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A ORAÇÃO QUE BUSCA A DEUS 
EM SECRETO (MT 6.6)  

Todos teriam 15 minutos de fama, disse Andy 
Warhol[1]. Os que ainda não tiveram seus momentos 
da embriaguez de ser visto e aplaudido, têm 
incansável e vergonhosamente buscado o pedestal.

Ser visto é ser lembrado, mas não por Deus. Somos 
lembrados por Deus de outra maneira. De fato, o 
amor ao mundo se contrapõe ao amor a Deus.

Tudo em Deus é contrário ao mundo. Enquanto o 
mundo mente, Deus nos diz a verdade. Enquanto o 
homem busca prazer carnal, Deus quer nos dar ple-
nitude em nossa pessoa. Enquanto estamos bus-
cando sustento, Ele nos dá de graça. Enquanto nos 
danamos no pecado, Ele nos salva.

Não poderia ser diferente na relação d’Ele conosco. 
Deus nos vê em secreto, e em secreto nos recompen-
sa. Deus nos diz para não buscarmos os holofotes e 
o sermos vistos pelos homens. De fato, aquele que 
recebe aplauso, já tem no som das palmas das mãos 
a sua paga. E nada mais. Buscar honraria de homens 
nos impede o galardão eterno.

Sempre queremos as honrarias. É essa a garantia do 
sucesso, do sustento e do poder. A bem da verdade, 
ser visto é mais que ser lembrado. Vira alimento e, 
depois disso, somos consumidos por uma necessi-
dade viciosa de buscar cada vez mais o destaque.

É retroalimentador. A droga do tempo pós-moderno 
que gerou a pós-humanidade. Acontece também na 
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área que, a meu ver, deveria ser pessoal e íntima: a 
espiritual.

Assim como queremos destaque em nossas “virtu-
des e virtuosidades”, queremos ser exaltados na im-
pressão que nossos espectadores vão ter de nos-
sa espiritualidade. Mais do que a relação com Deus, 
muitos querem destaque em tal ato. Orar, jejuar, dar 
esmolas e, por que não, pregar. A necessidade de 
ser visto nos pega no calcanhar. Pior, nos enterra ao 
invés de nos elevar. 

Nossa relação com Deus precisa ser tão real que, na 
mais extrema solidão, será o lugar de encontro com o 
Senhor. Nosso quarto precisa se tornar o “Santo dos 
Santos”. Nossa oração precisa ser prática da busca 
em secreto. Aquele que ora perante os homens para 
ter verniz espiritual terá a resposta de seu clamor à 
medida de sua performance. No máximo, o elogio. 
Não à alma, mas à máscara que foi vestida.

A prática de oração em secreto nos aponta que nada 
está escondido aos olhos de Deus. O Deus que nos 
vê no secreto revela a nós coisas ocultas. Segredos 
e bênçãos celestiais. Em nosso clamor recolhido ou 
em nosso choro solitário há um Deus de misericór-
dia que nos é “todo ouvido”.

Não há sofrimento que Ele não se compadeça. Não 
tem silêncio doloroso da alma que Ele não escute 
como um grito estridente. Deus nos lê, nos ouve, nos 
vê. O Deus que nos vê em secreto nos recompensará.

Pr. Bruno Barroso • Pastor Auxiliar

_____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ _________________

[1] Andy Warhol (1928-1987) foi um conceituado pintor e cineasta norte-americano.
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ILCA DURÃES DE
OLIVEIRA E SILVA  

Nascida em Riacho dos Machados, MG, 23 de maio 
de 1926, filha de José e Maria Durães, 7 irmãos: José 
Jorge, Amilcar (in memoriam), Sadi (in memoriam), 
Nicodemos, Ilza, Madalena e Ivete. Casou-se com 
Anatalão Pereira da Silva (29.09.1916 - 26.01.1985) 
e teve que aumentar a idade em dois anos para se 
casar. 16 para 18. Jovens os dois vieram, num (bur-
ro) animal, emprestado por um amigo, para Janaú-
ba, buscar esperança e novos tempos. Já crentes no 
Senhor Jesus, chegaram dependentes da bênção do 
Senhor. Viveram juntos por 42 anos, 6 meses e 26 
dias de vida conjugal.

Tiveram onze filhos: Elizeu, que viveu apenas 21 dias, 
e os demais: Dolores, Izaete (in memoriam), Carlos 
Joel, Rute, Jeremias, Ester, Josué, Jairo, Nicodemos e 
Dorcas.

Da descendência dela e de meu pai, “Seo” Anatalão, 
vieram os netos: filhos de Dolores e José: William, 
Márcia, Marta, Mirtes, José Márcio (in memoriam), 
José Carlos, Marcelo e José Junior. Filhos de Carlos 
Joel e Anita: Pollyana, Keila, Kenia e Carlos Joel Junior. 
Filho de Rute: Ricardo Felipe. Filhos de Jeremias e Ana 
Maria (in memoriam): Jeremias Junior, Lucas Davi e 
Ciro Daniel. Filhos de Ester e Ilson (in memoriam): 
Fred, Eduardo (Dudu), Elder e Ilson Junior (Junin). Fi-
lhos de Nicodemos e Maísa: Lucas Emanuel, Lemuel 
e Nicolas. Filho de Dorcas e Dartanhan: Silas Gabriel.

Seus bisnetos: filhos de William e Nercy: Timóteo e 
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William Jr.. Filhas de Márcia: Luane e Ana Lídia. Filhos 
de Marta e Jurandir: Márcio Henrique, Isabela e Ma-
riana. Filhos de Mirtes e Juracy: Hiago e Hiana. Filhos 
de José Carlos e Simone: Daniel e Fernanda. Filho de 
Marcelo e Viviane: Theo. Filho de José Junior e Tiara: 
Bernardo. Filhos de Pollyana e Wallace: Rafael, Ga-
briel e Miguel. Filhos de Keila e Waternúbio: Daniel e 
Ana Beatriz. Filho de Kenia e João: Benício. Filho de 
Carlos Joel Junior e Kaylin: Lucas Joel. Filhas de Fred e 
Débora: Eduarda e Isabela. Filho de Eduardo e Pris-
cila: Henrique. Filhos de Lucas Davi e Juliana: Davi 
Lucas e Ana Clara. Filha de Ciro e Marcela: Giovana.

Tetranetos: Filha de Márcio Henrique: Sara. Filhas de 
Fernanda: Maria Helena e Maria Alice. Filhos de Lua-
ne: Arthur e Ester.

Além disso, o Senhor lhe acrescentou uma nora: Cláu-
dia Maria (Jeremias) e uma neta do coração: Rúbia 
Mara, filha de Cláudia. Criou também como filhas do 
coração: Dalva e Dirce, filhas do seu irmão Amilcar.

Da altura dos seus 95 anos (23/05/2021), viu outros 
netos se casarem: Jeremias Junior com Giselle; Lu-
cas Davi com Juliana; Ciro Daniel com Marcela; He-
der com Lorraine. E, recentemente, viu o casamento 
de seu bisneto Daniel, com Luna.

Mulher de Deus, foi convertida aos 13 anos de ida-
de, mas só foi batizada no Rio Gorutuba, em Janaú-
ba, aos 26 anos. Diaconisa da Primeira Igreja Batis-
ta de Janaúba, sempre serviu ao Senhor Jesus em 
sua igreja, de múltiplas maneiras: como professora 
da Escola Dominical, líder da MCA (Mulher Cristã em 
Ação), conselheira de adolescentes, vice-presidente 
da igreja, cantora do coral como contralto.

Comerciante, atuou por muitos anos no mercado 
central de Janaúba e ainda tem um pequeno co-
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mércio de artesanato. Hospitaleira: muitas e mui-
tas pessoas foram abrigadas por dias, meses e 
anos em seu lar, ao lado da filharada. Poetisa, es-
creveu mais de 200 poesias. Pregadora. Corajosa. 
De temperamento firme.

Cultiva um hábito por dezenas de anos: lê sua Bíblia 
e ora todas as manhãs e também todos as noites, 
às 22h20 - Ruth é sua companheira de oração. Mui-
tas vezes, ora nome por nome, por todos os seus. É 
membro assíduo dos cultos e reuniões em sua igreja 
e, com o apoio dos irmãos e irmãs, segue visitando 
e socorrendo enfermos e necessitados dentro das 
suas possibilidades. É de uma inteligência rara e pos-
sui um tino exponencial para negócios, apesar de ter 
cursado apenas a 3ª série do curso primário.

Como uma abençoada e abençoadora matriarca, co-
nhece a saga que sua família viveu e vive - o que envolve 
dores, tristezas, perdas, alegrias, superações, conquis-
tas e, como diz em sua poesia, muitas e muitas bênçãos 
incontáveis da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor.

Pr. Jeremias Pereira • Pastor Titular
_____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ _________________

Poesia - GRANDE VITÓRIA
ILCA DURÃES DE OLIVEIRA E SILVA
__________________________________

Hoje estou muito contente 
Sabem qual a razão?
É o meu aniversário
Pulsa forte meu coração
Lembro-me das coisas passadas
Mas lembro com alegria

Casei-me com Anatalão
Deus nos deu onze filhos
Dois em memória
Mas nove aqui estão

Criamos com grande trabalho
Não foi tão fácil assim
Hoje faço noventa e dois anos
Tenho alegria sem fim

Deus nos abençoou
De tal maneira com emoção
São todos servos do Senhor
Por isso tenho muita gratidão

Hoje aos noventa e dois anos 
com alegria
Vinte e cinco netos, vinte e seis 
bisnetos e quatro tataranetos
Isto é para pouca gente
Esta grande harmonia


