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OS SEGREDOS DA INTIMIDADE
“A intimidade do Senhor é para os
que o temem, aos quais ele dará a
conhecer a sua aliança.” Sl 25.14
Pensando
em
intimidade
lembramos de algumas coisas
que a promovem, ou que revelam
quando ela existe e está presente.
Uma destas coisas é o segredo. Já
ouviu ou falou: “Eu quero contar um
segredo”? Segredo é algo que deixa
de existir a partir do momento que
você compartilha, sendo apenas
ouvindo ou então contando.
Outra coisa interessante neste
assunto é que ninguém usa um
microfone para revelar um segredo,
mas o faz quando há intimidade.
Durante o ministério de Jesus, ele
operou muitos milagres e sempre
pedia segredo: “Olha, não diga
nada a ninguém.” (Mc 1.44); Porém,
diante de milagres e maravilhas
operados, as pessoas não se
continham e espalhavam a todos,
de maneira tal que Jesus não podia
andar publicamente (Mc 1.45). A
bem da verdade, algumas pessoas
conseguem segurar um segredo, já
outras não. Existem segredos que
levaremos ao túmulo, e outros que
não podemos segurar, dentre estes,

o segredo da vida eterna; o segredo
da alegria contínua; o segredo da
vida abundante; o segredo da paz
perene... Quanto a estes segredos
todos precisam e merecem
conhecer “E o que de minha
parte ouviste através de muitas
testemunhas, isso mesmo transmite
a homens fieis e também idôneos
para instruir a outros.” (2Tm 2.2).
São as crianças que “coçam a
língua” para contar um segredo,
e por mais que se esforcem,
não ficam caladas diante de um
acontecimento novo. Elas inovam
na arte de passar adiante coisas
que ouvem. Será que Deus tem
segredos? Sim, o Senhor tem seus
segredos e deseja passar para os
que procuram intimidade com Ele.
“A intimidade do Senhor é para os
que o temem, aos quais ele dará
a conhecer a sua aliança.” Sl 25.14
O texto de Gn 18 nos fala de
alguns segredos que Deus deseja
contar e aguarda a hora de nos
revelar. Ele espera apenas que
alguém deseje ouvir e queira levar
adiante o que ouvirá. Existe uma
exigência para isso acontecer: Ele
revelará aos que tiverem intimidade
com ele. Vejamos alguns dos

segredos que Deus quer revelar
para quem tem intimidade com ele.
O Segredo da ORDEM PRAZEIROSA
(Gn 18.9-10): Por muito tempo
Abrão e Sara oraram por um filho
(cerca de 20 anos), agora chegou
o momento de Deus lhe revelar
qual o tempo certo. O Senhor foi
visitá-los na companhia de anjos,
e lhe revelou o segredo que traria
prazer (18.10): “Certamente voltarei
a ti, daqui a um ano; e Sara, tua
mulher, dará à luz um filho...” – Este
segredo revelado era sinônimo
de prazer para todos; veja como
Sara recebe esta notícia: “Depois
de velha, e velho também meu
senhor, terei ainda prazer?” (18.12).
A informação da gravidez de Isabel
foi alegria e júbilo para todos (Lc
1.58). Essa era uma notícia que

produziria intensa alegria, pois era a
resposta da oração de muitos anos!
Deus atenta para nossos sonhos
e tem segredos que poderão nos
proporcionar grande prazer e
intensa alegria. Para Abrão e Sara
era “terás um filho”. Ele também
tem segredos que serão revelações
de “coisas grandes e ocultas que
não sabes” (Jr 33.3). De qualquer
forma, entenda que Deus tem
coisas a revelar e o fará aos que
investirem na intimidade com Ele.
Estamos no tempo de buscar a
Deus e alimentar esta intimidade.
(continuação no próximo boletim).
Pr. Valdemberg Viana

Motivos de Oração
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6)
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Renda graças a Deus pelo favor e misericórdia de Jesus;
Louve ao Senhor por sua doce e maravilhosa graça;
Clame o favor de Jesus para os casais da Igreja;
Ore por direção para os desempregados;
Interceda junto ao Pai por nossos enfermos;
Peça as bênçãos do Senhor para os retiros;
Agradeça a Jesus pelos professores da EBD em 2019;
Ore ao Senhor em favor do Pb. Samuel e Liamar;
Ore ao Senhor em favor do Dc. Manoel Sobrinho e Isabel;
Interceda a Deus pelo Mis. Paulo Fernando (África);
Peça os cuidados do Pai para a Orquestra;
Agradeça e ore em favor da Congregação de Guará;
Clame ao Senhor por maior intimidade espiritual;
Ore a Jesus clamando por retorno da centésima;
Dê graças ao Senhor pela saúde e vida dos idosos.
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Ester Ribeiro,
Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Luiz Monteiro, Dª. Nilza, Anália Garcia,
Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Arantes e Sergio Haussmann.

Notícias

fique bem informado!

DE SAÍDA – Como é do conhecimento de
todos, a família Perote foi desafiada a uma
grande mudança. Desde setembro do ano
passado começou a nascer um novo tempo.
A partir desta época, orações foram feitas,
ideias compartilhadas, informações foram
trocadas, conselhos entre irmãos foram
trocados, opiniões divididas com amigos
e a busca de Deus para todas essas coisas
foram feitas. Assim veio o entendimento que
era para se mudar. Mudar para uma terra
distante daqui, mas bem perto da vontade
de Deus. Certamente sentiremos muitas
saudades. Por favor, oremos pelos Perotes
que vão, para que haja boa adaptação e
escola para as crianças, saúde para todos,
vida com Deus, direção de Igreja para servir
a Jesus... E oremos pela família que fica.
DE ENTRADA – Com a mudança do Pb.
José Albery Perote Filho, fica vaga uma
cadeira no Conselho de Presbíteros. De acordo
com o Art. 50, Parágrafo 4 de nosso Estatuto,
precisamos ocupar esta vaga com o primeiro
suplente votado na última assembleia, o
irmão Marco Antônio Gondim Vasconcelos.
Em reunião do Conselho de Presbíteros que
aconteceu na manhã de sábado (09/fev),
ficou estabelecido que sua consagração se
dará no culto marcado para o dia 10/mar.
NOTA DE PESAR – Nosso Senhor
Jesus chamou ao descanso eterno o Sr.
Teodoro de Oliveira Costa na noite do último
domingo (10/fev), e o sepultamento se deu
no dia seguinte no Cemitério Central. Sua
infância e adolescência foram passadas aqui
conosco. Ele se encontrava com 82 anos.
MISSÕES – Com terna gratidão
dedicamos ao Senhor Jesus toda honra,
e aos amados irmãos da ICE SJCampos
nossa admiração e gratidão, pois foram
tocados pelo Espírito de Deus a agir em
favor de Missões e dos missionários. Todos
reagiram com envolvimento, por isso o alvo
do Ministério de Expansão foi alcançado com
êxito. Nossos campos missionários serão

atendidos e os obreiros serão abençoados.
RETIROS – Neste período de Carnaval
nossos adolescentes e jovens estarão
servindo ao Senhor em seus acampamentos,
e essa é uma boa razão para dobrarmos
nossos joelhos em oração por eles.
Enquanto os adolescentes estarão por
perto, os jovens se deslocarão para Goiás
(Cocalzinho) com outros jovens de todo o
país. Precisamos orar por todos eles, para que
voltem cheios da graça que vem de Deus.
REFORMA DO TETO - O teto do prédio
de educação apresenta vários motivos
para uma total restauração: vazamentos,
madeiramento velho, telhas quebradas...
Com a aproximação do final das chuvas,
estamos ensaiando o começo da necessária
reforma. Como é do conhecimento dos
irmãos, o Bruno e a Daniela doaram para
a Igreja placas para captação de energia
solar que reduzirão o consumo em cerca
de trinta por cento. Essas placas devem
ser instaladas no teto a ser reformado.
Preparem-se pois, tão logo cessem as chuvas,
começaremos as reformas e desejamos
o envolvimento de todos os irmãos.
ENCONTRO DE HOMENS - No próximo
sábado (23/fev), das 8h30 às 12h na ICE
de Jacareí, acontecerá o 1º Encontro de
Homens da Região Vale do Paraíba. Neste
primeiro encontro aprenderemos mais
sobre o papel dos presbíteros e diáconos
nas Igrejas. Todos os homens com mais
de 16 anos são convidados. É necessário
se inscrever pelo e-mail mearvp@gmail.
com ou pelo telefone (012) 9 7402-7887.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Vanda e Dª.
Nilza informam que a reunião das irmãs
nesta quarta feira (20/fev), às 14h20, será na
casa da irmã Maria Lucia, no seguinte endereço
Rua Diomedes Santos - 33, Jd. Renata. Tel:
(12) 3941-4007 / (12) 99133-3106. E elas
contam com a presença de todas as irmãs.

Reflexão Diária
“Este dia vos será por memorial, e o
celebrareis como solenidade ao Senhor; nas
vossas gerações o celebrareis por estatuto
perpétuo.” (Ex 12.14). Segunda feira – Ex
9.13-35 (chuva de pedras); Terça feira – Ex
10.1-20 (os gafanhotos); Quarta feira – Ex
10.21-29 (as trevas); Quinta feira – Ex11.1-10

(o aviso); Sexta feira – Ex 12.1-28 (a Páscoa);
Sábado – Ex 12.29-36 (décima praga);
Domingo – Ex 12.37-50 (a saída); “Esta
noite se observará ao Senhor, porque, nela,
os tirou da terra do Egito; esta é a noite do
Senhor, que devem todos os filhos de Israel
comemorar nas suas gerações ” (Ex 12.42).
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Iara Braz Neves
Larissa Cassiano Fernandes
Luiz Augusto Costa Cavalheiro
Cleide Moreira Coelho de Lima
Paulo Eduardo do Rio Vieira Pereira
Alexandre Corrêa de Moraes
Abdiel de Souza Costa
Jean Roberson Azevedo
Alberto dos Santos
Elieth Braga Martins de Moraes
Ana Beatriz Souza Pires de Oliveira
Caroline Ayumi Une
Nelson Paiva Prado
Gilson Denis Martins
Ann Gilchrist Barnett
Roberto Alves da Cunha Neto

12
15
15
18
19

-

Jean e Patricia Azevedo
Manoel e Maria Costa
Caio e Naiara Coutinho
Daniel e Ana Beatriz Oliveira
André Luis e Fernanda Oliveira

Casamento

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

HOJE

GRUPO 5
Dc. Daniel Shoji (China)
Dc. Cláudio Osiro
Pb. Domingos Barbosa
Pb. Jonas Aquino
Vicente Bueno
Alair Barbosa
Zélia Moura

PRÓXIMO SÁBADO

GRUPO 6
Pb. Josué Lara Jr.
Dc. Paulo Henrique Amaral
Dc. Marcos do Nascimento
Dc. Tadeu Pires
Pb. Vantoil Lima
Mahmud Ali Neto
Sueli Amaral

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite
Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icesjc@icesjc.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

