
Vamos

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

Julho

Dia
02

Ore pela Festa Caipira, que seja um evento que 
aproxime as pessoas que não conhecem a Jesus, e 
também que acolha àqueles que tem se achegado ao 

Durante o mês de julho nosso empenho será 
evangelizar centenas de crianças. Assim, ore por cada 
pessoa envolvida nessa obra e também por cada 

Clame ao Senhor por sabedoria ao Paulo Adolfo que 
está fazendo uma pesquisa sobre a realidade do 
sertanejo, para avaliarmos a possibilidade de um 
novo projeto missionário da IBCU.

Dia
28

Que os pais reflitam sobre a educação espiritual que têm 
dado aos filhos e que Deus lhes dê sabedoria para que 
venham a persistir e a melhorar neste ensino. Ore também 

Dia
30

Discipulados IBCU
O Ministério de Discipulados IBCU tem se mobilizado para a 
formação de vários grupos de discpulados de adultos. Orem 

Dia
23

Dia
25

Conferência Pacificadores – Organização e Logística
Ore pela equipe de voluntários e ministérios que estarão 
servindo durante a Conferência. Ore para que sejam 

Dia
27

Há um ano Marcelo e Amanda Berti deixaram nossa 
comunidade para iniciar um período desafiador de estudos, 
em um programa de Doutorado do Seminário Teológico de 

Dia
29

No final de 2013, os missionários Ricardo e Ruth Borges, ao 
lado das 2 filhas, retornarão ao Brasil, como parte da 
mudança de seu Ministério, após vários anos no Uruguai. 

Dia
22

Conferência Pacificadores  – Treinamento da IBCU
Ore para que o treinamento bíblico que será oferecido nessa 
conferência capacite e estimule nossa igreja a promover a 

Dia
24

Dia
26

Conferência pacificadores – Viagens e hospedagem
Muitos dos participantes que chegarão a Campinas na 
sexta-feira serão hospedados nas nossas casas. 
Ore pela boa acolhida que devemos dar aos visitantes. Ore, 
também, pela viagem de cada participante. Que o Senhor os 
proteja, guie e os traga em paz. Que sejamos graciosamente 
hospitaleiros.    1 Pe 4.9

Dia
01

Dia
03

Minha Oração

Conferência Pacificadores – Preletores
Ore pela ministração de cada preletor. Que Deus capacite e 
use cada um deles. Que suas ministrações sejam relevantes 

criança que conhecerá o plano salvador de Jesus!
"... não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios 
do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e 
inteligência espiritual; para que possais andar dignamente 
diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, 
frutificando em toda a boa obra, e 
crescendo no conhecimento de Deus"   
Col 1:9-10

nosso meio na IBCU. Que os ministérios envolvidos possam 
exercer o serviço voluntário com excelência.

Dalas, nos Estados Unidos. Vamos orar para que o Senhor continue 
dando capacidade física e mental ao Marcelo para enfrentar a 
grande demanda desse curso e também clamar para que tudo corra 
bem na chegada do segundo filho do casal, no mês de Agosto.

e com muitas aplicações práticas para instruir biblicamente os 
participantes da Conferência sobre os assuntos que serão 
abordados. 2 Tm 2.15

consagrados e dispostos a perseguir a excelência em cada tarefa a 
ser executada. Ore pela coordenação de todo o evento. Ore para 
que nesse esforço comum, a glória de Deus seja vista. 1 Co 10.31

paz nos vários ambientes e relacionamentos em que estamos 
envolvidos, e que as oportunidades para isso sejam aproveitadas 
com a sabedoria do Alto.     Fp 4.9

Conferência  Pacificadores – Treinamento de outros líderes e igrejas

Ore para que os vários líderes e igrejas da nossa cidade e de 
outras regiões que estarão na Conferência, saiam motivados 

e comprometidos com o ministério bíblico da pacificação. Que Deus 
desperte as igrejas para a prática do aconselhamento bíblico.    
Cl 3.16

para que os pais, pela graça de Deus, possam atingir o coração de 
seus filhos.    Ef 6.4

Vamos orar para que a obra plantada pelo Ricardo, entre os 
estudantes universitários daquele país, seja solidificada e continue 
gerando frutos para a Glória do Senhor.

Dia
31

Escolas Públicas
Louve ao Senhor pelas oportunidades proporcionadas de 
levarmos o evangelho a tantas crianças e adolescentes em 
ambiente escolar. Ore em favor dos projetos de continuidade após 
o Happy Day: grupos de estudo bíblico/aconselhamento/palestras.

pelo início de cerca de 20 grupos que já estão sendo organizados. 
Que Deus abençoe os discipuladores e a cada um que fará parte de 
um dos grupos. Ore para que tenham tempos preciosos de estudo, 
edificação mútua e crescimento que vem do Senhor.
Ore pela equipe organizadora de Discipulados IBCU, a fim de que 
sejam instrumentos úteis nas mãos de Deus em todo processo de 
planejamento, formação, orientação e acompanhamento dos 
grupos de adultos.



Dia
16

Nosso missionário entre os Ianomâmis, Curt Kirsch, 
tem trabalhado arduamente ao longo dos últimos 
meses, na construção de uma pista de pouso na aldeia 

Dia
07

Graças ao Senhor a IBCU tem uma agenda bem 
completa de eventos que demandam uma 
mobilização de infraestrutura para que aconteçam.

Dia
14

Agradeça ao Senhor por este ministério que 
tem alcançado mais de 80 pessoas! Peça a 
Deus para que a literatura entregue, o 

Dia
21

Oramos em  gratidão pelo privilégio de 
servir na proclamação do evangelho! 
Interceda para que Deus envie mais 
voluntários para o grupo.

Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ore pelo Brasil! A 
violência tem crescido no Brasil, como consequência da 
impunidade. Clame por justiça. Lembre-se de orar pelos 

Dia
06

Amanhã teremos o início de novos cursos em nossa 
Escola Bíblica. Orem para que Deus use cada 
professor no tempo de ensino. Ore também para que 

Dia
08

Agradeça ao Senhor pela  oportunidade que tivemos 
de ministrarmos à dezenas de mulheres durante o Dia

15
Que Deus coloque no coração de mulheres e mães maduras 
na fé, o desejo de abrir seus lares para compartilhar suas 

Dia
04

"...Em minha casa viverei de coração íntegro"                 
Sl 101:2b.    Em nenhum outro lugar é mais difícil viver 
os princípios bíblicos do que em nosso próprio lar ! 

Dia
05

Durante o mês de Julho temos nossos jovens 
desfrutando de um tempo de férias das aulas, alguns 
viajam para rever família, passeio ou mesmo para 

Dia
17

O Acampamento da JOY ocorrerá de 17 a 
21/julho. Ore para que o Senhor os proveja 
financeiramente para cobrir as necessidades 

Dia
10

Dia
11

Seu coração se ressente por alguma forma de ofensa que 
tenha sofrido? Dobre seus joelhos e clame ao Senhor 
para que lhe dê motivação e capacitação para perdoar!

Dia
18

 - Agradecemos a Deus pelo acampamento que 

aconteceu no inicio de Junho e, em especial, pedimos 

que orem por aqueles que estão seguindo a Jesus 

Dia
12

Ore para que Deus nos ajude no despertar dos Homens 
da IBCU diante desses dias de conformismo com o 
mundo, criando mudança de padrão e comportamento, e 
reafirmando nosso compromisso de viver longe do 
mundo mas dentro da Palavra.   1 Jo 2:16

Dia
19

Ore para que no segundo semestre, 
possamos visitar as famílias dos 
participantes deste ministério e que 
estas visitas estabeleçam 
oportunidade para a proclamação do 
evangelho!

Dia
13

No dia 15 de julho estaremos treinando um 
grupo de pastores para utilizar o SEDI em suas 
comunidades no interior da Paraíba. Orem para 

Dia
20

É  grande o número de mulheres que estão chegando 
no nosso meio. Ore para que você seja, nas mãos do 
Senhor, o meio de acolhimento,  integração e suporte  

Promoveremos a Semana de Solidariedade de 15 a 
31/Agosto. Oremos para que a comunidade IBCU se 
envolva com o projeto e exerça compaixão pelos 

MINISTÉRIO DE 

Rogue ao Senhor que nos faça mulheres íntegras em nossa 
própria casa, entre  nossos queridos, 
como filhas , mães, esposas, sogras, 
avós. Que sejamos luz e exemplo 
para os de casa.

lazer. Orem para que Deus os guarde, que os livre de todo 
mal e que possam retornar descansados, 
mas também cheios de boas experiências 
com o Senhor para compartilhar e edificar a 
outros.

este momento seja cada vez mais valorizado e aproveitado 
pela igreja.  Agradeça a Deus pela vida de cada voluntário 
que tem investido tempo no estudo pessoal da Palavra e na 
preparação das aulas.  Peça a Deus para que cada um tenha 
compromisso com a obra, fidelidade ao ensino das 
Escrituras e temor ao Senhor.

A demanda tem crescido. Ore para que 
consigamos oferecer os recursos 
necessários para adequação, mobilização 
de pessoas, investimentos na estrutura de 
suporte dos eventos.

semestre que findou. Interceda pelas 
mulheres que confiaram a vida ao Senhor 
Jesus!

nossos governantes, para que exerçam suas funções de modo digno 
e com honestidade. Que o Senhor desperte o país de sua profunda 
corrupção e opressão para que viva em uma sociedade mais justa e 
segura.

o êxito desse projeto. Orem pelo bom desenvolvimento do 
trabalho de edição de novas matérias do SEDI.

testemunho de amor dos professores e a exposição da 
Palavra alcance o coração de cada aluno do Good News!

experiências com outras mães, 

de Budu-U, que facilitará a chegada de provisões e novos 
missionários. Devemos orar para que o Senhor dê vigor, 
persistência e capacidade física ao Curt para a conclusão 
desse trabalho.

necessitados. Consideremo-nos uns aos outros para nos 
estimularmos ao amor e às boas obras.             Hb 10:24

MINISTÉRIO DE 

dessas novas irmãs e amigas que 
estão na nossa igreja . 
Efésios 4:2-6

(3 pessoas) após o Acampa Insight!

- Ore para que Deus levante homens 

voluntários que se comprometam com o 

discipulado de meninos adolescentes.

dos muitos adolescentes que estão indo e precisam de ajuda financeira. 
Que o Esprito Santo governe todos os eventos, que saúde e segurança 
sejam dados a todos os envolvidos,  e que muitos jovens venham a 
conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. 

Dia
09

Brasil

Mães Unidas Fazem um Mundo Melhor

principalmente aquelas que estão iniciando 
nessa maravilhosa carreira!   Tito 2:3-4


