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Com a palavra

PALAVRA APOSTÓLICA

SETE RAZÕES POR QUE
PELOS QUAIS DEVEMOS
SER GANHADORES DE
ALMAS
Ganha almas. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes sobre esse assunto, mas não tem
colocado isso em prática, este é um momento para uma mudança de atitude e tornar-se um
ganhador de almas. Um exemplo, explicito é o que segue:
No dia de Pentecostes (At. 2:1), quase três mil almas, se converteram ao Senhor (At.2:41).
Alma é sinônimo de vida, ou seja, num único dia três mil vidas se converteram ao Senhor.
Neste brevê palavra quero expor essas sete razões:
Primeiro: O modelo de um ganhador de almas era o próprio Jesus, Ele foi maior
ganhador de almas, o maior apóstolo, o maior missionário, o maior evangelista que pisou
nessa terra.
Quando Jesus Salva alguém ele tem um projeto com essa pessoa.
Segundo: Porque a seara é grande (Mt 9:37), Jesus faz alusão ao imenso trabalho que é
o de levar o evangelho.
Terceira: Porque os obreiros são poucos (Mt 9:37-38) os trabalhadores que o Senhor se
refere nesse texto, não com aqueles que trabalha na estrutura do templo, ou nos inúmeros
ministérios. Isso não vai te dar galardão. Mas quantas vidas você ganhou ediﬁcou,
discipulou e reteve o fruto.
Esta é a única passagem que Jesus pede oração.
Quarta: Por causa da grande comissão, (Mt 28:16 a 20) Jesus deu uma ordem. Ele não
sugeriu, não deu uma ideia. A grande comissão é uma ordem imperativa que o Rei deu.
Quinto: Para abreviar a volta de Jesus (Mt24:14), Você quer que Jesus Volte logo?
Evangelize. O apostolo Paulo fala que sua da excelência (At20:25), que é falar do
Evangelho.
Sexto: Porque não quero o sangue de ímpios em minhas mãos (Ez.3:18) o peso de almas
perdidas será sobre nós. Se você tem a oportunidade e não fala esse peso virá sobre você.
Se não sabe falar é tímido, distribua folhetos o evangelista silencioso, ele fala por vc.
Sétimo: As nossa experiencias com vidas transformadas pelo poder do evangelho. Se
perguntamos, em nossos auditórios, quantas pessoas foram transformadas pelo pode de
Deus, quantos testemunhos lindíssimos teremos.
Não podemos nos acomodar A bíblia fala: “Não vos conformeis”. Não se sinta satisfeito.
Esteja disponível não seja egoísta, pregue o evangelho.
Depois de dois anos de pandemia a igreja precisa recuperar o tempo perdido. A crise
espiritual foi maior que a crise da saúde e da economia.
Nessa conferência em São Paulo vamos lançar uma campanha Nacional, intitulada: “A
Invasão do Amor de Deus”. Esteja conosco e novo projeto dado pelo Senhor.

Para compreender melhor essa mensagem,
assista https://youtu.be/wWRKID9tpJ4?t=1474

APÓSTOLO JAIR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DAS IGREJAS CASA DA BENÇÃO
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aconteceu

CONVENÇÃO
NACIONAL
ICB 2021

R E TO M A DA DA S AT I V I DA D E S ,
RECOMEÇO , VOLTAMOS AO NORMAL!

N

ão importa a palavra, frase a ser empregada,
mas a relevância desse novo momento para
o mundo, é que está se tentando retomar
a vida. Há de se comemorar, que de todas as restrições impostas pelo estado, a igreja, foi beneficiada com algumas exceções, mas em geral como
mencionou o bispo Palaroni: “as nossas agendas
foram adiadas” em 2020. Naquele ano a Convenção Nacional ITEJ, Igreja Casa da Bênção – ICB,
foi realizada em novembro devido restrições.
Em julho deste ano o Senhor nos abençoou, e
tivemos a Convenção Nacional umas da mais “espirituais” dos últimos tempos.
Virando essa página, que para alguns não foi
favorável, a abertura da convenção foi um dos

momentos marcantes para convenção, seja pela
euforia do reencontro de amigos, colegas e de
pessoas que são referências vivas. Juntando-se a
isso a apresentação que marcou o ato profético
impactando tanto os presentes quanto para os que
assistiam pelos canais da ICB Brasil. E se você ainda não é inscrito nos nossos canais, acesse:

https://bit.ly/ICBBrasil

Separamos aqui o link onde
você pode assistir novamente
a abertura da convenção 2021
https://bit.ly/3ohFI6j
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ICB brasil CONVENÇÃO
NACIONAL

O

utro fato para uma abertura tão marcante se
deu pela pregação contundente do apóstolo
Jair de Oliveira, sobre a fé seguindo o tema:
“A Cura da Fé”. Trazendo a necessidade de ter uma
fé em Cristo, não nas aparências, circunstâncias,
momentos ou conveniências.
Os dias subsequentes, de forma alguma decepcionou, sejam pelos preletores da ICB, que são
chamados de ouro da casa pelo apóstolo Jair de
Oliveira, como por dois dos convidados o missionário Paulo Canuto (São Paulo – SP), Pastor
Gilmar Santos (Goiânia - GO) e o pastor e cantor
Davi Silva (Londrina – PR).
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CONVENÇÃO
NACIONAL

ICB brasil

CONSAGRAÇÃO
NOVOS OFICIAIS

C

omo ocorreu em outros
anos a consagração e recepção dos novos oficiais
na ICB, este sobre coordenação
do bispo Jaime Caieiro (ICB
– Olinda – PE), auxílio pelo
missionário Francisco Neto
(ICB – Bahia) e outros pastores
do Brasil. Como a convenção
deu-se num período reduzido,
de quarta a sábado (21 a 24 de
julho), na sexta-feira (23) à tarde, foi destina à consagração e
separação de 516 novos oficiais
da igreja, apesar das adversidades da ocasião.
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ICB brasil CONVENÇÃO
NACIONAL

N

o sábado pela manhã foi de muitas
emoções, diversos pastores e missionários e líderes da igreja foram
apresentados: pastora Debora Mirada
(ICB - Sarasota – FL – EUA), missionária Marli Ribeiro (ICB - Paracatu – MG),
a pastora Margarida Batista (Seminário
Nacional ITEJ – SENITEJ). A saudação da
missionária Ruth de Oliveira (co-fundadora), o bispo Sérgio Affonso, apresentando
a revista da Escola Bíblica da Bênção, apresentação dos superintendentes em estágio
probatório. E finalizando a convenção foi
ministrada a Santa Ceia pelo bispo Wilson
Ribeiro (IC B – Juiz de Fora – MG)
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CONVENÇÃO
NACIONAL

ICB brasil

E

finalizando a convenção
o apóstolo Jair de Oliveira
pregou sobre Jesus o tema
central da Bíblia, detendo-se
em Cristo o modelo de cristão,
sendo essa uma das mensagens
mais impactantes. Dessa forma,
fechando com chave de ouro da
convenção 2021.
Para assistir essa mensagem
acesse
https://bit.ly/30bgiPc
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NOVOS
SUPERINTENDENTES
NOMEADOS

O

Supremos Concílio do Tabernáculo – SCT, promoveu novos missionário de
pastores a superintendentes, ou
ao estágio probatório, durante a
Convenção Nacional 2021. Esse
plano está sendo seguido desde
2019, no sentido ajudar o crescimento igreja nos diversos lugares
do Brasil.
Nesta convenção foram separados os seguintes pastore:
Marcos Moura - Bauru SP, Wa-

nderlei Candido - Viçosa – MG
e Abnner Cherne - Marilia SP.
Já os nomeados foram: Paulo
Muniz - Jataí – GO, Daniel Lins
- Piabetá – Rj e Marcos Cotta Lavras MG.
Planejando e incentivando
Em reunião com os superintendentes mais uma vez os
bispos e secretários do SCT,
endossaram a manifestação do

Pr. Abnner Cherne

Pr. Paulo Elias
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apóstolo Jair de Oliveira, sobre
o planejamento de crescimento,
a retomada dos projetos que foram adiados devido a pandemia.
Por conseguindo o apóstolo Jair
incentivou aos líderes da igreja
que intensifiquem evangelização, oração e aplicar-se a estudo
da palavra de Deus, para que
a igreja tenha um crescimento
consolidado.
Colaborou: Pr. Marcus Galdino

Pr. Daniel Lins

Pr. Paulo Muniz

Pr. Marcos Moura

Pr. Wanderlei Candido
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CONVENÇÃO DAS

Mulheres
P

da Benção

aralelo a Convenção
Nacional, foi realizada
Convenção Nacional das
Mulheres da Benção, com a participação das pastoras, missionárias e líderes que veem á convenção. Mas neste ano o Vereador
Gideon Santos do Nascimento,
membro da Igreja da Casa da
Bênção – ICB Embu das Artes,
homenageou a missionária Ruth
Brunelli de Oliveira, Superinten-

dente e co-fundadora da igreja
com o título de Cidadã Embuense.
Em sua declaração Gideon
disse: “Hoje tive o prazer de congratular essa pessoa tão importante para nossa cidade e para
nosso país, fundadora da Igreja
casa da Benção junto com o eterno Apóstolo Doriel de Oliveira, a
nossa querida Missionária Ruth
Brunelli.”

Algumas das pessoas que ali
estiram foram as pastoras Marisa Ferderle, Aparecida Ferderle
e outras.
Nesta tarde ministram a
missionária Andreia Palaroni, as
pastoras Alessandra Xavier, Ângela Piovesan e Ronimar Cruz.
Uma das coordenadoras da Convenção de Mulheres foi a pastora
Alexandra Oliveira.
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CONFERÊNCIA
APOSTÓLICA
EM SÃO VICENTE, SP

O

apóstolo Jair de Oliveira visitou o missionário Itamar Nascimento superintendência da
Igreja Casa da Bênção – ICB São Vicente (SP),
no dia 30 de outubro (Sábado), à noite teremos um
grande culto de ceia ministerial de toda a superintendência
Durante o dia, teve encontro com líderes da
superintendência e à noite ministrou na Santa Ceia
Ministerial.
O apóstolo se encontrou coma irmã Severina,
sogra do missionário Itamar, que a anos foi curado,
quando o Apostolo Jair orou por ela. A irmã Severina tinha uma perna maior que a outra e hoje anda
normalmente com as duas pernas do mesmo tamanho, outro milagre foi curada de câncer para glória
de Deus!
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Jubileu
N

oite memorável, de
comemoração dos
50 anos da Igreja
Casa da Bênção – ICB Juiz
de Fora - MG.
Superintendentes, bispos, missionários e pastores se uniram ao bispo

JUBILEU
DE OURO

ICB juiz de fora, mg

IGREJA CASA DA
BÊNÇÃO DE JUIZ
DE FORA

de Ouro

Wilson Ribeiro e sua esposa missionária Graça para
comemorarem essa data
tão significativa e especial.
O apóstolo Jair de
Oliveira foi o pregador
por nesta noite de ações de
Graças por esse ministério
que Deus tem abençoado.
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ICB juiz de fora, mg JUBILEU
DE OURO

Isso aconteceu no sábado (28 de agosto) em um culto
de ações de Graças pelos 50 anos; testemunhos, vídeos,
fotos e uma Kombi foram usadas para relembrar essa trajetória de lutas e vitorias, dadas por Deus a sua igreja e ao
líder, fundador da ICB em Juiz de Fora.
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MISSIONÁRIO JOSÉ
ROBERTO DE OLIVEIRA

ANOS

UMA VIDA
UM CHAMADO
UM LEGADO

M

ais dos pioneiros da igreja comemorou uma das datas mais significativas de sua vida. Missionário
José Roberto de Oliveira, que foi um dos
discípulos do então missionário Doriel de
Oliveira, no início da igreja nos idos de
1964, comemorou seus 80 anos.
Na noite de 19 de agosto deste ano, a
Igreja Casa da Bênção – ICB de Governador Valadares (MG), fez uma grande festa
para o seu líder.
Cercado por sua família, amigos e
colegas de ministério, pela igreja que fundou e pela sua esposa, a missionária Maria,
com que está casado a 53 anos.
Nesta noite inesquecível, estiram
presentes o apóstolo Jair de Oliveira, que
pregou no culto de ações de Graças, missionária Ruth Brunelli de Oliveira, bispos,
missionários e pastores da ICB e de outra
igreja, para glorificar a Deus.
Para assistir essa noite de ações de
Graça acesse: https://bit.ly/M-JoseRoberto
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UMA
GRANDE
FESTA
PARA UMA
GRANDE
MULHER

N

a noite de segunda-feira (27 de
setembro), uma grande festa, feita
pela Catedral da Bênção.
Este foi o culto de ações de graças dos
83 anos de vida da co-fundadora, missionária Ruth Brunelli de Oliveira.
Com a presença de autoridades civis
e eclesiásticas, a festa contou com a participação do apóstolo Jair de Oliveira e sua
esposa missionária Graça Oliveira.
O bispo Wilson Ribeiro e sua esposa,
missionária Graça Ribeiro e missionário
Abraão Ribeiro, vieram de Juiz de Fora
(MG)
O bispo Paulo Ribeiro, Paracatu (MG);
missionária Andreia Palaroni e algumas
pastoras da ICB Santos (SP), estavam presentes
Além desses os pastores das filiais e,
de igrejas de diversas denominações do
DF se fizeram presentes em homenagem
à missionária Ruth de Oliveira.
Ou seja, casa cheia para comemorar
esse grande dia.
Para saber mais acesse:
https://bit.ly/missa-ruth

16 |

mensagem

aconteceu

CONVENÇÃO
ESTADUAL
ICB ESPÍRITO SANTO

A

convenção estadual da Igreja Casa da
Benção - ICB Espírito Santo, aconteceu entre os dias 16 à 18 de setembro,
teve como tema: A Cura da Fé.
Na quinta-feira, noite da abertura houve
um ato profético, promovido pela pastora a
Raquel Jantorno pelo Ministério de Dança e
de teatro da ICB Espírito Santo, A cantora e
pregadora Lauriete, participou da abertura
louvando a Deus e o apóstolo Jair de Oliveira, ministrou a palavra encerrando o culto de
abertura.
De sexta e no sábado, Pastores Missionários e Bispos pregaram sobre o tema e o
bispo Wilson Ribeiro e sua esposa missionária
Graça Ribeiro, foram os que mais pregaram
sobre A Cura da Fé. Outros pregadores fôramos bispos Sérgio Affonso, Palaroni Jaime
Caiero e Daniel de Oliveira, Missionária Ruth
Brunelli e outros pastores. No sábado à tarde,
aconteceu a consagração dos novos oficiais da
igreja do estado do Espírito Santo.
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A N O S D E
M I N I S T É R I O
apóstolo jair de oliveira

A

noite de sábado (18 de setembro) foi comemorado os 50 anos de ministério do apóstolo
Jair de Oliveira, a equipe de vitória apresentou um túnel do tempo da vida ministerial do
apóstolo Jair.
O reverendo Hernandes Dias Lopes, foi o pregador e trouxe uma mensagem impactante à comemoração de uma data tão significativa.
Pastores do DF, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados, estiveram presentes a convenção
estadual e a comemoração dos 50 anos de ministério.
Foram muitas as homenagens prestadas ao apostolo Jair, mas a mais significativa, foram as
orações por ele e sua família impetrada pelos ministros do evangelho presentes à comemoração.
Assista o vídeo mostrando sua história
em https://bit.ly/historiaapjair
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Confira essas e mais fotos do jubileu em
www.facebook.com/icbvitoria
mensagem |

19

aconteceu

SANTA CEIA
MINISTERIAL
EM SÃO PAULO

Foi uma tarde onde foi nítida
a presença de Deus na ICB Brás.

P

resença do nosso apóstolo Jair de Oliveira,
os superintendentes do estado, pastores e
liderança local.
No sábado (23 de outubro), o apóstolo Jair
de Oliveira esteve ministrando a palavra de Deus
na Santa Ceia Ministerial do estado do São Paulo,
que se realizou na Igreja Casa da BENÇÃO – ICB
Braz.
Presença de pastores, missionários, líderes,
bispos do estado de São Paulo foi praticamente
maciça. Que receberam um direcionamento Espiritual e uma palavra de incentivo sobre o crescimento do ministério para o ano de 2021 e 2022,
do líder nacional da casa da benção.
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INAUGURAÇÃO
NOVO PRÉDIO
ICB SANTOS, SP

n

o último dia 12 outubro,
o apóstolo Jair de Oliveira, esteve na Igreja Casa
da Bênção - ICB Santos, para
ministrar na inauguração do
novo prédio na direção do bispo
António Carlos Palaroni.
Um novo tempo chegou!
Nas redes sociais da ICB
Santos, esta declaração chamou
atenção: “Promessa e realidade
são inseparáveis, quando procede da boca do Senhor! Estamos
debaixo dessa palavra apostólica!
O início de um novo ciclo para
nossa igreja, chegou um novo
tempo, e você faz parte dele, é
apenas o começo!”
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O apóstolo Jair de Oliveira
inaugurou esse novo espaço e a
casa estava lotada. Conta com
espaço para as crianças e outros
que ainda serão inaugurados. E
fachada em breve terá um belo
acabamento.
O novo endereço da ICB
em Santos é: AV. Conselheiro
Nébias, 324 - Vila Matias - Santos- SP.
Você pode
assistir ao culto
de inauguração
acessando:
https://youtu.be/
dkOtWg5NMJc
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REUNIÃO
APOSTÓLICA
SUPERINTENDENTES DO RJ

E

m agosto, o apóstolo Jair de Oliveira, acompanhado
do bispo Sergio Affonso e do pastor Arcentik Dias,
deram posse ao missionário Carlos Fernando, como
novo coordenado da Igreja Casa da Bênção – ICB no estado
do Rio de Janeiro.
Essa solenidade se realizou na presença de todos os superintendentes do Estado. Foi um momento precioso onde
houve além da posse a confraternização entre os líderes da
igreja no estado. Com uma fala encorajadora do apóstolo
concernente ao avanço da igreja em terras cariocas.
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MANHÃ APOSTÓLICA

E

EMBU DAS ARTES, SP

stamos acostumados a acompanhar as conferências apostólicas no período da noite nas igrejas, ginásios ou catedrais, mas isso mudou na Igreja
Casa da Bênção – ICB de Embu das Artes (SP). Isso porque o apóstolo Jair
de Oliveira, ministrou na manhã de domingo na sede da superintendência no
domingo (24 de outubro) liderada pelos pastores Wilson a Aparecida Ferderle.
Foi um momento precioso em que o apóstolo Jair, acompanhado do bispo
Sergio Affonso e esposa ministrou e orou pela liderança.
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CONVENÇÃO
ESTADUAL

n

TOCANTINS

os dias 8, 9 e 10 de outubro aconteceu mais
uma convenção Estadual de Tocantins, da
Igreja Casa da Bênção – ICB que foi realizada em Palmas na sede dirigida pelo missionário
Carlos Lopes. O apóstolo Jair de Oliveira, ministrou por três ocasiões e estava acompanhado pelo
pastor Arcentik Dias que também ministrou.
Estiveram presente e missionário Leidemar, da
ICB Gurupi, missionário Eulálio e outros pastores
e líderes de todo o estado de Tocantins.
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VISITA
APOSTÓLICA
CARATINGA, MG

E

m 18 de agosto (quarta-feira), o apóstolo Jair
de Oliveira visitou a Igreja Casa da Bênção –
ICB Caratinga (MG), e o missionário Jaider
Rodrigues. Neste dia visitou as obras de ampliação
do templo da ICB e deu entrevista à rádio Nova
Geração FM.
À noite o Apóstolo Jair De Oliveira e missª
Graça, foram homenageados na ICB Sede Regional por um grande grupo de crianças e o apóstolo
pregou naquela noite.
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CONF2021
ICB OLINDA

A

CONF2021 ICB Jovem da Família ICB
Grande Nordeste aconteceu nos dias 24 e
25 de setembro na Catedral da Bênção de
Olinda (PE), com o tema: “O que Tua Glória fez
comigo”, baseado na música de autoria da pastora
Fernanda Brum.
Foram três encontros que contaram com a
presença de jovens de dezenas de congregações.
Os preletores foram: Bp. Jaime Caieiro, Missª.
Janilde Caieiro, Pr. Henniel Caieiro, Pr. e Coronel
Felipe Sá, Diac. e Deputado Joel da Harpa, Reverendo Gláucio Luciano e Pr. Alexsandro Rocha.
No Encerramento houve a ministração e louvores de Fernanda Brum.
A Coordenação do Evento foi do Bp. Jaime
Caieiro (Superintendente) e Pr Henniel Caieiro
(Diretor Regional)
Essa conferência impactou tanto Olinda e a
região que as TVs Globo, SBT e outras fizeram a
cobertura de mídia. Outras igrejas também participaram da conferência.
Você pode assistira a essas ministrações que
estão disponíveis no Instagram o endereço é
@icbgrandenordeste

mensagem |

27

aconteceu

CONVENÇÃO
ESTADUAL
DO PARÁ

N

o dia 25 de setembro tivemos em Marabá a nossa Convenção Estadual do
Pará, com o tema: “UMA IGREJA IMPARÁVEL”.
Tivemos a presença dos superintendentes
do Estado, juntamente com seus Pastores e Líderes.
Na oportunidade, cada Superintendente
compartilhou uma palavra de direcionamento e alinhamento para o crescimento da nossa
poderosa igreja no Estado do Pará.
Agradecemos honrosamente ao nosso querido Apóstolo Jair de Oliveira e ao Supremo
Concílio por nos dar a liberdade e autoridade
para realizarmos a mesma.
Oramos para que o Senhor continue dando este crescimento expressivo neste Estado
que tem servido de exemplo e motivação para
muitos outros.
Colaborou:
Missionário Heilor Messias, líder estadual do Pará
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PARCERIA COM O ESPÍRITO SANTO NA EVANGELIZAÇÃO
(João 15: 26, 27 / atos 15:58 / atos 5:30-32)

Exemplo do jovem pastor ARCHEBOLD BROWN entrou na escola de preparação
de pastores do pregador C.H SPURGEON de renome mundial ele se tornou um pastor
bem sucedido em londres, milhares de pessoas acompanhavam, onde ele estava para
ouvi-lo admiravam a grande unção no seu ministério e perguntavam de onde vinha
tanto PODER?
Depois de sua morte o segredo foi descoberto na velha e surrada Bíblia que usava
em atos 15:28, ele havia registrado uma nota no pé da página.
“Oh quão importante é um trabalho no qual nosso companheiro principal é o
ESPÍRITO SANTO sem sua parceria ,nenhuma vida de fé ou obra evangélica tem
valor.”
A ignorância não é a única coisa que nos impede de ter parceria com o Espírito Santo,
a falta de humildade também é, outro fator não querem esperar nele.
A missão de pregar foi dada primeiro Espírito Santo e depois a nós.
O motivo de pouco crescimento hoje é que em muitos lugares a parceria com Espírito
Santo foi rompido.
Precisamos ter comunhão com Espírito Santo segunda Coríntios 13:13.
O que significa comunhão com Espírito Santo? Há dois sentidos:
1º) Companheirismo, comunicar-se com alguém, viajar juntos, sem este companheirismo o líder esfria a igreja esfria se torna como um fogão sem fogo. Sabendo disso
a primeira pergunta de Paulo aos 12 varões de Éfeso foi: Já recebestes o Espírito Santo
quando crestes?
Em Samaria no meio do grande movimento evangelístico.
A igreja de Jerusalém enviou Pedro e João para consolidar o frutoe em primeiro lugar
orarem para que recebam o Espírito Santo. Atos 8 :15 -17.
2º) significado da palavra comunhão: Trabalhar em parceria, Liderança do Espírito
Santo na igreja.
• Felipe e o eunuco atos 8: 26-29,39
• Com Pedro em Jope após a visão do lençol. Atos 10:19.20
• Na igreja de Antioquia atos 13:2-4
• Na direção do ministério de Paulo a geografia certa. atos 16:6-10.

Ele é o líder e companheiro de todos os líderes
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Esboços de Mensagens

A SÍNDROME DA IGREJA DE PORTA TRANCADA. (João 20: 19)
No domingo da ressureição de jesus, a sua igreja estava de portas trancadas.
(Jo . 20:21)

Uma semana depois, as portas continuavam trancadas. (Jo. 20:26)
Há muitas igrejas com esta síndrome, perderam a identidade e não sabem qual é a sua
missão. Por que eles estavam com as portas trancadas? O texto nos dá respostas.
1º) Por causa do medo. (Jo. 20: 19)
- Sabemos que o medo positivamente nos leva a buscar o senhor. (II cro. 20:3)
- O medo negativamente nos paralisa (II Tm. 1:6 – 7 / I Jo. 4:18)
- O medo pode levar um cristão a enterrar o seu talento. (Mateus 25:25)
2º) As portas estavam trancadas porque eles não estavam em comunhão com o cristo
ressurreto. (Jo. 15:5 / Rm. 4:25 / I Co. 15:17 / Ap. 3:20)
3º) As portas estavam trancadas por causa da incredulidade. (Mc. 16: 9 – 13 / Mc. 16:14)
4º) As portas estavam trancadas porque a liderança passava por uma crise vocacional.

(Jo. 21: 2 – 3)

Eles foram chamados no início do ministério de jesus para tempo integral, eles eram
pescadores profissionais; jesus os queria pescadores de homens. (Mc.1: 16 –19)
A igreja nascente estava com uma grande crise de identidade e de vocação.
Sete dos onze apóstolos, estavam dispostos a abandonar o apostolado e voltar a antiga
profissão. (Jo . 21: 1 – 3)
Uma igreja de portas abertas, é uma igreja voltada para a evangelização. (ICo. 16: 9/ II Co.
2: 12 Col.4: 3-4)

Para a igreja de Filadélfia, Jesus disse: (Ap. 3: 7-8)
Uma igreja que não aproveita a oportunidade que
Deus lhe dá, sofre da síndrome de portas fechadas.

7 SINTOMAS DE UMA IGREJA QUE ESTÁ
DOENTE E NECESSITA SER REVITALIZADA
1º) Igrejas doentes tendem a focalizar em programas.
2º) Vivem voltadas para o passado, nostalgia e tradição.
3º) Igrejas doentes tendem apoiar em personalidades.
4º) Igrejas doentes possuem uma mentalidade de manutenção.
5º) Igrejas doentes apresentam justificativas para o fracasso e se colocam como vítimas.
6º) Igrejas doentes possuem má reputação na comunidade.
7º) Igrejas doentes desviaram do evangelho da graça.
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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 MAIOR PROJETO DE EVANGELIZAÇÃO!
TREINAMENTO PARA A LIDERANÇA!
EM 2022 SUA IGREJA VAI CRESCER!
O MODELO DE EVANGELISMO QUE SE
ADEQUA À IGREJA

ESTRATÉGIA NACIONAL
DE EVANGELISMO
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