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Com a palavra

PALAVRA
APOSTÓLICA
Meus queridos a amados irmãos,
Chegamos a nossa 57ª Convenção Nacional, um momento tão aguardado por todos que são membros dessa
igreja que tem crescido em todas as partes do nosso país.
Nos últimos meses tenho estado em inúmeras cidades
visitando e pregando em nossas igrejas. Essa experiência
tem sido tremenda, ver almas se rendido aos pés do Senhor, vidas sendo libertas das garras do diabo e pessoas
sendo curadas, milagres acontecendo a olhos visto. Estes
são sinais que o Senhor tem prosperado a sua obra.
A igreja continua avançando, por onde passamos temos visto jovens tocados pelo poder de Deus, com o verdadeiro, genuíno chamado de Deus para obra do Senhor,
mulheres, homens, crianças, adolescentes com desejo
imenso de servir a obra do Senhor e o Senhor da obra.
Nesta convenção falaremos sobre: “EM TODO TEMPO,
JEJUM E ORAÇÃO”. Com certeza você deve estar se perguntando: Por que esse tema? E dado mil e uma resposta
a si mesmo. Mas o Senhor tem nos direcionado a um tempo de intensificação de nossas orações, nossa intimidade com Deus tem que ser aprofundada e aperfeiçoada.
Se oramos uma hora por dia, temos que estendê-la para
duas. Da mesma forma com o jejum, quantos deixaram a
prática salutar de jejuar ao Senhor?
É tempo de voltamos nossos olhos a Deus, buscar ao
Senhor. Olhe ao seu redor, veja a conturbação em que o
mundo está vivendo, conflitos intensos, polarizações extremadas, falta de amor ao próximo. Nossa igreja vive um
intenso mover de Deus, mas no mundo, muitos tem deixa
as coisas do Senhor em segundo, ou terceiro plano. Esses
estão esfriando na fé.
No livro de Isaias 55:6, o profeta nos alerta que este
é o momento em que devemos buscar ao Senhor e ele
será achado por nós, pois: “EM TODO TEMPO, JEJUM E
ORAÇÃO”.
Deus te abençoe abundantemente.

APÓSTOLO JAIR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DAS IGREJAS CASA DA BENÇÃO
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aconteceu

CONFERÊNCIA
nacional
DE LÍDERES
2 0 2 1

N

o dia 18 de novembro, quinta feira, teve início a CONFERÊNCIA
NACIONAL DE LÍDERES 2021, da
Igreja Casa da Bênção - ICB, na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, centro
da capital paulista. A época o bispo Sergio
Affonso, coordenador da Casa da Bênção
no estado de São Paulo fez abertura oficial.

Grande parte dos líderes da igreja no
Brasil estavam na cerimônia de abertura,
ocasião aconteceram duas ministrações,
uma com apóstolo Jair de Oliveira e a outra
do Missº Paulo Canuto. Os céus estavam
abertos sobre aquele auditório.
Na manhã de sexta-feira, o segundo dia
da CONFERÊNCIA NACIONAL DE LÍDERES 2021, começo antes das oito horas da
manhã com pastores, missionários e bispos,
reunidos com o apóstolo Jair de Oliveira,
para orarem ao Senhor, pela igreja e pelo
progresso da conferência e um despertamento espiritual, diante dos projetos que
seriam apresentados, como por exemplo o
hoje conhecido “Invasão do Amor de Deus”.
Ao qual coube a bispo Palaroni, fazer a devida apresentação.
Os preletores desta manhã foram o pastor Paulo Canuto, missionário Amilton
Candido e o apóstolo Jair. Á noite a ministração tivemos a palavra do bispo Palaroni,
do bispo Wilson Ribeiro e a visita do pastor
Ducler de Oliveira, irmão do saudoso apóstolo Doriel de Oliveira.
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No sábado, dia do encerramento da CONFERÊNCIA NACIONAL DE LÍDERES, foi algo
sobrenatural, com a ministração
dos bispos Daniel de Oliveira e
Jaime Caieiro, missionária Ruth
de Oliveira, co-fundadora da
Igreja Casa da Bênção, missionária Graça Oliveira, esposa do
apóstolo Jair de Oliveira.
Foram dias maravilhosos
que marcaram os que participaram. Cada um dos preletores,
apresentou sua experiencia com
Deus. E como isso impactou
suas vidas. Essa troca de experiências trouxe crescimento para
todos os que participaram da
Conferência, que contou ainda
com diversos grupos de louvor
da igreja se revezando nas ministrações.
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SOBRENATURAL,
HISTÓRICA,
DIVINA!

Convenção 2021 da
Igreja Casa da Bênção,
grande nordeste

A

bertura da Convenção
2021 ficará marcada em
nossos corações. Ver a
multidão adorando a Deus com
ALINE BARROS, não tem preço! Essa frase foi que ecoou nas
redes sociais da ICB Grande
Nordeste.
A Convenção 2021 da Igreja
Casa da Bênção – ICB do Grande Nordeste, superintendência
que abrange vários estados da
região, conhecida como: Família
ICB Grande Nordeste aconteceu
nos dias 13, 27 e 28 de novembro, na Catedral da Bênção de
Olinda (PE) e no Teatro Guararapes, localizado no centro de
convenções de Pernambuco.
O louvor neste ano teve participação dos Cantora Aline
Barros e Leonardo Gonçalves e
Celebração ICB.
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Na ministração tivemos a
honra da presença do nosso
Apóstolo Jair de Oliveira (Presidente Mundial da ICB), pastora
Raquel Jantorno e o Diácono e
Deputado Joel da Harpa (Membro da ICB). A direção foi do
Bispo Jaime Caieiro (Superintendente Regional), Miss Janilde
Caieiro e Pastor Henniel Caieiro
(Diretor Regional).
Na manhã de sábado (27
de novembro) o apóstolo Jair
ministrou aos pastores da ICB
Grande Nordeste, à tarde a pastora Raquel e o apostolo foram
os pregadores.
No domingo, pela manhã,
encerramento da convenção no
teatro Guararapes o apostolo Jair
de Oliveira pregou para um auditório lotado, onde os presentes
foram impactados com a manifestação do Espírito Santo.
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Apóstolo Jair,
ministra para
líderes em Mauá

O

Apóstolo Jair De Oliveira
esteve na superintendência da ICB Mauá, ministrando a primeira Santa Ceia
do ano de 2022, no dia nove de
janeiro, ocasião em que pregou
nas Santas Ceias das 7h e 10h,
com os seguintes temas: “As
marcas de uma igreja apostólica” e “Quem somos e para que
somos?”. Uma manhã de renovo
e direcionamento para toda igreja! Quem estava presente pôde
sentir nitidamente a presença de
Deus. Os pastores Arcentik Dias
e Jefferson Figueiredo, também
estiveram acompanhando o
apóstolo Jair.
À tarde, o Apóstolo Jair De
Oliveira encerrou sua visita na
ICB Mauá, com uma reunião de
pastores e líderes das superintendências de Mauá e do Brás.
mensagem |
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O Apóstolo Jair, consola a
igreja Casa da Bênção do Brás.

n

a manhã do dia doze de dezembro,
domingo de Santa Ceia, a igreja Casa
da Bênção – ICB Brás, estava com
suas portas abertas, recebendo os pastores
e oficiais da igreja que participam mensalmente dessa reunião de comunhão com o
Senhor. Porém era uma manhã triste, todos
os presentes sentiam a falta do seu pastor, o
Bispo Sergio Affonso, o qual o Senhor havia
recolhido há dois dias.
O apóstolo Jair de Oliveira que se deslocou para São Paulo para homenagear e dar
assistência as igrejas, pregou na ICB Brás,
naquela manhã e o Senhor o usou com uma
palavra consoladora e de refrigério para
aquele momento de profunda dor.
Novo Superintendente de Mauá
é empossado pelo Apóstolo
Jair de Oliveira

n

a tarde de sábado (29 de janeiro de
2022) o apóstolo Jair de Oliveira,
acompanhado do bispo Wilson Ribeiro e dos pastores Arcentik Dias, Jefferson Figueiredo e Elias Chaves, empossou
na superintendência de Mauá, o Missionário João Batista, que auxiliou o missionário
Francisco Affonso bem como o bispo Sérgio Affonso por 44 anos, agora se tornou
superintendente estadual.
Também foi empossado na igreja do
Brás, o pastor Stênio Façanha, que será
auxiliado por uma equipe de ouro; pastor
Sidney Primo. Que Deus continue cobrindo e abençoando a todos do Estado de São
Paulo.

O Senhor nosso Deus recolheu
o bispo Sergio AffonsoCode
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Santa ceia
ministerial
e Batismo
em Vitória

A

igreja Casa da Bençoa de Vitoria – ICB – Vitória, promoveu no sábado, dia 18 de dezembro de 2021, a última Santa Ceia
Ministerial do ano, acompanhado
de um grande batismo onde dezenas
de almas desceram as águas.
O apostolo Jair de Oliveira pregou a palavra, acompanhou aos batizando e ministrou a Santa Ceia.

Noite
apostólica
e m

C a m p i na s

A

A superintendente da ICB
Campinas, pastoreada pelo
missionário Edmar Machado. Esteve em festa no sábado (08
de janeiro de 2022). Pela manhã, foi
um tempo maravilhoso de oração
e pastoreio e a noite a pregação da
palavra de Deus edificando toda a
igreja ensinando como atrair a presença de Deus para um culto. Uma
noite marcante!
Nesta visita o apóstolo foi acompanhado pelos queridos pastores Arcentik e Jefferson Figueredo.
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Uma noite
célebre e de
celebração!

A

s fotos registram, porém não captam a
essência do que foi liberada no culto de
Celebração em homenagem ao aniversário de 70 anos, do nosso estimado Apóstolo
Jair de Oliveira.
Tudo isso aconteceu na noite de 10 de janeiro. Muita emoção, muitas homenagens
apresentadas por familiares, irmãos, amigos,
incluindo autoridades eclesiásticas e políticas
que abrilhantaram e enriqueceram a noite
apostólica. Dentre elas o governador do estado, Renato Casa Grande e a vice-governadora
Jacqueline Moraes. Que presentearam com um
importantíssimo livro do Palácio Anchieta,
sede do governo capixaba.
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Como sempre o apóstolo
estava rodeado de sua família,
missionária Graça Oliveira, esposa e companheira, suas filhas,
genros e netos. Os pastores e colaboradores da superintendência
da Casa da Bênção do Espírito
Santo, estavam todos reunidos
para esta grande celebração.
Para ver mais fotos e assistir
aos vídeos acesse:
https://bit.ly/Noite Celebre
Ou acesse o QRCode

mensagem |

13

aconteceu

ICB
Paracatu
celebra o
Jubileu de
Ouro

n

os dias 22 e 23 de janeiro, aconteceram
as comemorações dos 50 anos da Igreja
Casa da Bênção - ICB Paracatu, superintendência dirigida pelo casal bispo Paulo
Ribeiro e Missª. Marli Ribeiro
Foram dias em que a glória de Deus era
perceptível. Muito louvor, adoração, oração e
palavras direto do coração de Deus.
A festa foi abrilhantada com a presença do
nosso apóstolo Jair de Oliveira e dos pastores
Raquel e Alexandre Jantorno, de Vitória - ES,
Elias Chaves BH-MG e Arcentik Dias, Brasília
- DF.
Contou ainda com toda equipe da superintendência, para a realização esta linda festa!

14 |

mensagem

aconteceu

Conferência
anual da ICB
Santos

e

ntre os dias 27 a 30 de janeiro, deu-se a Conferência anual da Igreja Casa da
Bênção – ICB Santos, na sede
da superintendência, dirigida
pelo bispo Antônio Palaroni e
a missionária Andrea Palaroni.
Na noite de abertura o apóstolo
Jair de Oliveira ministro a palavra de Deus. Superintendentes
e pastores da baixada Santista,
São Paulo e de outros estados
brasileiros estavam presentes. O
mesmo ocorrendo até domingo,
dia do encerramento.
Mais conhecida como Conferência Edificando Vencedores
– EDIVENC, esta conferência
traz momentos de poder de
Deus, renovação e de muitos
testemunhos de transformação
de vida. Pessoas transformadas,
restauradas.
O mover do nosso Rei Jesus
foi muito forte!
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PROJETO

AVIVA
SÃO PAULO

n

os dias 22 e 23 de fevereiro, o apóstolo Jair de Oliveira e o Bispo Palaroni estiveram com toda a liderança
do estado de São Paulo, superintendentes,
pastores e líderes locais em um retiro espiritual na Instância Vale dos Sonhos.
Foram dias de muita oração, comunhão, ministração da palavra e a apresentação do Projeto Aviva São Paulo para os
anos 22 e 23, São Paulo passa a viver um
novo tempo, uma nova estação e uma nova
direção.

Inaugurado
escritório
do Supremo
Concílio em
São Paulo

o

apóstolo Jair de Oliveira, inaugurou um novo escritório do Supremo Concílio - SCT, no estado de
São Paulo, na cidade de Santo André, isso
ocorreu no último dia 09 de maio (segunda-feira). Esse novo espaço será de grande
ajuda à Igreja Casa da Bênção - ICB - São
Paulo, já que o estado tem o maior número
de superintendências. Estiveram presentes
os pastores Arcentik Dias, Jefferson Figueiredo, Elias Chaves e César Affonso.
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Encontro do
Apostólo Jair
com Presidente
Bolsonaro

A

conteceu no dia 8 de março, no Palácio
da Alvorada, residência oficial do Presidente, um encontro com toda liderança
evangélica de grande expressividade no Brasil
e o apóstolo Jair de Oliveira se reuniu com o
presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama
Michele Bolsonaro e a ministra Damaris Alves.
Oraram pelas autoridades. Oraram pelo presente e futuro da nossa nação.
Todos os líderes em suas falas repetiam:
“Como é feliz a nação que tem o Senhor como
Deus...” Salmos 33:12
Para assistir o vídeo com a fala do apóstolo
Jair acesse: https://bit.ly/encontroApostoloPresidente
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Encontro Nacional de
Superintendentes ICB

o

encontro de superintendentes em Caldas Novas
– GO, aconteceu entre os
dias 22 a 24 de março de 2022,
no Centro de Eventos em Caldas
Novas, para que nesses dias haja
renovação e direção do Eterno!
A obra não pode parar! Deus
conta com cada um de nós!
O apóstolo Jair de Oliveira,
bispos Palaroni, Wilson Ribeiro
e Jaime Caieiro e outros foram os
preletores. Além de uma reunião
administrativa.
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programa de
TV da Casa da
Bênção

o

utro marco importante no ano de 2022, foi
a estreia do Programa: CRISTO VERDADE QUE LIBERTA, no mês de abril.

Sob a direção e apresentação do apóstolo Jair
de Oliveira e co-apresentação do bispo Palaroni,
o programa prima por levar o evangelho pelas TV,
traz testemunhos de pessoas transformadas, curas
e libertas pelo poder de Deus.
O Programa vai ao ar de segunda a sexta às
19h na RBI TV. Você pode acessar pela TV a cabo
Claro/NET – 16, SKY – 20, Oi TV – 19 e BLU
TV – 245.
Ou acesse
https://www.rbitv.com.br/mk/RBI-MidiaKit.pdf

ou o QRCode e descubra
o canal na sua localidade.
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Bodas de ouro do bispo
Wilson e missionária
Graça

u

m dos pioneiros da Igreja Casa da Bênção
- ICB, Wilson Ribeiros comemorou suas
Botas de Ouro com a missionária Graça
Ribeiro. Cinquenta anos de vida em comum e
pela causa do evangelho. O culto de ação de graças ocorreu no dia 23 de abril de 2022, com a
participação de amigos de ministério e da ICB de
Juiz de Fora, igreja a qual fundou e é seu pastor.
O apostolo Jair de Oliveira e esposa, missionária Maria Das Graças Diniz de Oliveira ministraram nas Bodas de Ouro, do casal a qual são
amigos a mais de cinquenta anos.
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o

Apóstolo Jair em
Embu das Artes - SP

apóstolo Jair de Oliveira,
ministrou no dia 30 de
abril, na abertura do encontro de Jovens da ICB Embu
das Artes em São Paulo! Foi
muito edificante! O apóstolo foi
surpreendido ao receber, pela
juventude, uma linda estátua do
Leão da tribo de Judá dourada
como presente!
O apóstolo Jair frisou ainda:
“Deus está levantando em nosso
meio a nova geração de apaixonados pela presença do grande
Deus!”

Uma noite poderosa reservado apenas para homens no Espaço ICB em Jardim Lavorato na
cidade de Embu das Artes - SP.
E o apóstolo Jair de Oliveira ministrou neste encontro na noite
do dia 3º de abril, sábado, que
teve por tema: “Geração de Eli x
Geração de Samuel.
O apóstolo Jair, explanou
sobre a importância e urgência de se ter uma geração Santa
e alinhada com a vontade e os
propósitos de Deus! Muitos que
estavam de coração quebrantado
ao Pai foram impactados e reno-

vados!
Paralelamente ao evento dos
homens, acontecia no templo
sede da ICB Embu das Artes,
o encontro com centenas de
mulheres apaixonadas e sedentas por Deus. A pastora Raquel
Jantorno quem ministrou a elas.
Este foi a primeira Convenção Regional das Igrejas Casa da
Benção de Embu das Artes, que
se encerrou na manhã do dia 01
de maio, com uma grande Santa
Ceia. Onde se reunião toda a superintendência, sob a liderança
do missionário Wilson Ferderle.
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Conferência Estadual
de Líderes das ICB Bahia

E

ntre os dias 20 a 22 de
maio, o apóstolo Jair de
Oliveira, acompanhado
do pastor Elias Chaves, esteve
ministrando na Conferência
Estadual de Líderes da Bahia,
liderado pelo bispo Daniel de
Oliveira. Foi nítido a manifestação do poder de Deus em todos
os dias da Conferência.
A receptividade dos líderes
que ali estavam foi imensa, intensa e com muitas homenagens
ao apóstolo Jair. Uma explosão
de poder e glória do nosso Deus
se espalhou pelo templo, aonde
aqueles de corações abertos ao
mover do Espírito Santo foram
tomados pelo fogo do céu!
Parabenizamos o Bispo Daniel e equipe pela maravilhosa
conferência!

Fotos: Mônica Santos
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Conferência
Estadual ICB
Goiás

O

apóstolo Jair de Oliveira,
esteve ministrando, no
dia 28 de maio (sábado)
na abertura da Conferência estadual das Igrejas Casa da Benção de Goiás em Goiânia com
o tema: “Arrependei-vos”, sob a
liderança do missionário Juvercino Duarte. Muitas vidas com
seus corações disponíveis para
o Rei Jesus se derramaram perante o Todo Poderoso, Senhor
dos senhores!

Convenção
Estadual

Aviva ICB
Minas Gerais

N

a tarde de 04 de junho
(sábado), o apóstolo Jair
de Oliveira, ministrou
na Convenção Estadual Aviva
ICB - Minas Gerais com o tema:
“Curando a Fé”.
O auditório estava lotado,
centenas de irmãos e irmãs sedentos pela presença do nosso
Deus. Bispos, missionários, pastores, líderes e superintendentes
de todo o estado de Minas estavam presentes.
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Novo tempo
para a
ICB belo
horizonte

O

apóstolo Jair de Oliveira, esteve ministrando na ICB-BH, no
dia 05 de dezembro de 2021,
dirigida pelo pastor Elias Chaves.

CONVENÇÃO
REGIONAL ICB
CABO FRIO

O

s cabofrienses realizaram sua
convenção regional com o tema
“Fé, Se Creio Faço”, entre o dia 03
a 06 de fevereiro deste ano, na liderança
do querido pastor João David, crendo
que não irão deixar a próxima geração
sem referências, pois a ICB é a igreja do
avivamento.
O apóstolo Jair de Oliveira, esteve
presente e ministrando, juntamente com
a missionária Graça, sua esposa na abertura, para esse novo tempo que Deus
preparou para ICB - Cabo Frio, que tem
recebido a unção que flui através Dele a
igreja vai avançando.
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Santa Ceia
apostólica
Bauru - SP

N

o sábado (07 de maio) o apostolo Jair de Oliveira, acompanhado
de sua esposa missionária Graça
Oliveira, tiveram uma recepção especial
pelo pastor Marcos Moura e sua esposa
pastora Gabriela em Bauru - SP.
Esta noite foi poderosa! O apóstolo
pregou aos irmãos da ICB Bauru na liderança de seus filhos espirituais; Pastores Marcos Moura e Gabriela, na Santa
Ceia Apostólica. O apóstolo e esposa
foram homenageados com um belíssimo quadro e mais presentes. Muitos
líderes da região estiveram presentes tais
como; Pastor Abner e Daiane de Marília, pastor Manoel de Botucatu, pastor
César juntamente com a esposa pastora
Márcia de Mauá e tantos outros!

Noite de Cura e libertação
ICB Osasco

D

entre as diversas visitas em que
apóstolo Jair de Oliveira, tem feito
pelas Igreja da Casa da Bênção –
ICB, no dia 30 de maio, ele este na ICB
– Osasco, pastoreada pelo missionário
Paulo Sergio. Naquela noite foi denominada, Culto de Cura e Libertação,
Deus usou o apóstolo poderosamente e
muitos foram curas e libertos pelo poder
de Deus.
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ICB Mogi
das Cruzes
recebe o
apóstolo
Jair de
Oliveira

D

ando sequência as visitas
apostólicas o apostolo Jair
de Oliveira, esteve ministrando na noite de terça (31 de
abril) na ICB – Mogi das Cruzes,
na liderança do Pastor Agnaldo.
Deus tem trabalhado de forma
poderosa em nosso meio! A
chama do Espírito jamais irá se
apagar!
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Noite de Cura
e Libertação

Embu das
Artes

N

o dia 01 de maio (quartafeira), mais uma noite de
cura e libertação em que
o apóstolo Jair de Oliveira, juntamente com o Bispo A.C Palaroni, ministrou dessa vez na ICB
- Embu das Artes, liderada pelo
missionária Wilson Ferderle. O
templo estava repleto de vidas
sedentas por libertação, curas e
salvação!
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Agenda
apostólica
ICB Santo
André - SP

D

eus operou poderosamente no último dia da Agenda Apostólica no estado
de São Paulo, o apostolo Jair de
Oliveira, na noite quinta-feira
(2 de junho), a Igreja Casa da
Benção em Santo André, estava repleta de vidas sedentas por
transformação através do poder
do nome de Jesus.
No final da reunião a Missionária Graça, homenageada pela
passagem de aniversário dos
líderes que ali participaram da
reunião dentre eles missionário
João Batista, superintendente da
região.

Santa Ceia
Apostólica
no Rio de

Janeiro

N

o último dia 16 de junho,
o apóstolo Jair de Oliveira, acompanhado do pastor Elias Chaves, esteve ministrando a Santa Ceia Apostólica
para os líderes do estado do Rio
de Janeiro, na ICB Quintino Bocaiúva. A igreja estava repleta de
superintendentes, missionários,
pastores e líderes do estado fluminense.
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homenagem
missionária
graça
Líderes da ICB São Paulo,
homenageiam missionária
graça por seu aniversário

o

s líderes do estado de São Paulo,
comemoraram no dia 03 de junho o aniversário da Missionária Graça de Oliveira. Foi realizada uma
festa e um grande número dos líderes
paulistas estiveram presentes.
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Conferência
Regional da
ICB Brasília
e entorno

O

apóstolo Jair de Oliveira, acompanhado de sua esposa a missionária
Graça de Oliveira, participou da
Conferência Regional das Igrejas Casa da
Benção de Brasília e Entorno, nos dias 12
e 13 de junho, na Catedral da Bênção.
No Domingo (12 de junho), ministrou
nas duas Santas Ceias, pela manhã e à noite, nas duas ocasiões os pastores, líderes,
todos os presentes, foram impactados pelo
poder Deus.
Na segunda-feira à noite, último dia da
conferência regional pregou para os pastores e para os candidatos a oficiais da igreja
que foram consagrados logo a seguir.
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Seja Edificado
ADQUIRA HOJE MESMO!

Obras do Apóstolo Jair de Oliveira

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

cpicb.com.br
6199998.7654

| 613033.9900

/casapublicadoraICB
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O MAIS NOVO LIVRO DO APÓSTOLO JAIR DE OLIVEIRA

LANÇAMENTO

cpicb.com.br
61.99998.7654 | 61.3033.9900
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Acesse nossa livraria online e
compre os materiais da Casa da
Benção de forma rápida e fácil!

