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com a palavra

P A L A V R A

APOSTÓLICA

O

Brasil e quase todos países do mundo estão vivendo uma pandemia, um epidemias
com dimensões internacionais, é estarre-

cedor.
Não há como viver este momento sem atentar
para o profético. Em Mateus 24:07, temos alguns
sinais que antecederiam a volta do Senhor, dentre
eles, pestes em vários lugares. O que estamos vendo
é um dos sinais que antecedem a volta do Senhor
Jesus.
No livro de Joel nos capítulos 1 e 2, conta de uma
epidemia, a dos gafanhotos, que devorou toda a
lavoura e trouxe uma consequência econômica e
Israel padeceu. A atual epidemia, está anunciando
uma recessão mundial. Mas Deus deu a receita para
sair da crise, conclamai os sacerdotes, líderes para
ora e jejuar. E mandou chamar todo o povo para
um jejum, até crianças, Joel 2:12.
Em II Crônicas 7: 13 e 14, o Senhor diz a Sal
mão: “Se Eu cerrar os céus... ou se enviar a peste
entre meu povo” e, no versículo 14 da a receita para
cura da nação. A ação e a consequência O Senhor
está falando com a sua igreja, eu e você. Esqueça
títulos, cargos e desça com o rosto em terra para
orar, rasgar nosso coração.
Não se deixe abater. A mídia está dedicando todo
seu tempo falando sobre o coronavírus. Isso traz
a população histeria e pânico. Vemos no rosto das
pessoas o peso, a tristeza na alma, com as emoções
bombardeadas pela mídia, o reflexo é dor e o pesar.
Mas, Paulo preso, próximo e a sua morte, escreveu
aos Filipenses, no capítulo 4:4 ele diz: “Alegrai-vos
sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos”. No
verso 7 afirma que nosso coração e mente serão
guardados pela paz de Deus. Apesar das circun
tâncias, não perca a alegria.
Esses dias vão passar e vão passar rápido.

O Senhor está
falando com a
sua igreja, eu e
você. Esqueça
títulos, cargos
e desça com o
rosto em terra
para orar, rasgar
nosso coração.

Jair de Oliveira
Apóstolo

Que Deus te abençoe

Presidente das igrejas Casa da Benção
/apjairdeoliveira
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entrevista

BiografIa

PA U L O R I B E I R O

Consagrado ao episcopado na convenção nacional de 2019, o bispo Paulo
Ribeiro da Silva, casado com a missionária Marli Ribeiro, e superintendente do
campo de Paracatu (MG), concedeu entrevista a Revista Mensagem e contou
um pouco de sua história, trajetória ministerial e os planos para o crescimento
da igreja a qual é o superintende.

F

ilho de João Ribeiro da
Silva e Abadia Maria de
Jesus, Paulo teve sua infância e adolescência no campo, na lavoura, na zona rural,
de Carmo de Paranaíba (MG),
desde cedo sempre trabalhou e
estudou, pois precisava ajudar
os pais.
Em 1972, aos 12 anos de idade
conheceu a igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus, sua mãe foi
para Brasília - DF, visitar a irmã
de Paulo Ribeiro, que morava
em Taguatinga Norte. Dona
Abadia que sofria de várias
enfermidades, ouviu falar da
Casa da Bênção. Em um culto
vespertino, Dona Abadia estava
presente acompanhada do filho,
Paulo, e assistiram o missionário Doriel de Oliveira dirigir
uma reunião de milagres. Paulo
contemplou ali muitas maravilhas e milagres que mexeram
com sua vida.
O surgimento do chamado
ministerial?
Eu fui para o exército e pretendia fazer carreira militar, com
apoio do major da sessão que eu
pertencia, major Cupertino, já
estava tudo descido para seguir
carreira militar. Mas participando dos cultos, das reuniões às
segundas-feiras, com o então

Se o Senhor
não me
chamou,
me chame,
porque eu
quero fazer
a tua obra.
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missionário Doriel, suas palavras fortes de apelo, o chamado
para o ministério foram tocando meu coração fortemente. Eu
me apaixonei por isso! Minha
oração era: Se o Senhor não me
chamou, me chame, porque eu
quero fazer a tua obra. E foi assim que aconteceu, abandonei a
ideia de seguir carreira militar,
pedi baixa no quartel e ingressei
na obra. Fui para o seminário.
Quem me dava carona, no seu
fusca, era o então pastor João
Galdino, hoje missionário em
Bauru. O missionário João me
ajudou muito, fizemos juntos o
seminário.
O crescimento dentro do ministério e as igrejas que dirigiu
Fui designado, pelo pastor de
Taguatinga Norte, para abrir um
trabalho em Taguatinga Centro,
6
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mais precisamente numa invasão que havia próximo ao hospital de Taguatinga. Dali, depois
de uma grande obra, Deus me
mandou para o setor P-Sul,
em Ceilândia, depois para o PNorte e depois para Ceilândia
Sul, todas regiões administrativas do Distrito Federal.
Na igreja de Ceilândia Sul,
seis irmãos frequentavam as
reuniões que eram realizadas no
terreno da casa da irmã Teresa.
Era um “barracãozinho” muito
humilde. Eu fui para lá e conclamei os irmãos para orar e jejuar.
A irmã Teresa ia comigo de casa
em casa, fazendo visita, ungindo as casas, orando. Em muitas
casas as pessoas me xingavam,
me mandavam ir embora. E era
assim a vida de casa em casa todos os dias. Oração no monte
quase todas as noites, e Deus
operou muitos milagres e maravilhas. Construímos, mesmo
sendo um barracão. Quando a
missão chegou ao fim e passamos o bastão aos novos diri-

Eu me apaixonei
por isso, a chegar
a orar, Senhor, se
o Senhor não me
chamou, me chame,
porque eu quero
fazer a tua obra.
gentes, tínhamos um público
dentro e outro fora querendo
entrar, pois já não cabia mais.
Deus levantou paralítico, Deus
fez muitas coisas tremendas ali.
Seguindo as diretrizes de
Deus e do então missionário
Doriel de Oliveira, assumi o
campo de Planaltina, onde fi-

quei pouco tempo, depois fui
para Guará 2, onde recebi o
campo com quinze pessoas e,
em um ano e 25 dias, a igreja
foi entregue aos novos dirigentes com 94 membros, para glória de Deus! Também trabalhei
levando o evangelho de casa em
casa, ajudado pela família do
Missionário Jeremias; a Família
Figueiredo me ajudou muito! O
evangelho era levado às praças,
às ruas às casas alcançando a
população de bairro.
O crescimento dentro do
ministério Casa da Bênção
Meu crescimento espiritual
foi exatamente assim, ouvindo
o apóstolo Doriel de Oliveira,
suas mensagens fortes e constantes orações. Cresci muito,
inclusive no seminário, onde
uma das nossas professoras era
a missionária Ruth de Oliveira,
que ministrava educação Cristã.
Direcionamento para assumir o Campo de Paracatu
Nesse tempo, dirigindo diversas igrejas, Deus me fez um
chamado para fora de Brasília.
Certo dia, numa reunião de
segunda-feira, reunião ministerial, eu estava no pátio da
igreja e recebi uma mensagem
do apóstolo, trazida por um dos
pastores que trabalhavam com
ele, dizendo que eu seria transferido para Unaí (MG). Horas
depois eu recebi outro comunicado que não era Unaí que eu
iria, mas para Paracatu (MG).
Paracatu, era uma cidade, pacata simples com poucas ruas
asfaltadas, na época com 27.000
habitantes entre zona urbana e
rural. Cheguei em Paracatu em
fevereiro de 1982. Eu sucedi o
pastor Eulálio Lemes, hoje mis-
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sionário em Araguaína (TO).
Pastor Eulálio, um homem de
Deus que deixou uma igreja
edificada e abençoada.
A trajetória na igreja de
Casa da Bênção de Paracatu
Assim que chegamos a igreja tomou um novo impulso e
cresceu. Intensificamos o trabalho, fazendo visitas de casa em
casa, fazendo culto nas praças,
nas ruas, reuniões de milagre
na igreja, reuniões de oração
constantemente. Deus impactou
a igreja, e logo não cabia mais.
Em pouquíssimo tempo tínhamos mais de 270 membros. E
começamos orar e trabalhar
para construir a primeira Catedral, que foi construída com
capacidade para 1000 pessoas,
que logo encheu, abarrotou, ficava gente do lado de fora.
Começamos a orar para Deus
nos dar um terreno no centro
de Paracatu, que era um desafio enorme, porque é muito caro
um imóvel no centro de nossa
cidade. Passamos a orar, profetizar, ungir o local. As pessoas
não queriam vender para nós
porque era para igreja. Mas
Deus nos deu a vitória! Não
tínhamos muita condição, colocamos nossa casa no negócio,
Deus abriu as portas e hoje temos nossa Catedral no centro
de Paracatu. Temos outras congregações construídas. Hoje são
mais de 30 cidades ligadas ao
nosso campo, além das congregações, em Paracatu.

católica. Nenhum pastor podia
fazer casamento religioso com
efeito civil, e eu fui o primeiro
a fazer, para a glória de Deus.
Como vereador e presidente da
câmara, promulguei a lei orgâ-

Começamos a orar
para Deus nos
dar um terreno
no centro de
Paracatu, que era
um desaﬁo enorme,
porque é muito
caro um imóvel no
centro de nossa
cidade.

nica e inseri o feriado de 31 de
outubro, dia da reforma protestante. A partir daí, as igrejas
começaram a ser respeitadas, a
fazer cultos ao ar livre, muita

coisa mudou na cidade, fizemos
o monumento da bíblia e vários
outros projetos.
Saída da vida pública
Fui vereador por 16 anos consecutivos, secretário de saúde
por 1 ano. Depois desse período, Deus tocou no meu coração dizendo que meu tempo era
aquele para fazer as mudanças
que tinham que ser feitas. E
eu ouvi a voz de Deus com o
pensamento de não mais voltar.
Hoje minha esposa é vereadora,
já pelo segundo mandato. Desenvolve um excelente trabalho,
em especial, na área social.
A Casa da Bênção em Paracatu, tem uma casa de recuperação?
Temos a casa de recuperação, para dependentes químicos, que é o SOS Reviver. Que
hoje atende a 18 pessoas, mas
queremos ampliar para atender

Trajetória Política
Fui vereador em Paracatu no
ano de 1988, sendo o mais votado da cidade. Não gostava de
política, mas as crianças aqui
eram obrigadas a assistir aula
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O papel da missionária Marli
é muito importante! E porque
não dizer fundamental? Pois é
uma mulher polivalente. É uma
mulher que prega, é uma mulher que dirige a rede de mulheres, não só em Paracatu, mas em
toda a nossa superintendência.
Marli é uma pastora, que para
melhorar o seu atendimento e
o seu trabalho, formou-se em
pedagogia e psicanálise, e está
prestes a concluir o curso de
psicologia. Marli é uma benção.
Eu achei a mulher virtuosa!

mais pessoas. Minha esposa e
missionária Marli está à frente
desse trabalho e de outros projetos sociais voltados para moradores de rua, crianças em situação de risco e para o público
em vulnerabilidade social como
um todo. A Casa da Bênção em
Paracatu, tem, portanto, em trabalho social importantíssimo e
consolidado.

E o meu sonho
prossegue
em avançar
a igreja para
mais cidades
As famílias que tem dependentes químicos, vivem uma
dor espiritual, psicológica e
física indescritível. E para um
alento a dor e sofrimento de
muitos pais que não tem condição de internar um filho, foi que
despertou em nossos corações a
8
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decisão de abrir uma casa de recuperação. é um desejo intenso
em levar conforto e esperança
para este público, principalmente por parte da missionária
Marli. É uma paixão social que
ela tem e um amor muito grande pelas famílias que sofrem
com dependentes químicos.
Como foi que o senhor conheceu a missionária Marli?
Eu conheci a missionária
Marli na nossa igreja Casa da
Bênção, de Taguatinga Norte.
Ela era menor de idade, não tinha idade para casar-se. Os pais
tiveram que assinar. Assim que
a vi tive a convicção que ela seria a pessoa certa. Sua espiritualidade, seu amor, sua dedicação
à obra, sua obediência aos pais,
especialmente à mãe e ao pastor. Tudo isso correspondia ao
que eu pedia, ao que eu queria,
ao que eu buscava em Deus.
Qual o papel da missionária
Marli em seu ministério?

E dessa união entre o senhor e a missionária Marli,
quantos ﬁlhos o senhor tem?
Eu sou pai de quatro filhos,
Wesley, Willian, Diane e Paulo
Junior. A Daiane casou-se com
um americano que é evangelista, que trabalha muito com
dependentes químicos, mora
em Sarasota, Flórida (EUA), e
tenho uma neta a Miquelia. O
Wesley e casado com a dentista Ludmila, ministra de louvor,
Wesley é apaixonado pela obra
de Deus, é pastor em Uberlândia (MG). Willian, casado com
Érica, mora aqui em Paracatu
e me deu três netos, duas meninas e um menino. O Paulo
Junior, o caçula, está solteiro,
mora com a gente.
Diante de todo esse seu relato, o senhor tem sonhos que
não foram realizados?
O meu sonho é ver todos os
meus filhos, apaixonados pelo
ministério. E o meu sonho prossegue em avançar a igreja para
mais cidades, levar o evangelho
para multidões, abrir mais igrejas, mais campos, esse é o meu
desejo, esse é o meu sonho.

aconteceu

ICBCABO FRIO - RJ

Apóstolo Jair de
Oliveira participa
da Convenção
Regional de
Cabo Frio
“Ativados Para Cumprir Uma Missão”.

M

ais uma Convenção Regional aconteceu
no mês de janeiro, foi a da Igreja Casa da
Bênção – ICB Cabo Frio, entre os dias 29,
30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro, com o tema:
“Ativados Para Cumprir Uma Missão”.
O pastor João David é superintendente da ICB
– Cabo Frio, desde o dia 14 de setembro de 2019,
transferido da superintendência do Estado do Espírito Santo, conforme noticiado em novembro de
2019 pela Revista Mensagem - edição 91. Sobre o
tema, o pastor João
David testificou que dele nasceu a direção da
igreja. Seguindo os temas que guiaram o apostolado de Jair de Oliveira, nos últimos anos. Foi
uma síntese dos temas anteriores, que foram nos
dado para vencer as batalhas que estão pendentes
em nossas vidas e para que a igreja possa cumprir
essa missão.
Em sua primeira grande missão à frente da superintendência, o pastor João David realizou a primeira Convenção Regional da ICB de Cabo Frio.
E o evento teve como preletor oficial, no sábado e

domingo (31 de janeiro e 01 de fevereiro), o apóstolo Jair de Oliveira.
Diversas caravanas estiveram presentes, contemplando dias poderosos e preciosos na presença de
Deus. “Existia uma expectativa pela palavra que
seria liberada pela liderança, reafirmando em nossos corações a ativação e nos mostrando a responsabilidade da nossa
missão, revelando um
Existia uma
apontamento,um dire- expectativa pela
cionamento e um ponto
palavra que
de partida para a obra na
seria liberada
pela liderança,
superintendência”, disso
reafi
rmando em
o pastor João David..
nossos corações
O apóstolo Jair dedicou a ativação e nos
um tempo exclusivo para
mostrando a
com os pastores, em reu- responsabilidade
niões específicas com as da nossa missão...
lideranças.
Sábado à tarde aconteceu a consagração de novos oficiais da superintendência da ICB Cabo Frio.
Foi a consolidação da liderança do pastor João
David, ressaltada por menções do apóstolo quando
relatou a permissão de Deus para o envio da nova
liderança Cabo Frio. O apóstolo também mencionou o brilhante trabalho executado naquela igreja,
primeiro pelo missionário José Tomaz e sua família, depois pelo Carlos Fernando, que hoje dirige
a ICB de Quintino.
Colaborou: Pr. João David
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Comemorações pelo
68º aniversário do
Apóstolo Jair de
Oliveira

oi realizado, na noite de sábado (18 de janeiro), na Igreja Sede da Casa da Bênção de
Vitória - ES um Culto em Ações de Graças
pelos 68 anos do Apóstolo Jair de Oliveira.
A cerimônia especial foi iniciada com um período de louvor sobrenatural, seguida de uma palavra
ministrada pelos Bispos Wilson Ribeiro e Sérgio
Affonso.
As Pastoras Raquel e Priscila Oliveira, filhas do
Apóstolo Jair e seus respectivos esposos pastores
Alexandre e Márcio foram os mestres de cerimônia
dessa noite de muitas homenagens.

10
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Diversas autoridades legislativas, executivas e
eclesiásticas estiveram presentes para prestigiar o
Apóstolo Jair de Oliveira, dentre elas os Superintendentes Gilvan Costa, Daniel de Oliveira e João
David, bem como a Diretoria Nacional da ITEJ e
a vice-governadora do estado, Jacqueline Moraes
As festividades foram encerradas com uma palavra de agradecimento do aniversariante seguida
pela ministração da Santa Ceia ministrada pelo
Bispo Wilson Ribeiro.
Colaborou: Pr. Jeﬀerson Figueiredo

aconteceu

MENSAGEM iii

11

aconteceu

Bispo Caieiro comemora
67º aniversário

J

aneiro foi um mês de festa para o nosso
bispo Jaime Caieiro, um dos líderes nacionais da Igreja Casa da Bênção – ICB
e superintendente da igreja em Olinda
e grande nordeste. Foram dois cultos de ações de
graças, nos dias 18 e 19, para comemorar a passagem dos seus 67 anos.
No dia 18 estiveram presentes os pastores de
campo, o missionário Francisco Neto, representando o bispo Daniel de Oliveira, a superintendência
da ICB Bahia e coordenadores estaduais de Sergipe, Alagoas e Paraíba. Autoridades pernambucanas

Colaborou: Pr. Jeﬀerson Figueiredo.
12

iii MENSAGEM

estiveram presentes; a Assembleia Legislativa e a
Câmara de Vereadores enviaram representantes
com mensagens de congratulações, assim como
deputados estaduais e federais.
Sob a coordenação da missionária Janilde
Caieiro, esposa do bispo Jaime, e do pastor Heniell,
essa bela cerimônia encheu a igreja de Olinda. No
dia seguinte foi a vez da igreja local, a família ICB
Regional de Olinda, homenagear o seu pastor. E
um dos momentos mais tocantes desse culto, foi
quando a evangelista Evite Cavalcante, sogra do
bispo Jaime, orou pelo aniversariante.

aconteceu

ICBRECIFE - PE

Convenção
Regional da
ICB Recife

J

aneiro é um mês marcado por convenções
em todo Brasil, dentre elas está a Convenção da Igreja Casa da Bênção, ICB – Recife,
dirigida pelo casal de missionários, José Geraldo
e Lenira Ramos. O evento foi realizado nos dias
24, 25 e 26 de janeiro, sob o tema: “Vencendo as
batalhas no poder do Espírito Santo”, baseado no
grandes teólogos, não está nas técnicas da auto-aúltimo livro do apóstolo Jair de Oliveira.
As ministrações ficaram por conta do pastor juda, muito menos na ciência ou na religião.
O poder que nos faz vencer vem de cima, vem
Arcentik Dias - ICB Distrito Federal, do missiodo alto, vem de Deus! Ele é espiritual e,
nário José Calixto, do pastor Gilson
Candido e, do anfitrião, missionário
O poder que portanto, sobrenatural. É o poder do Esnos faz vencer
pírito Santo.
José Geraldo.
vem
de
cima,
O missionário José Geraldo compleNa abertura o missionário José
vem do alto,
tou:
“E fizemos uma síntese sobre a pesGeraldo enfatizou que não estamos
vem de Deus!
soa e obra do Espírito Santo para entennuma colônia de férias ou ilha paraEle é espiritual
e, portanto,
dermos quão poderosa e irresistível é a
disíaca, mas em um campo de batasobrenatural.
É
o
sua ação, enfatizando sua ação criadora,
lha. Que esta batalha é real e se trava
poder do Espírito
renovadora, capacitadora e libertadora
no mundo espiritual. Para vencê-la,
Santo.
ao longo da história, que compreende o
precisamos saber que: Temos inimigos; Sofremos oposição; Não venceremos se não Antigo Testamento, os dias de Jesus e perpassa a
lutarmos com as armas certas e se não venceremos história atuando na vida da igreja primitiva, até
se não formos bons lutadores. Mostrando que o nossos dias”.
No sábado e domingo, os temas abordados fopoder que nos faz vencer não está em nossa inteligência, não está na força de nosso braço, não está ram: “Vencendo Batalhas no Deserto” e “Judas, a
na competência estratégica de bons intelectuais e decepção”; respectivamente

Colaborou: Missionário José Geraldo.
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ICBSANTOS - S P

ICB Santos realiza
Conferência sob o tema
“De volta ao primeiro amor”

E

ntre os dias 23 a 26 de janeiro, aconteceu na
Igreja Casa da Bênção - ICB Santos, a Conferência Edificando Vencedores- EDIVENC
2020. Uma das conferências mais aguardadas pelos líderes da ICB, dirigida pelo Bispo Antônio
Palaroni.
Esse ano trouxe o projeto: Invasão do Amor de
Deus como uma nova ferramenta para a evangelização. A ferramenta será lançada oficialmente, na

14
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reunião de líderes em Caldas Novas, seguindo o
direcionamento dado por Deus, para esse ano, ao
apóstolo Jair de Oliveira e, publicado em seu livro:
A Missão da Igreja.
Os preletores desta conferência foram o Bispo
Palaroni (anfitrião), o apóstolo Jair de Oliveira,
(que muita enfatizou à missão da igreja), o missionário Moisés de Oliveira ( ICB Governador
Valadares), pastor Davi Melo e outros.

aconteceu
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GUARAPARI - ES

CONFERÊNCIA NACIONAL DE

A missão da Igreja
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P

elo terceiro ano consecutivo, aconteceu, no
Espírito Santo, a Conferência de Líderes da Igreja Casa
da Bênção, na sede do SESC, em
Guarapari, durante os dias 29 e
30 de novembro e 01 de dezembro.
Com a presença de grande
parte dos missionários, pastores
e líderes do ministério, a temática central o das ministrações
foi a Missão da Igreja; o mesmo
tema também é o título do livro
lançado durante a conferência
pelo apóstolo Jair de Oliveira.
Temas como: a Conferência
de Líderes ICB 2020, o relatório
anual de 2019, a definição da
data e do tema da Convenção
Nacional ITEJ e a programação
Caravana da Casa da Bênção à
Israel 2021, foram abordados.
1 A Conferência de Líderes
2020 será em Recife (PE), durante os dias 25 a 28 de novembro.
2 De 21 a 25 de julho será
realizada a convenção Nacional
ITEJ sob o tema: A Missão da
Igreja.
3 Acesse todas as informações sobre a Caravana Apostólica para Israel 2021 em https://
www.facebook.com/icbbrasiloficial
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CONFERÊNCIA NACIONAL DE

A missão da Igreja
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ICBPARÁ - PA

ICB Pará realiza
convenção estadual

N

o mês de setembro de 2019
aconteceu na sede da superintendência da Igreja
Casa da Bênção, ICB Marabá a
Convenção Estadual do Pará.
As ministrações foram feitas
pelo bispo Antônio Palaroni, da
ICB Baixada Santista (SP), pelo
missionário Heilor Messias, pastor local e superintendente da
região de Marabá, e pelo pastor
Arcentik Dias.
20
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Os superintendentes Pr.Elton
Teixeira Chagas – Rio Maria, Pr.
Frank Araujo da Silva – Parauapebas, Pr. Widglan Batista do Lago
– Redenção, Missionário Ademir
Bezerra – Belém e Missionário
Silvio Batista – Ourilândia do
Norte, estiveram com seus pastores e líderes nessa convenção;
que foi um grande sucesso espiritual, com o derramar do poder
de Deus sobre esses homens e

mulheres de Deus.
Outra presença marcante,
nos dias da convenção, foi a do
pastor Arcentik Dias, secretário
de Finanças do Supremo Concílio – SCT, que em suas palavras
louvou a organização do encontro, que coube aos missionários
Heilor e sua esposa a Meire, como
já mencionado, os anfitriões.

aconteceu

Missionários João e Mercedes Galdino
celebram bodas de ouro

O

s missionários João e Mercedes Galdino comemoraram, no dia 26 de outubro
de 2019, Bodas de Ouro. A cerimônia aconteceu numa chácara
no Guará, cidade satélite do DF,
na presença dos filhos, genro, noras, netos, irmãos do casal e de
alguns amigos e irmãos da igreja
Casa da Bênção.

Todos que fizeram uso da palavra ressaltaram o testemunho de
verdadeiros cristãos que o missionários João e Mercedes conduziram e conduzem suas vidas. Alguns cunhados enfatizaram que o
“missionário João representa uma
figura paterna para eles e para todos que tem a honra de desfrutar
da sua companhia”.

A missionária Ruth de Oliveira, fundadora do ministério ICB,
ministrou a palavra falando, mais
uma vez, sobre o exemplo vida,
lealdade e amizade que o casal de
missionários representou e representa. Em seguida, a missionária
orou pedindo as bênçãos de Deus
sobre a vida do casal e de toda família

MENSAGEM iii

21

aconteceu

ICBPARÁ - PA

Reunião de N
pastores
do Pará

os dias 28 e 29 de fevereiro
as Igrejas Casa da Bênção
do estado do Pará – ICB,
estiveram reunidas, na ICB Rio
Maria, com todos os pastores do
estado. Atualmente o Estado conta com 81 (oitenta e uma) igrejas
que estão distribuídas em 6 (seis)
superintendências.
Na ocasião uma palavra sobre unidade e entendimento foi
ministrada aos presentes, esclarecendo a liderança presente sobre
quem a igreja é, e, onde ela pode
chegar. Foram ministrações com
muita unção e grande mover de
Deus. Os pastores retornaram às
suas respectivas cidades muito
ativados, motivados!
De acordo com, missionário
e também um dos preletores da
reunião de líderes, Heilor messias
“Todos voltaram para casa ‘enfoguetados!”
Em um momento destinado
às questões administrativas, foram definidas as datas das conferências e convenções do estado.
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aconteceu

O
ICBs Rio de
ICBRIO - RJ

Janeiro
celebram
Santa Ceia
ministerial
Apóstolo Jair de
Oliveira ministra
Santa Ceia

apóstolo Jair de Oliveira
ministrou, no último dia
29 de fevereiro, a Santa
Ceia ministerial para todas as superintendências do estado do Rio
de Janeiro, na cidade de Itaboraí, a
60 Km (sessenta quilômetros) da
capital carioca.
Todos os superintendentes, pastores e líderes das Igrejas Casa da
Bênção - ICB do estado, estiveram presentes. Os pastores Jefferson Figueiredo e Arcentik Dias,
secretários do Supremo Concílio
- SCT, também prestigiaram a cerimônia. O coordenador estadual,
missionário Joédi Maia, recebeu
apóstolo, juntamente com a missionária Maria Otília, superintendente da região de Itaboraí e
pastora da igreja anfitriã.
MENSAGEM iii
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capa

N

o domingo, 22 de março o
apóstolo Jair de Oliveira,
fez uma LIVE (transmissão ao vivo pelas redes sociais),
e diante deste quadro de dúvidas sobre os decretos estaduais
e municipais o apóstolo Jair ins
truiu os pastores, missionários,
superintendentes e bispos da
igreja dizendo como deveriam
se portar diante deste cenário.
Citou que os municípios se diferenciam em seus decretos, uns
suspendendo cultos, o tros autorizando a realização, mas estipulando a quantidade máxima de
pessoas. E frisou a importante
ver o que está dizendo no decreto, se atentar para os decretos.
Nos decretos que suspe dem os
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cultos a igreja deverá perman cer
aberta, mas sem reuniões, apenas para orientarem os membros
que não tem conh c mento da
suspensão e informar acerca dos
cuidados para não se contaminar como o coron virus. Após
deverá fazer uma oração, sem
imposição de mãos, sem ungir
a fronte da pessoa. E deixar o álcool gel nas entradas das igrejas.
Mesmo que não fosse decre
tado a suspensão dos cultos, o
bom senso, o espírito cristão
neste momento de solidariedade,
nos leva a evitar aglomerações.
Está provado que esse vírus se
propaga numa velocidade incrível. Veja o que o seu prefeito
e seu governador decretou para

a seu município e seu estado. E
procura obedecer. Romanos 13,
diz que as autoridades, foram
constituídas por Deus e que nós
devemos obedecê-las. A situação
é alarmante.
Os nossos pastores não deverão fechar o prédio da igreja.
Deverá deixar ali um pastor ou
dois, para atender os i mãos, trazendo uma palavra de consolo,
fazer uma oração, sem imposição de mãos.
Salientou que o que não pode
acontecer é aglomeração, a rea
lização de culto com dezenas,
centenas de pessoas. Mas o pré
dio deve estar aberto, quando
não houver nenhuma proibição
nisso.

Dízimos e Ofertas
Os pastores e pastoras continuarão a fazer levantamento e consagração de ofertas e dízimos.
Orientando os membros a fazer deposito bancário, transferência eletrônica do seu dízimo e
oferta, para a conta da igreja. Ou entregando
pessoalmente, considerando que sempre terá
um ou dois pastores na igreja preparados para
receber os irmãos, orar por eles, aconselhar e
consolar.
Nosso povo é fiel é temente e entendem que
a igreja depende dos recursos, dos dízimos, das
ofertas, para o evangelismo e para a manutenção
de obra. Os irmãos não deixarão de ofertar ou
dizimar.

Culto on-line
Os pastores podem e devem transmitir o seu
culto on-line onde há proibição e mesmo não
havendo, evite aglomeração e transmita o culto on-line. O culto on-line, é muito fácil de ser
transmitido, pelas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram com um aparelho de celular
(Smartfone) e acesso à internet você tem as ferr
mentas necessárias para fazer a transmissão do
culto. Mesmo estando com a igreja vazia, você
está falando para milhares.
Durante os dias da quarentena imposta pelo
governo, você pode e deve realizar o culto nos
lares, e incentivar os membros a fazer. Aproveite
esse tempo para orar pela família, ler a bíblia,
adorar em casa. O Senhor é presente onde dois
ou três se reúnem no Seu nome.

Assistência Pastoral
Nesse tempo de isolamento social é fundamental a assistência pastoral. Pastores estejam sempre
ligando, comunicando, procurando saber o estado em cional de cada membro, se possivel, com
muita cautela, visitá-los, e ministrar sobre eles a
bênção de Deus.
Esse tempo difícil vai passar e a vitória será
muito grande e a igreja triunfante, vitoriosa proseguirá com a sua missão.
MENSAGEM iii
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homenagem póstuma

“Ela foi”

homenagem pÓstuma À
missionÁria nilzete affonso

E

la foi conhecida por muitos! Por onde passava, ela
deixava um rastro de delicadeza, sensatez, bom senso, discrição, uma educação refinada,
um sorriso harmonioso, além de
uma presença elegante, notável e
marcante.
Ela foi admirada por muitos!
Pois era dotada de uma fé firme,
de propósitos consolidados e de
uma idoneidade incontestável.
Ela foi inspiração para muitos!
Pois no solo do seu ministério,
plantou sementes de perseverança, dedicação e uma inegociável
entrega a Jesus.
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Ela foi um instrumento de
Deus para tocar o coração de
muitos! Pois através do seu testemunho de vida, da sua palavra
regada a unção, graça e autoridade, foi uma geradora de transformações divinas.
Ela foi um milagre! Pois ainda na sua infância foi vítima de
um grave acidente, que levou os
médicos da época a sentenciá-la
com a perda de uma das suas
pernas. Mas o poder da cura no
nome de Jesus sobreveio a ela,
quando sua mãe a levou para
igreja Casa da Benção da cidade de Santo André - SP. Foi no

ano de 1981 que o milagre físico
aconteceu, bem como o milagre
da alma, pois ali ela também se
rendeu a Jesus e O aceitou como
Seu único e suficiente Salvador,
levando a sua família a ter a mesma entrega e experiência com
Deus.
Ela foi uma filha encantadora!
Para seus pais, pastora Tereza e
Diácono Durvalino, definir em
palavras tudo o que ela representou desde a sua concepção até os
seus últimos dias vividos, não é
uma tarefa fácil. Ela era dotada
de um encanto na sua personalidade a ponto de gerar paz

homenagem póstuma

quando chegava em qualquer
ambiente. Era simplesmente
contagiante o seu companheirismo, amor e amizade, privilégio
de quem podia conviver com ela.
Ela foi o amor da vida dele! O
Bispo Sérgio Affonso, rendeu-se
sem resistências a um olhar tímido e uma beleza rara e única,
a qual era externada sem muito
esforço, pois agregava em si valores e princípios que se tornaram
tão valiosos quanto os de uma
jóia. Ele certamente carrega uma
resposta afirmativa quanto a pergunta que a bíblia faz: “Mulher
Virtuosa quem achará?” (Provérbios 31:10). Sim...Ele a achou!
Ela foi serva do Reino! O seu
chamado foi vivido com a máxima intensidade e responsabilidade que tinha em seu entendimento. Não era limitadora, era

de visão expansiva! Não era um
impedimento para o seu marido,
era uma incentivadora! Não era
um peso no ministério, era atuante! Não era apenas esposa de
pastor, era a pastora!
Ela foi a mãe perfeita, sempre
presente! Para Rafael e Letícia, ela foi o ponto máximo de
sustentação, a expressão de um
amor imensurável, o símbolo de
um zelo único, de uma presença
incondicional. Foi por intermédio dela que eles, ainda crianças,
aprenderam no caminho em que
deveriam andar, e hoje seguem o
seu exemplo sem nunca terem se
desviado dele.Foi pela sabedoria
e cuidado dela, que eles entenderam o chamado dos pais e agora
passarão o legado aos seus filhos.
Ela foi a avó mais apaixonada e radiante! Para Julia, Lucca,

Matheus e Cecília, ela foi a vovó
com o olhar mais terno, com
as palavras mais doces, com os
afagos mais precisos que os acalmavam, e com o coração mais
cheio de um amor tão urgente
que os abrigavam, todos ao mesmo tempo.
Lamentavelmente ela se foi…
Mas nós, família, líderes, amigos e irmãos nunca esqueceremos quem ela foi e os papéis tão
importantes que protagonizou...
Missionária Nilzete Affonso.
Saudades e muito orgulho!
A presidência, diretoria e toda
a ICB Brasil, expressa por meio
desta singela homenagem, todo
o carinho, reconhecimento e
gratidão, por tudo o que semeou
entre nós.
Por Pra. Cida F. Rodegheri
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ICBSÃO PAULO - sp

Apóstolo Jair de Oliveira
ministra durante a Santa
Ceia Ministerial da ICB
paulistana

A

Igreja Casa da Bênção, ICB da capital de São Paulo, na avenida Celso Garcia, dirigida pelo bispo
Sergio Affonso, realizou no domingo dia 08 de março, a Santa Ceia ministerial, com a presença
e ministração do apóstolo Jair de Oliveira, que estava acompanhado de sua esposa a missionária
Graça Oliveira.
O auditório da ICB, estava lotado de pastores das igrejas da capital e da Grande São Paulo para receberem uma palavra de direcionamento, incentivo e encorajamento, sempre falando sobre a missão da
igreja para os nossos dias.
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