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O LUGAR SECRETO DA INTIMIDADE COM DEUS
“Mas tu, quando orares, entra no teu
aposento e, fechando a tua porta, ora
a teu Pai que está em secreto; e teu Pai,
que vê em secreto, te recompensará
publicamente.” Mt 6.6
Em nossa vida há sempre um lugar
favorito onde gostamos de estar. Uns
gostam do quarto, outros da sala
e alguns da cozinha. Uns preferem
lugares abertos, outros preferem
lugares fechados. Às vezes o lugar que
gostamos de ficar é secreto, ninguém
sabe; lá ficamos por algumas horas,
choramos, lemos, dormimos. Este é o
lugar onde somos quem realmente
somos, porque nos sentimos seguros.
Comumente, Jesus se deslocava
para lugares isolados e secretos onde
aproveitava o tempo para estar em
comunhão com o Pai. Para Jesus esses
lugares e tempo eram tão especiais
que certa vez disse aos seus discípulos
que investissem e procurassem
locais assim para orar (Mt 6.6).
É interessante notar que Jesus dedicava
o seu tempo em oração com o Pai (Mc
1.35-39; Mt 14.22-33) e em seguida
coisas maravilhosas aconteciam, como
milagres, ensinos, revelações, bênçãos...
Nada mudou, ainda hoje Deus está
à procura de gente que o busque de

todo coração para que possa lhe revelar
“Invoca-me, e te responderei; anunciarte-ei coisas grandes e ocultas que não
sabes” (Jr 33.3). Tais coisas acontecem não
porque sejamos mais espirituais, e sim
porque o Deus que buscamos em secreto
se revela nos trazendo grandes bênçãos.
O lugar secreto não é para fazer longa
lista de pedidos a Deus, nem para
mostrar força ou falar de nossas obras,
mas é um lugar para dizermos a Deus
quem somos, onde estão os nossos
medos. Lá é que rasgamos a nossa
alma e mostramos as feridas ao abrir
nosso coração. Neste lugar derramamos
nossas lágrimas e lhe contamos nossa
história. Ali aprenderemos a confiar e
a depender bem mais de Deus. Jesus
também fez isso quando orava no
Jardim do Getsêmani; sua alma estava
angustiada, mas tinha a presença do Pai
(Lc 22.39-44). Que leitura confortante!
Naquele lugar de oração ouvimos
a voz de Deus e temos as lágrimas
enxugadas, as dores saradas. Ali histórias
são mudadas e o ânimo é renovado. Ao
ser confortado pelo anjo, o Senhor Jesus
continuou a fazer a melhor escolha,
fazer a vontade de Deus (Lc 22.42-43).
Depois de estar neste lugar secreto,
saímos renovados para enfrentar as
lutas do dia. Era em oração que Jesus se

preparava para enfrentar dias difíceis. A
comunhão com o Pai lhe deu a força que
precisava quando teve que enfrentar
a traição e em seguida a prisão (47).
Cheio da comunhão com o Pai, nada
poderia mudar o seu propósito, a cruz.
Quando estamos em sintonia com Deus
nada pode mudar o nosso alvo, Cristo.
O tempo de comunhão com Deus nos
deixa tão tomados do seu grande amor,
que não há como nos calarmos diante
de pessoas que não conhecem a Jesus.
Somos tomados de um a desejo forte de
anunciar as virtudes “daquele que nos
libertou do império das trevas” (Cl 1.13).
Temos certeza que, este Deus com o qual
mantemos relacionamento tem poder
para transformar vidas por meio da sua
Palavra, pois é Ele quem convence, quem
transforma, e quem muda a história da

pessoa perdida. Isso precisa ser dito.
Nada pode ser mais importante, mais
maravilhoso, mais especial do que estar
no lugar secreto: eu e Deus - juntos.
Tenho um slogan na minha vida: “Meu dia
só permanece completo, quando fico na
presença de Deus (intimidade)”. Nenhuma
coisa pode ser mais valiosa ou mais
importante, se eu não tiver permanecido
no meu lugar secreto com o meu Deus.
Experimente viver esta intimidade com
Deus e descubra o quão bom é estar junto
a Ele. Não O busque para ter, mas para
ser. Faça com que a sua espiritualidade
seja contagiante, para que todos saibam
que não há lugar melhor do que estar
na presença do Salvador e Senhor.
Ieda Rafael de Oliveira
Missionária

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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Ore em favor do Governo do Brasil: Luz, proteção, sabedoria;
Peça a Deus que abençoe nossos desempregados com direção e paz;
Clame o cuidado de Jesus para os irmãos que estão enfermos;
Interceda junto a Deus pelo Ministério da Maturidade;
Clame a misericórdia de Deus para Moçambique;
Ore pelos nossos irmãos que se preparam para o batismo;
Peça as bênçãos de Deus para a Congregação de Pinda;
Agradeça a Deus pelos convidados e visitantes nos cultos;
Agradeça ao Senhor pela sua maravilhosa graça e perdão;
Interceda pelo ministério do Mis.Vassílius Constantinides (APEC);
Ore em favor do Pb. Abdiel Costa e Vera;
Ore em favor do Dc. Rubens e Dª Luiza Custódio;
Agradeça e ore em favor do Quinteto Feminino;
Ore ao nosso Deus em favor dos venezuelanos;
Clame a bondade de Deus para desempregados.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Ester Ribeiro,
Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Dª. Nilza, Anália Garcia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa e Sérgio Haussmann.

Notícias

fique bem informado!

SILÊNCIO! – Precisamos fazer diferença entre
o tempo de culto a Deus no templo e o tempo
com amigos em lazer. Precisamos entender que o
‘solo’ no momento do culto é diferente, e requer
uma postura diferenciada assim como o próprio
Deus falou para Moisés: “Tira as sandálias dos
pés, porque o lugar em que estás é terra santa.”
Entendemos que a mudança do ‘solo’ veio pela
presença do Senhor. O Senhor é quem torna o
solo santo. Por isso, convidamos todos os irmãos
para mudar a postura nos cultos ao Senhor, tendo
reverência e fazendo silêncio no momento dos
cultos, nos corredores e entre as salas de aulas da
EBD.
ESCALAS – No mês de abril teremos os
seguintes Presbíteros dirigindo o Culto das
noites de domingo: Dia 07 - José Carlos Rodrigues
Costa; Dia 14 - Pr Jonas Kelber de Aquino; Dia 21
- Samuel Alves Pereira; Dia 28 - Manoel Coutinho
Costa.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Informamos às
irmãs da ICE SJCampos que a reunião de
oração desta quarta feira (10 de Abril), será na
casa da irmã Odete Amaral, a partir das 14h30. O
endereço é Rua Andorra - 425 - ap 93, Jd. América.
Tel: (12) 3929-5822 / (12) 99127-1224. Todas estão
carinhosamente convidadas pela Dª. Vanda e Dª.
Nilza.
XVIII CONFERÊNCIA DE MISSÕES DA REGIÃO
- Neste ano teremos a alegria e o prazer de
receber aqui nas dependências da ICE SJCampos a
Conferência de Missões da Região que acontecerá
no dia 27 de abril. Programe-se e se envolva. Estará
conosco o Pr. Glauco que atualmente é Diretor de
Missões da ICEB.
CONSELHO FISCAL – Numa abençoada
assembleia geral onde vários relatórios foram
conhecidos e aprovados pela plenária de forma
ordeira e bem quista, foi eleito o novo Conselho
Fiscal para o biênio 2019/20, a saber: Márcio de
Freitas Minicz, Fabrício Farias, Reinado de Sousa
Frutos; Geocerem Silva Castilho, Sônia Cristina
Coelho de Alcântara Garelha e Sueli Silva Pereira
Amaral dos Santos. Deus os abençoe e capacite
para esta boa obra. Registramos nossa profunda
gratidão ao excelente serviço prestado pelo
Conselho Fiscal anterior, tanto no trabalho com os
livros de atas como junto às tesourarias. Deus os
recompense por tamanha zelo e dedicação.

CULTO ON LINE – Ficamos admirados ao saber
da quantidade de pessoas que são abençoadas
nos mais diversos lugares através dos nossos
cultos, quer seja por um hino, pelo coral, pela
direção, pela reverência no templo, pela qualidade
da comunhão, pela edificação nas mensagens... O
Senhor tem abençoado muitos irmãos e amigos.
Ore e divulgue este veículo de evangelização e de
divulgação do reino de Deus.
REUNIÃO DE OFICIAIS – Nosso pastor e o
Pb. Marcos Demant informam que, neste mês
teremos dois sábados com reuniões sendo, no
dia 13 de abril com os Presbíteros, e no dia 20 de
abril com a Mesa Administrativa. Nos dois casos as
reuniões começam às 9h30 no ECC. Portanto, todos
os Presbíteros e Diáconos ativos estão convidados.
FÉRIAS PASTORAIS - Para evitar ficar muito
tempo longe o nosso pastor dividiu a suas
férias em três períodos, e nestes próximos dias
tirará o último período referente ao ano de
2018; estará ausente do dia 24 de abril a 04 de
maio, período em que o Pb. Marcos Demant
responderá pela Igreja com a ajuda do Conselho
de Presbíteros. Escalas serão feitas e afixadas no
mural sobre todos os trabalhos, bem como tempo
para aconselhamento no escritório pastoral.
VIAGEM PASTORAL – Neste próximo final de
semana (13 e 14 de abril), o Pr. Valdemberg foi
liberado pelo Conselho para pregar no aniversário
da ICE Betel em Brasília. Por favor, dê cobertura de
oração e apoio aos trabalhos aqui na ICE SJCampos.
DIA DA RESSURREIÇÃO – Toda a Igreja
está carinhosamente convidada para as
comemorações da ressurreição de nosso Senhor
Jesus Cristo que acontecerão nos cultos do dia
21 de abril. Pela manhã (8h30) com um gostoso
café, seguido de culto às 10h; e à noite (19h15)
falaremos da vitória da vida sobre a morte e de toda
esperança que nos veio por este tão maravilhoso
dia. Você não pode ficar de fora.
CERTIFICADOS SBB – Uma boa notícia é que
chegaram os certificados de conclusão de
leitura bíblica anual que foram expedidos pela
Sociedade Bíblica do Brasil (SBB); assim sendo
estamos marcando a entrega destes certificados
para o culto do dia 21 de abril.

Reflexão Diária
“Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais
dos levitas em lugar dos animais dos filhos
de Israel, porquanto os levitas serão meus,
Eu sou o Senhor.” (Nm 3.45). Segunda feira – Nm 4.1-20 (coatitas); Terça feira – Nm
4.21-28 (gersonitas); Quarta feira – Nm

Aniversariantes
2
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9
10
12
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14

-

Sullivan Barbosa Scolastrici
Andre Savio Pinto
Ines Aparecida Lima de Oliveira Pires
Pr. Jose Carlos Silva
Marcia Maria de Almeida
Sandra Regina de Andrade Haussmann
Eder Esli Granjeiro
Oscarlina Moreira
Otoniel Moura
Maria Terezinha Vieira da Cunha
Antonieto Grangeiro Filho
Ester Costa Ribeiro
Analia de Paiva Garcia
Edson Augusto Soares de Sousa
Herminia Moreno dos Santos
Samuel Fernandes

4.29-33 (Merari); Quinta feira – Nm 4.3449 (os números); Sexta feira – Nm 5.1-31
(leis); Sábado – Nm 6.1-27 (nazireado);
Domingo – Nm 7.1-29 (ofertas); “O Senhor
te abençoe e te guarde; o Senhor faca resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti” (Nm 7.24-25).

Plantão
HOJE
GRUPO 6
Pb. Josué Lara Jr. 
Dc. Paulo Amaral dos Santos
Dc. Marcus Nascimento
Dc. Tadeu Pires
Pb. Vantoil
Mahmud Ali Neto
Sueli Amaral dos Santos

Casamento
02
03
07
16

-

Dc. Sullivan e Adriana Scolastrici
Pb. Samuel Coutinho e Elizabeth
Edson e Eliege Sousa
Henrique e Cristiane Quilici

Agenda Semanal
Domingo

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

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 1
Dc. Renato Laod 
Dc. Josias Custódio
Pb. Roberto Vieira
Pb. Joelmir G.de Melo
Reinaldo Mantovani Jr
Elizabeth Ruiz
Simone Custódio
Daniela Cipresso de Melo
Ady Costa

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.

