separação de novos oficiais da servir na casa de Deus.
Paulo Ribeiro e Marli Ribeiro, que o Senhor Jesus
continue honrando vocês e toda a equipe pelo excelente trabalho!

“Durante toda
a Convenção,
palavras proféticas
foram liberadas
pelos anfitriões e
superintendentes da
região”

Foto: Demetrius Ribeiro

O apóstolo Jair de Oliveira ministrou oficialmente nos dias 11 e 12 de outubro. Durante toda
a Convenção, palavras proféticas foram liberadas
pelos anfitriões e superintendentes da região, Bispo
Paulo Ribeiro e missionária Marli Ribeiro (também
coordenadores da convenção).
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ICBMOGI DAS CRUZES - SP

NOITE
APOSTÓLICA

A

agenda do apóstolo Jair de Oliveira está intensa. Na noite do dia 23 de outubro, quarta
feira, o apóstolo Jair de Oliveira ministrou
na cidade de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, ICB dirigida pelos missionários Agnaldo e Lena
Santos.
A igreja, que é a sede do A igreja, que é a
campo, estava repleta com sede do campo,
líderes e irmãos, ávidos em estava repleta com
ouvir uma palavra de Deus, líderes e irmãos,
que nessa noite especial con- ávidos em ouvir
tou também com a presença uma palavra de
Deus
do bispo Sérgio Afonso, coordenador do estado de São Paulo e do missionário
Amilton Candido, da cidade de Marília.

ibeiro

etrius R

Foto: Dem

ICBBRASÍLIA - DF

FESTA DOS TABERNÁCULOS

Catedral da Bênção do DF realiza Festa dos Tabernáculos 2019
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A

conhecida e já tra- foram minuciosamente montadicional Festa dos das, decoradas e iluminadas na
Tabernáculos da Ca- área externa da igreja. Seguindo
tedral da Bênção, foi o rito, a arca foi levada ao altar
oficialmente aberta em uma ma- em meio a uma cerimônia de
nhã de domingo, do dia 13 outu- adoração e gratidão ao Senhor,
bro de 2019.
com uma bela apresentação do
Oficiais e membros da Casa ministério de dança de toda a
da Bênção e de ousuperintendência
tras denominações,
Seguindo diretrizes
do DF e Entorde todas as Regiões
estabelecidas pela
no, regada com
Administrativas do
missionária Ruth de
os santos óleos,
Distrito Federal e de
Oliveira, instruída
pães, trigos, caseu Entorno estive- por Deus, para que a chos de uva e toram presentes para grande festa estivesse dos vestidos com
a grande abertura da
em consonância
roupas típicas.
Festa, que teve como
com a narrativa
preletor oficial de
bíblica, as tendas,
Uma festa que
abertura, o Apósque representam
entrou para a
tolo Jair de Oliveira.
as tribos e o
história da CaTabernáculo, foram
tedral da Bênção
Seguindo direminuciosamente
do DF!
trizes estabelecidas montadas, decoradas
pela missionária e iluminadas na área
Foi uma semaRuth de Oliveira,
externa da igreja.
na intensa onde
instruída por Deus,
diversos pastores
para que a grande festa estivesse ministraram palavras proféticas
em consonância com a narrativa que você pode acessar quando
bíblica, as tendas, que represen- quiser em:
tam as tribos e o Tabernáculo, http://bit.ly/festaT19
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Convenção
Nacional ICB 2019

Vencendo as batalhas no poder do Espírito Santo

F

Fotos: Flavio Carques

oram cinco dias de grande benção e
mover de Deus. Com o tema: “Vencendo as batalhas no poder do Espírito Santo”, baseado no livro lançado pelo apóstolo Jair de Oliveira, de mesmo
nome e lançado durante o evento. Foi uma
abertura marcante e
impactante, a começar
Foi uma abertura
pela apresentação de
marcante e
diversos ministérios
impactante, a
de louvor e de dança
começar pela
de todo país, comanapresentação de
diversos ministérios dada pela pastora Cida
Rodegheri. A pregação
de louvor e de
da noite de abertura foi
dança de todo
ministrada pelo apóstopaís, comandada
pela pastora Cida lo Jair de Oliveira, Deus
o usou poderosamente
Rodegheri.
e auditório foi abalado.
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QUARTA-FEIRA

a manhã de quarta, Deus continuou a atuar poderosamente. Depois de um período de oração,
que ocorre todos os dias de convenção, pela manhã, teve início uma série de pregações, a
começar pelo missionário Heilor Messias, depois o apóstolo Raul Lucero, da Argentina e do
ministério Casa de Adoração, depois o apóstolo Jair de Oliveira. O mover de Deus aconteceu
em todas as ministrações da manhã e para recordar ou se você ainda não teve a oportunidade, acesse o
canal do YouTube do SCT.
Na mesma noite tivemos a ministração do missionário Amilton Candido, da ICB Marília, que foi usado
poderosamente, por Deus, na área da cura. Depois foi a ministração do pastor e cantor Davi Silva, compositor de diversas músicas do meio gospel, foi outro momento que a glória do Senhor se manifestou
por meio do louvor e da palavra ministrada.

D

Fotos: Flavio Carques

QUINTA-FEIRA

epois de um período de louvor a em que a glória de Deus se manifestou, o apóstolo Jair ministrou um trecho do livro: “Vencendo as batalhas no poder do Espírito Santo” de sua autoria.
Depois foi chamado a ministrar o missionário Daniel de Oliveira, da ICB Bahia, que foi algo
extraordinário, pois além da palavra ministrada e missionário foi usado profeticamente.
Depois foi a ministração do bispo Jaime Caieiro que falou um pouco sobre sua história ministerial. E
fechando o período da manhã foi a ministração do pastor e cantor Davi Silva.
Quinta a noite começou com a ministração do Missionário José Geraldo, da ICB Recife, que começou
falando da falta de tempo, por causa das redes sociais, está faltando tempo e, a nossa capacidade vem
de Deus. Em seguida aconteceu a pregação pelo apóstolo Raúl Lucero que seguiu ministração iniciada
na manhã de quarta-feira.
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SEXTA-FEIRA

esse dia foi um momento especial em
que o apóstolo Jair de Oliveira, ministrou uma mensagem intitulada: “As
quatro vozes”. essa foi umas mensagem
mais solicitada pelos convencionais e uma das mais
acessadas no canal do YouTube.
A seguir a pregação foi bispo Antônio Palaroni,
falando sobre vinte e três coisas que você precisa
saber sobre batalha espiritual.
Ao final o apóstolo Jair apresentou o livro lançado pelo pastor Arcentik Dias, “A arte de esticar
dinheiro” e, o livro lançado pelo pastor Cristian
Piovesan, ICB Nova Mutum, intitulado “Observador”.
Na abertura do culto da noite um período de louvor com a participação do ministério de dança que
participou em todas as ocasiões. O bispo Wilson
Ribeiro, da ICB Juiz de Fora, foi quem começou a
ministração naquela noite e foi seguido pelo missionário Moisés de Oliveira, da ICB Governador
Valadares, que além da pregação teve um momento
que o Senhor o usou profeticamente.

14 | MENSAGEM

ICBNACIONAL

T

SÁBADO

eve início com a ministração da missionária Ruth de Oliveira, depois entrou a
pastora Kézia Galdino, pastora da ICB
Águas Claras (DF), que foi seguida pela
pastora Raquel Jantorno, da ICB Vitória (ES), ambas falaram sobre a cura da alma, das emoções.
E depois entrou a missionária Janilde Caieiro, da
ICB Olinda. Como disse o apóstolo Jair, foi uma
manhã predominantemente de mulheres.
Finalizando esse período, ministrou o pastor
Dinard Barrada, da universidade da Família e,
trouxe uma palavra, evidentemente sobre família.
Chegou a noite de sábado e a primeira ministração foi com o pastor Dinard, que continuou
falando sobre a família. O apóstolo Jair de Oliveira, ministrou a santa ceia, em seguido aconteceu
um ato profético para a igreja e o seu crescimento
no Brasil e no mundo. E com emoção que sempre ocorre no final da convenção, ladeado pelos
bispos, missionários e pastores, o apóstolo Jair
encerrou a convenção.
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Mulher

Convenção das
Mulheres da Bênção

D

Projeto de Deus

urante as tardes dos dias 17, 18 e 19 de julho, foi realizada a Convenção das Mulheres da
Bênção, com o tema: “Mulher Projeto de Deus”. Dirigida pelas missionárias Ruth de Oliveira e Andreia Palaroni, tiveram como preletores a pastora Claudia Miazato, da ICB Sinope
(MS), apóstolo Raúl Lucero da igreja Casa de Adoração, da Argentina, a missionária Ruth
de Oliveira e a missionária Graça de Oliveira, da ICB Vitória.
Entre peças teatrais, sorteios e ministração da palavra de Deus a missionária Ruth, lançou um livro
que é a primeira parte de sua biografia, chamado: “Simplesmente Ruth”.

O

utro fato de extrema importância
durante a Convenção Nacional
2019, foi a segunda edição da
Convenção KIDS, que teve
como tema: “Uma Batalhas
Diferente”, trabalhou com as
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crianças na mesma direção
do tema da convenção.
O ponto marcante, com as
crianças, foi no último dia da
convenção, sábado, um desfile dentro da catedral que mexeu com a emoção de todo o
auditório.

ICBNACIONAL

NOVOS
CONSAGRAÇÃO

OFICIAIS
A
consagração dos novos oficiais da igreja
Casa da Bênção foi na
tarde de sábado sob a
direção do bispo Jaime Caieiro.
Com a Catedral repleta foi sem
dúvida a maior consagração de
novos oficiais da ICB. O pastor
Jaime Cruz Junior, da ICB Cuiabá
e, filho do casal de missionários
Jaime e Cecilia Cruz, foi preletor,
antes da consagração.

No ano de 2018, trezentas e
vinte e três pessoas foram consagradas ao ministério, neste ano
de 2019 o número foi de quatrocentos e ciquenta e nove pessoas.
Isso mostra que a igreja Casa da
Bênção, tem crescido em todo o
país.
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Os novos bispos e
superintendentes
da Igreja

N

a noite de sábado, 20 de julho, foi o
final da Convenção Nacional 2019,
mas deu-se a apresentação dos novos superintendentes, que são: missionário Laercio Nazaré, de Queimados (RJ), pastor André Guillen, Londrina (PR), pastor Rodrigo
Rosario Dias, de Ribeirão Preto (SP), missionário
Itamar Nascimento, de São Vicente (SP) e pastor
Carlos Roberto Gomes, Rio Branco (AC).
Nessa mesma noite foram apresentados e consagrados, os agora bispos Daniel de Oliveira, da
ICB Bahia, Paulo Ribeiro, da ICB Paracatu (MG)
e Sérgio Affonso, da ICB Celso Garcia (SP).
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Novos bispos

Novos SUPERINTENDENTES

ICBNACIONAL

Reunião do
Conselho
Eclesiástico
A obra de Deus é dinâmica, está sempre em
movimento. O apóstolo Doriel de Oliveira
dizia: “A obra [igreja] não pode parar”.

S

eguindo esse pensamento, o apóstolo Jair de
Oliveira reuniu os bispos, o conselho eclesiástico, do qual a missionária Ruth também
é membro e estava presente, e os secretários
do Supremo Concílio, nos dias 01 e 02 de outubro,
em Vitória (ES), para discutir o aprimoramento estatutário e normas que são necessárias para o bom
andamento da igreja.
Mas a reunião não ficou apenas em questões burocráticas, apesar de extremamente necessárias. A
oração pelas nossas igrejas no Brasil e no exterior
tomaram grande parte desse encontro de líderes.
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“Vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês,
individualmente, é membro desse corpo” - 1 Coríntios 12.27

U

m dos símbolos da igreja
nas Escrituras é o corpo.
Um dos aspectos da igreja como corpo ou organismo é que, em seu estado normal,
ela crescerá. Não precisamos ensinar
ninguém a crescer, pois, se a pessoa
estiver viva, alimentar-se corretamente, tiver saúde, crescerá. Este é o
curso normal das coisas. Nossa preocupação surge quando alguém não
cresce. Creio que todos já ouviram
falar ou já se depararam com casos
de pessoas afetadas pelo Distúrbio de
Crescimento. Segundo especialistas
da medicina, este distúrbio pode ter
uma série de causas, como deficiências nutricionais, doenças crônicas ou distúrbios hormonais que a
criança adquire no decorrer de seu
desenvolvimento. Crianças atingidas por este mal podem aparentar
ter 4 ou 5 anos, quando, na verdade,
têm 9 ou 10. Isso sim, é motivo de
preocupação e cuidados. Podemos
dizer o mesmo da igreja, quando ela
está saudável, seja mais rápido ou
um pouco mais devagar, crescerá e
o Senhor acrescentará a ela aqueles
que vão sendo salvos. Mas, quando
não há crescimento e, pior, quando
há diminuição, provavelmente, estamos diante de uma igreja adoecida e
necessitada de cuidados.
Na maioria das vezes, o Distúrbio de Crescimento é causado pela
ausência de certos nutrientes ou
hormônios, ou por uma má alimentação provocadora de desnutrição.
Isso também é verdade no que diz
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respeito à igreja. Uma igreja fica doente pela ausência das marcas que
quero compartilhar com o leitor.
Existem outras, mas, quero falar das
que considero mais importantes.
1. Liderança autorizada (Números 17.1-8) - O líder de uma congregação, bem como seus auxiliares
e líderes de departamentos na igreja,
devem ser pessoas levantadas e chamadas por Deus e não pessoas que
se colocam acima das outras para
dominá-las sem a autorização ou o
chamado de Deus. Esta autorização
vem através de manifestações específicas de Deus na vida do líder. Não
precisam ser manifestações espetaculares, mas, devem ser manifestações distintas e claras. A principal
delas está no sinal que Deus deu a
Arão, seu cajado floresceu. O que é
um cajado senão um galho morto de
uma árvore? Porém, o galho morto
de Arão se encheu de vida e deu frutos. O cajado representa a autoridade do líder para poder apascentar. O
líder espiritual, sendo levantado por
Deus, tem autoridade baseada, não
em seu título ou carisma, mas na vida
de Deus nele. Autoridade baseada
em títulos ou cargos, gera ditadores. Autoridade baseada na vida de
Deus que flui, gera apascentadores.
Quando não há esta vida na autoridade de um líder de congregação,
ele comandará na base do medo e da
coação. Quando ela está presente, o
líder apascentará na base do amor,
do exemplo e da unção. Líderes de
proveta, artificiais, produzidos em

laboratório, fatalmente adoecerão a
igreja que liderarem.
2. Ministérios direcionados
aos dons - Usando a analogia do
corpo e seus membros, Paulo nos
aponta a importante verdade de
que, como membros deste corpo,
cada um de nós foi equipado por
Deus com talentos necessários para
edificação uns dos outros. Tendo isso
em vista, não podemos nunca nos
esquecer que todos têm dons e que
todos podem e devem servir. Não
somente temos dons, mas, segundo
a Parábola dos Talentos, haveremos
de prestar contas diante de Deus do
que fizemos com nossos talentos, ou
dons (Mt 25.14-30). Infelizmente,
por causa do modelo mais comumente assumido pela maioria de
nossas igrejas, os membros acabam
por achar que seu único papel é frequentar os cultos, serem alimentados
por boas mensagens, dar seus dízimos e ofertas e aguardar Jesus voltar.
São os já tão falados três “S”, salvo,
sentado e satisfeito. Neste modelo
de igreja, só existem dois membros
no corpo, uma boca enorme, que é
o pastor que, com suas palavras alimenta o rebanho, e muitos e muitos
ouvidos, que são os membros que
estão ali para ouvirem e serem alimentados. Sendo assim, o pastor é o
único responsável pelo crescimento
da igreja e por mantê-la funcionando; ele prega, visita, aconselha, ganha
novas pessoas, orienta aos casais, jovens, crianças. Se ele para um minuto
para respirar, o trabalho cai. Ele se as-

semelha a Moisés atendendo povo do
nascer ao pôr do sol, até o dia que seu
sogro, Jetro, lhe adverte que, daquele
jeito, ele não aguentaria. Jetro lhe diz
que havia homens no meio do povo
de Israel, capacitados por Deus, para
ajudá-lo naquela tarefa. Por atender
ao conselho de Jetro, Moisés pôde fazer mais e, viver mais (Êx 18.13-27).
3. Ardente espiritualidade Uma vez que a igreja é uma instituição produzida pela ação do Espírito
Santo, uma de suas marcas deve ser
a espiritualidade. A igreja não é um
clube onde as pessoas se reúnem para
debater ideias ou para receber

e depois falar da vida dos outros em
outro momento; é incoerência dar
glória a Deus em alta voz num culto,
para depois gritar palavrões no trânsito; é incoerência levantar as mãos
em adoração a Deus e depois usar
essas mãos para bater na esposa. A
verdadeira espiritualidade se expressará numa vida que reflete o caráter
de Cristo. Manifestações sobrenaturais sem caráter transformado não
passarão de misticismo.
4. Cultos cristocêntricos Uma igreja saudável terá a Cristo
como o centro de sua adoração, de
sua pregação e de sua vida diária.

digo apascentar, refiro-me ao trabalho não somente de pregar alguns
sermões durante a semana. Apascentar é cuidar, conhecer os problemas, saber o nome, acompanhar os
conflitos. Falamos da importância
dos ministérios na igreja baseados
nos dons que possuem a fim de ajudar no trabalho de apascentar. Um
desdobramento disso é o incentivo,
implantação e organização de pequenos grupos dentro da igreja. Queira
o pastor ou não, os pequenos grupos
se formarão naturalmente, portanto,
cabe a ele decidir se os ignorará ou
se assumirá as rédeas disso, debaixo

informações. Também não é um
grupo que se reúne para se socializar.
A igreja está aqui para adorar a Deus
e os laços que unem os santos devem
levá-los a servir a Deus movidos pelo
Espírito. Quando falamos de espiritualidade, devemos ter em mente
pelo menos dois aspectos dela: a) O
primeiro diz respeito à energia com
que servimos e cultuamos a Deus.
Uma igreja ardentemente espiritual é aquela que dá lugar ao Espírito
para que Este conduza seu culto e
sua vida. Paulo disse aos romanos:
“Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor” (Rm 12.11). Todos sabemos o quão triste é uma igreja fria
em todos os sentidos, que não reage
a nada, que não tem vida; b) O outro
aspecto da espiritualidade da igreja
diz respeito à junção da espiritualidade estática e transcendental com a
vida prática de cada crente no meio
em que ele vive. É incoerência falar
na língua dos anjos num momento

É importante frisarmos isso, pois,
vivemos dias em que Cristo é apresentado como exemplo, psicólogo,
revolucionário, mas, não como Deus.
Se virmos a Cristo desta forma, poderemos admirá-lo, mas, nunca O
adorar. A igreja é a comunidade daqueles que acreditam que o Senhor
Jesus carrega em si toda a plenitude
da divindade (Cl 2.9) e, portanto, é
digno de todo louvor e de toda honra
prestados a Ele. Como disse o Apóstolo Paulo: “Porque dele, e por meio
dele, e para ele são todas as coisas.
A ele, pois, a glória eternamente.
Amém!” (Rm 11.36). Compreender
a divindade de Cristo nos levará a
adorá-lo.
5. Pequenos grupos - A importância dos pequenos grupos se vê nas
muitas necessidades que surgem na
igreja à medida que ela cresce numericamente. Um pastor consegue dar
conta de apascentar um número bem
limitado de pessoas sozinho. Quando

da orientação do Espírito Santo e do apoio das Escrituras para
desenvolver grupos saudáveis que
edifiquem a igreja e ajudem-no a
apascentar.
6. Evangelho em sua plenitude - Vivemos em tempos de polaridades em que a sociedade, em seus
mais diversos ramos, se entrincheira
em polos que, além de se bitolarem
neles, se opõem e atacam os outros.
Infelizmente, este espírito tem achado lugar em muitas igrejas. Por causa
dele, vemos igrejas que se ocupam de
partes daquilo que deveria ser o total
das boas novas de Jesus ao homem.
Isso produz um outro evangelho, e
nós sabemos a sentença que as escrituras dão àqueles que disseminam
outro evangelho (Gl 1.8,9).
Qualquer verdade bíblica, se focalizada, saturada, exagerada, em
detrimento do todo das Escrituras
gerará algo distorcido. Tendo isso
em mente, devemos nos lembrar
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que uma igreja saudável é alimentada e transmite o evangelho pleno,
com tudo aquilo que as Escrituras
dizem pertencer àqueles que creem
na pessoa de Jesus Cristo. Isso inclui
as seguintes verdades:
a) Jesus salva - Esta é a principal
bênção preparada para a humanidade. Quando a Bíblia fala de salvação,
isso envolve o novo nascimento, o
perdão dos pecados, a certeza da

vida eterna e a filiação divina;
b) Jesus cura e liberta - O Mestre
ordenou que, junto com a pregação
do evangelho da salvação, os discípulos deveriam levar cura e libertação em Seu nome (Mt 10.7-8);
c) Jesus nos enche do Espírito Santo
- Uma igreja saudável crê, busca e
prega o revestimento com o Espírito
Santo.
d) A igreja peregrina - Uma igreja

saudável viverá neste mundo sabendo que está nele somente de passagem. Os filhos espirituais de Abraão
caminham por esta terra como em
terra estrangeira e aguardam a cidade da qual Deus é o arquiteto. Tudo
deve ser feito com a perspectiva de
que em breve Jesus virá e nos levará
para nosso verdadeiro lar.

ACONTECEU

ICBMINAS GERAIS - MG

Pastor Gideone Soares assume
Superintendência da ICB em Coronel
Fabriciano (MG)

N

o último dia 10 de novembro, numa reunião
realizada no Centro de
Convenções, no Hotel Panorama,
o Pastor Gideone Soares foi empossado como superintendente,
em período probatório, no campo
de Coronel Fabriciano (MG). O
bispo Wilson Ribeiro e o pastor
Marcus Galdino, sob uma determinação do apóstolo Jair de
Oliveira, formalizaram o ato na
presença dos pastores da região.
Após o cerimonial, o novo superintendente, o pastor Gideone e
sua esposa, pastora Rosângela receberam a oração da Missionária
Isabel Soares, esposa do Missionário e pioneiro da ITEJ, José Soares.
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O missionário e superintendente JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, nascido no dia 05/05/1926,
(93 anos), na cidade de Mesquita (RJ), batizado nas águas no
dia 01/08/1976 pelo missionário
Gregório, ungido missionário em
01/08/1976 e nomeado superintendente em 19/07/1995, inaugurou a
ICB Coronel Fabriciano em 1979.
Na sua gestão, construiu quatorze
igrejas e incontáveis vidas ganhas
para Cristo. Mas o Senhor o recolheu no sábado dia 16 de novembro, para glória. Deixa sua esposa
Missionária Isabel Fernandes de
Jesus Soares, três filhos: Pastor

Juscelino Júnior Soares, Pastor
Gideone Maluf Soares e o Obreiro
Davi Soares de Oliveira, três noras
e cinco netos.
Fica a nossa homenagem a esse
servo valoroso do Senhor.

ICBRIO GRANDE DO NORTE -RN

ICB RIO GRANDE
DO NORTE REALIZA
CONFERÊNCIA
Santa Ceia Ministerial e
Consagração de novos obreiros

O

apóstolo Jair de Oliveira esteve em
Natal, capital do Rio Grande do Norte,
ministrando na Igreja Casa da Bênção ICB Sede, liderada pelo casal de missionários Juarez e Selma Silva. A noite de sexta-feira,
04 de outubro foi impactante. Centenas de pastores
e líderes na grande Ceia Ministerial e consagração
de novos obreiros.
A noite de sábado (05 de outubro), foi marcada
pela glória de Deus na Conferência Estadual do
Rio Grande do Norte. Foi um dia muito especial!
A presença do nosso Apóstolo Jair de Oliveira com
centenas de irmãos e
A presença do
irmãs que vieram de
nosso
Apóstolo
várias cidades e foram
Jair de Oliveira
movidos pelo Espírito
com
centenas de
Santo. Congratulações
aos missionários Juarez irmãos e irmãs que
e Selma, ao pastor Davi vieram de várias
cidades e foram
e toda equipe, pela brimovidos pelo
lhante organização, caEspírito
Santo.
rinho e recepção!

Fotos: Demetrius Ribeiro
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Convenção Estadual
ICB do Espírito Santo
“Vencendo as Batalhas no Poder do Espírito Santo”

A

ICB Espírito Santo,
que está sob a direção direta do apóstolo Jair de Oliveira,
realizou uma grande Convenção
Estadual com três dias de duração no mês de setembro.
A abertura, realizada em uma
manhã de quinta-feira, contou
com a pregação da apóstola Daniela Lucero, esposa do apóstolo
Raul Lucero (que ministrou na
Convenção Nacional em Brasília).Essa ministração foi reservada para pastores e líderes da
igreja. À noite teve a participação de todos os obreiros e líderes
do campo, com a participação de
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mais de 500 pessoas.
Na sexta-feira dia 20 pela manhã aconteceu a ministração
do missionário Abraão Ribeiro
da ICB - Juiz de Fora. A noite
a abertura oficial da convenção
ocorreu no Centro de Eventos
da Catedral da Benção de Vitória, com a palavra do apóstolo
Jair de Oliveira e da missionária
Graça de Oliveira. A ministração daquela noite foi também da
apóstola Daniela Lucero. Deus a
usou poderosamente. Na sequência o louvor foi feito pela pastora da Daiane Soares, filha do
missionário Hamilton Cândido
da ICB Marília.

No sábado pela manhã, aconteceu a pregação do pastor Abner
Soares e do missionário Abraão.
À tarde, após a ministração do
pastor Israel Santos, foram consagrados mais de duas centenas
de novos oficiais para casa do
Senhor.
Na sequência teve a ministração do missionário Amilton Cândido e depois a do missionário
Moisés de Oliveira, ambas ex-

tremamente impactantes, onde
Deus operou poderosamente.
As crianças que participaram
da Convenção Kids também realizaram uma apresentação, no
sábado, que foi finalizado com
um ato profético com o mesmo
título do tema da Convenção
Estadual que foi: “Vencendo as
Batalhas no Poder do Espírito
Santo”.
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SCT realiza conferência
estadual de São Paulo

O

do de excelência na noite anterior, sexta-feira, do
rganizada pelo Supremo Concílio apóstolo Jair de Oliveira com o superintendentes
SCT, a Conferência Estadual DA ICB
do Estado, para tratar de assuntos referentes ao
São Paulo foi realizada no dia 14 de secrescimento da obra e,ainda ministrar uma palavra
tembro e teve como cenário nada mais
e incentivo aos líderes estaduais.
nada menos Ginásio Poliesportivo da
cidade de Mauá, que ficou simplesmenApesar de
Na manhã de sábado, o apóstolo
te lotado.
apenas um dia
Jair levou uma palavra exclusiva para
de Conferência,
missionários, pastores e líderes da
Preletores como o apóstolo Jair de
com o auxílio
igreja do estado de São Paulo.
Oliveira, bispo Antônio Carlos Palaroni
competência do
e o bispo Sergio Affonso, e missionários
SCT , foi possível
Sábado à tarde a reunião foi aberta
e pastores das Igrejas locais passaram e usufruir um período
à toda a igreja e o ginásio Poliesporimpactaram aquele lugar!
de excelência na
tivo de Mauá estava repleto. A plateia
noite anterior,
foi movida pelo poder de Deus que
Apesar de apenas um dia de Confesexta-feira
manifestou em todas as ministrações
rencia, com o auxílio competência do
e por meio dos louvores.
SCT , foi possível usufruir um perío-
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Coordenação e
superintendências
passam por mudanças
no Rio de Janeiro

N

Em Cabo Frio(RJ), por desigo segundo semestre de
2019, o apóstolo Jair nação do apóstolo Jair de Olide Oliveira esteve em veira, os pastores Arcentik Dias
Quintino (RJ), em reunião com e Marcus Galdino, na presença
os superintendes da igreja Casa do missionário Joede Maia, coda Bênção - ICB Rio de Janei- ordenador estadual da ICB e suro, ocasião em que formalizou perintendentes e líderes do Rio
a posse do casal de missionários de Janeiro, conduziram a cerimônia de posse do Pr João
Carlos Fernando e
David Loiola como
O missionário
Adriana, na superintendência de Quinti- Carlos Fernando, superintendente das
Igrejas Casa da Bênção
que, como já
no, em substituição
da região, sucedendo
mencionado,
aos missionários
o missionário Carlos
assumiu a
Heilor e Meire Messias, que assumiram superintendência Fernando, que, como já
a superintendência da ICB Quintino. mencionado, assumiu
a superintendência da
da ICB Marabá(PA).
ICB
Quintino.
Em seguida, o missionário Joede
Maia, superintendente da ICB
Que o Espírito Santo conduza
Senador Camará(RJ), foi empossado, Coordenador Estadual da a todos com sabedoria e graça na
missão à eles concedida!
ICB no Rio de Janeiro.
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Conferência das
Igrejas Casa da
Bênção

S

ob a direção do missionário Carlos Lopes,
às Igrejas Casa da Bênção - ICB Tocantins
realizaram Conferência nos dias 11,12 e
13 de outubro.

Entre os que ministraram a palavra de Deus,
estavam o bispo Palaroni da ICB Santos, o pastor
Arcentik Dias, do DF, o missionário Eulálio Leme,
de Araguaína (TO), o missionário Leidemar Lopes de Gurupi (TO), o missionário Edilson Alves,
Xambioá (TO) e o pastor Paulo Muniz, de Porto
Nacional (TO).
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ICBSÃO PAULO - SP

Convenção da ICB do
interior paulista

P

ela primeira vez, na história da Igreja Casa
da Bênção - ICB, o interior de um estado realiza uma convenção. A Convenção
das Igrejas Casas da Bênção do Interior
Paulista, foi realizada na cidade de
O apóstolo
Limeira, superintendência que é
dirigida pelo missionário Laércio Jair de Oliveira,
convidado de
Rodrigues dos Santos.
honra, ministrou
uma palavra
Diversas lideranças da região estiimpactante
para
veram presentes entre eles os bispos
Palaroni e Sérgio Afonso sendo este a igreja Paulista,
o coordenador Estadual da igreja onde Deus, pela
sua misericórdia
Casa da Benção.
manifestou Sua
glória!
O apóstolo Jair de Oliveira, convidado de honra, ministrou uma palavra impactante
para a igreja Paulista, onde Deus, pela sua misericórdia manifestou Sua glória!
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Aniversário
da ICB Recife

N

o final do mês de agosto a ICB Recife (PE), promoveu uma tarde de celebração para comemorar os 43 anos
da igreja. O apóstolo Jair de Oliveira
ministrou, ao lado dos missionários José Geraldo
e Lenira, líderes dessa amada Igreja, para, vários
pastores e líderes da região.
O apóstolo Jair foi o fundador desta igreja na
década de 1970 e, voltar e ver o fruto do trabalho
que foi feito.
“Aqueles que saíram chorando,
levando a semente para semear,
voltarão cantando, cheios de
alegria, trazendo nos braços os
feixes da colheita.”
Salmo 126:6
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ICBRIO DE JANEIRO - RJ

Unidade todos por um
Santa Ceia Ministerial ICB Rio de Janeiro

Todos os
líderes foram
sensibilizados
e contritos
pelo mover do
Espírito Santo
naquela tarde

A

pós algumas mudanças na direção da
Igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus ITEJ, no estado do Rio de Janeiro,
o coordenador estadual missionário Joedi Maia, promoveu uma
Santa Ceia Ministerial, em Quintino, que contou com a presença
de toda a liderança do estado,
com a presença do apóstolo Jair
de Oliveira que ministrou uma
palavra na tarde do sábado, dia
26 de outubro, e com a presença

do secretário do Supremo Concílio - SCT, pastor Arcentik Dias.
Esse foi um momento marcante, e, com uma mensagem
impactante o apóstolo Jair falou
que está sobre a Casa da Bênção
do Rio de Janeiro, um novo tempo, um tempo de unidade.
Todos os líderes foram sensibilizados e contritos pelo mover
do Espírito Santo naquela tarde.
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ICBPARÁ- PA

Convenção Regional da ICB
do Norte e Nordeste do Pará

S

Vencendo Batalhas no Poder do Espírito Santo

ob a liderança do casal de
Missionários Ademir Bezerra e Francisca Oliveira, foi realizada na cidade
de Belém, nos dias 15 a 17/11, a
Convenção Regional das Igrejas
Casa da Bênção da região Norte
e Nordeste do Pará; com o tema:

Vencendo Batalhas no Poder do
Espírito Santo. Foi um grande
mover de Deus.
Os Pastores Marcus Galdino,
secretário de administração da
ICB e o Pr. Anderson Pires, líder da ICB no estado do Amapá,
foram os preletores oficiais do

ICBPIAÍ - PI

evento.
Deus seja louvado pelo envolvimento da rede de mulheres, de
jovens, da igreja, dos pastores, da
Superintendência de todos que se
dispuseram e se dispõe diariamente, de maneira incansável, à
contribuir para que o Reino de
Deus seja estabelecido na terra.

Conferência Estadual da
ICB do Piauí

C

Com a presença do Bispo Palaroni e a
liderança do casal de Missionários Valdir
e Margarete Maia, aconteceu, nos dias 18
a 20/10, na cidade de Corrente, a Conferência Estadual das Igrejas Casa da Bênção do
Estado do Piauí. Estiveram presentes neste congraçamento espiritual mais de 2.000 pessoas. Ministraram também os Pastores Marcus e Kézia Galdino.
Parabéns à toda equipe de líderes do Estado que
conseguiram superar a marca de 2018.

32 | MENSAGEM

ICBMATO GROSSO - MT

Conferência
Regional do Vale
do Araguaia

A

igreja Casa da Bênção - ICB do Vale do Araguaia, realizou a 39ª
Conferência Regional, na cidade de Barra do Garças, entre os dias
15 e 17 de novembro, cujo tema foi: “Vencendo Batalhas no Poder
do Espírito Santo”. Os preletores desses três dias foram: o Bispo
Palaroni, da ICB Santos, o missionário Juvercino Duarte, da ICB Goiânia, o
pastor Arcentik Dias e o anfitrião o missionário Antônio Marcos Guimarães.
Foram três dias de um grande derramar do espírito naquele lugar.
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ICBMINAS GERAIS - MG

Conferência
Estadual ICB MG

N

o dia 28 de setembro
de 2019, o apóstolo Jair de Oliveira,
acompanhado por
sua esposa missionária Graça de
Oliveira, esteve no SESC de Vendas Nova, Belo Horizonte (MG),
onde pode dividir o púlpito com
um de seus companheiros de
jornada, o Bispo Jaime Caieiro,
pois ambos ministraram na Conferência Estadual da Igreja Casa
da Bênção-ICB.

Na ocasião, o bispo e coordenador Estadual da igreja no
estado de Minas Wilson Ribeiro, reuniu os superintendentes
e líderes da ICB MG para uma
reunião, momento em que receberam uma palavra por meio do
apóstolo Jair e foram ministrados
pelo Espírito Santo.
Mesmo sendo uma tarde muito quente, o auditório ficou lotado de pessoas e cheio da glória
de Deus.

Após o encerramento do evento, o sobrenatural ainda era sentido ali, assim o apóstolo Jair
aproveitou a ocasião e se reuniu
com líderes da igreja estadual e
deixando uma palavra de gratidão pelo trabalho realizado,
incentivando a continuar a boa
obra e orando com eles para que
o Senhor continue capacitando
-os cada vez mais para cumprir
o IDE.

Após o encerramento do evento, o sobrenatural ainda era sentido
ali, assim o apóstolo Jair aproveitou a ocasião e se reuniu com
líderes da igreja estadual e deixando uma palavra de gratidão
pelo trabalho realizado.
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ICBSANTO - SP

Apóstolo Jair
ministra em Santos

N

a noite de 20 de novembro,
quarta-feira, o apóstolo
Jair de Oliveira, acompanhado de sua esposa a
missionária Graça de Oliveira, ministrou na Igreja Casa da Bênção - ICB
Santos dirigida pelo bispo Palaroni e
missionária Andreia Palaroni.
O apóstolo pregou na Reunião de
Crescimento Espiritual - RCE, para todos os obreiros e líderes de células. A
casa estava lotada e foi grande o mover
de Deus.
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