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Orar
2013

Orem no Espírito em todas as ocasiões,
com toda oração e súplicas; tendo isso em 
mente, estejam atentos e perseverem na oração 
por todos os santos.   Ef 6:18.

“
”

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas

MINISTÉRIO   
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

Junho

Dia
02

Foco em Deus: Ore para que as famílias 
mantenham o foco em Deus e em Seus planos, 
acima de tudo. Mateus 6:33

Confissão e arrependimento: Ore para que as 
famílias procurem regularmente a avaliação de 

Deus e se arrependam de todos os erros que se 
infiltraram em suas vidas.  Salmos 139:23-24

Dia
28

Espírito de Equipe: Peça a Deus para construir 
famílias fortes na IBCU, que trabalhem em 
conjunto para que Ele receba a glória. 
1 Corintios 3:7-9

Dia
30

Vida Santa: Peça a Deus para capacitar as 
famílias para que sejam saudáveis, na mente, 
corpo e espírito. Romanos 12:1-2

Dia
23

Paz: Ore para que as famílias entreguem todos os 
seus pensamentos ansiosos a Deus e descansem 
em Sua paz. Filipenses 4:6-7

Dia
25

Expressar Amor: Ore para que as famílias 
busquem amar a Deus completamente e aos 
outros como a elas mesmas. Marcos 12:30

Dia
27

Persistência: Ore 
pela resistência e 
estímulo para que as 
famílias busquem a 
longo prazo, uma 
vida frutífera. 
Filipenses 3:14

Dia
29Obediência: Ore para que as famílias amem e 

obedeçam a Deus, e sejam conhecidas por sua 
confiabilidade e obediência, independentemente 
da pressão do lado de fora. Joao 14:15

Dia
22Direção de Deus: Ore para que as famílias 

busquem obter a orientação somente do Senhor.  
Isaias 48:17

Dia
24

Dia
26Fome por Deus: Peça a Deus para dar às famílias 

a fome e sede por Ele e pela Sua palavra. 
Hebreus 5:14

Relacionamentos: Ore para que os 
relacionamentos nas famílias cristãs, alicerçados 
em Cristo, tenham a marca da compaixão, 
benignidade, humildade, mansidão e paciência 
de uns para com os outros. Que não haja espaço 
para o erro, e que o perdão flua livremente no 
ambiente familiar. Que firmes no Senhor, cheios 
do Espírito, as famílias cristãs desfrutem da 
graça e do amor de Deus. 1Corintios 13:4-7

Dia
01

Dia
03

Minha Oração

Olhos como os de 
Jesus: Peça a Deus 
para dar às famílias 
olhos para ver como 
Ele vê e capacite-as a 
amar o feio, o 
rejeitado, e os párias, 
como Jesus fez. 
1Samuel 16:7b



Dia
16 Resistir à Tentação: Ore para que as famílias 

sejam rápidas para usar as saídas que Deus 
provê quando a tentação se esgueira em cima 
delas.   1 Corintios 10:13b

Dia
07

Fidelidade no Estudo da Bíblia: Clame para que as 
famílias se aprofundem no conhecimento da palavra, 
para que amadureçam espiritualmente, e que cada 
membro possa exercer sua responsabilidade no lar 
conforme determinado pelo Senhor. Que haja 
disciplina e compromisso diário com a leitura da 
palavra e oração.  Colossenses 1:9-10

Dia
14

Dependência de Deus: Que o temor do Senhor habite 
ricamente no coração das famílias da nossa igreja. Que 
todos possam desfrutar da alegria e do alívio de 
depender de Deus em todas as áreas. Que a confiança 
nEle seja a marca das nossas famílias. Pv. 3.5-6

Dia
21

Gloriar-se no Senhor: Peça a Deus que possamos dar graças 
a Ele, fervorosamente, reconhecendo as bençãos e Sua 
presença em nossas  vidas. Como família estejamos prontos 
para exaltá-Lo por seu caráter, sua fidelidade e seus grandes 
feitos. Que todo crédito seja dado ao único que é digno de 
receber toda honra e  toda glória. 2Co 10.17

Dia
09

Envolvimento ministerial e serviço: Que as 
famílias da IBCU tenham prazer em se envolver 
na vida ministerial, edificando o Corpo de Cristo. 
Que todos usem seus dons e recursos, gerando 
frutos conforme a vontade do Senhor nosso 
Deus, de forma a sermos encontrados fiéis 
diante do Altíssimo.   Marcos 10:45

Dia
06

Espírito de Gratidão: Que possamos desenvolver uma 
atitude de gratidão permanente e contínua, como 
expressão do nosso reconhecimento que o Senhor é a 
fonte de todas as bençãos. Agradeça a Deus pela 
salvação e por todo o dom perfeito que vem do alto. 
Que nossas famílias possam se alegrar com tudo o que 
o Senhor tem feito e permitido (em tudo dai graças), e 
adorá-Lo na beleza da Sua santidade.    Salmos 103: 1-5

Dia
08

Famílias enfrentando tribulações: Que a sabedoria de 
Deus possa habitar ricamente o coração das famílias 
que estão passando por dificuldades. Que o consolo 
do Senhor traga refrigério para as suas almas; que a 
confiança no Senhor seja fonte de alegria e 
perseverança durante a caminhada.  Tiago 1:12

Dia
15

Graça ao falar: Peça a Deus para capacitar as famílias 
com a graça de saber se comunicar . Que a 
comunicação no ambiente familiar seja edificante, 
pautada no amor, humildade e perdão de Cristo. Cl 4.6

Dia
04Valores Cristãos: Ore para sejamos luz no nosso 

meio, vivendo verdadeiramente os valores 
cristãos. Clame por coragem para proclamar a 
palavra com ousadia, e por confiança no Senhor 
para fazer todas as escolhas em consonância com 
a Sua vontade, não cedendo às pressões e hábitos 
do mundo.  Salmos 20:7

Dia
05

Familiares não Cristãos: Que o Senhor use cada 
família para alcançar os seus respectivos 

familiares que não conhecem a Cristo. Ore para 
que Deus nos capacite a levar o Evangelho com 

amabilidade, criatividade e persistência para 
aqueles que são do nosso sangue.  

2 Timóteo 4:2

Dia
17

Humildade: Ore para que as famílias tenham um 
espírito de humildade e peçam voluntariamente a Deus 
sabedoria no cumprimento da sua missão.   Tiago 1:5

Dia
10

Dia
11

Pureza: Ore por pureza de pensamento, palavra e 
ação. Para que sejamos famílias que confessam 
pecados e aceitam o perdão; que nenhum pecado 
tenha domínio sobre nossas famílias. Sl 51.10

Dia
18

Mantendo Firmeza: Ore para que as famílias 
mantenham-se firmes diante de aflições e olhem 
para a frente, para a glória eterna. 2 Corintios 4:17

Dia
12

Intrepidez: Ore para que às famílias seja dada 
sabedoria para que, com intrepidez, estejam 
compartilhando o evangelho. Efésios 6:19

Dia
19Oração Diária: 

Peça a Deus para 
ajudar as famílias a 
guardar o tempo 
para a oração e 
mediação na 
Palavra de Deus. 
Atos 6:4

Dia
13

Guarde o Tesouro: Ore para que as famílias
tenham o foco no evangelho de Jesus Cristo e na 
herança eterna. Que as tentações do mundo e as 
distrações do dia-a-dia não sejam obstáculos para 
ajuntar riquezas celestiais. Mt 6.19-21

Dia
20

Ouvir a Deus: Peça a Deus para que ensine as 
famílias a ouvirem a Sua voz e busquem segui-Lo. 
Joao 10:4

Tempo de intimidade com 
Deus: Ore para que as 
famílias busquem tempo 
de estudo e oração, 
individual e juntos, para 
obter a direção de Deus.  
Isaias 50:4


