
Vamos

Orar
2013

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

Agosto

Dia
02

O Ministério de Promoção Social promoverá a Semana 
de Solidariedade de 15 a 31/Agosto. Oremos para que a 
comunidade IBCU se envolva com o projeto e exerça 

Há muitos problemas e desvios nos nossos dias por 
conta da falta de conhecimento ou indiferença em 
relação à instrução bíblica sobre sexualidade e 

O Semear louva ao Senhor pelo Programa de férias! 
Agradeçam por tudo o que pudemos viver, por todo 
cuidado e pela oportunidade de pregar o evengelho às 
centenas de crianças. Além disso, dezenas de pais que 
compareceram ao chá foram também abordados
 com o evangelho.   Nossa oração é para que 
Deus continue agindo nessas famílias!

Dia
28

Promoção Social - Oremos hoje pelo trabalho de visitação 
realizado no Hospital das Clínicas da Unicamp. Que o 
Senhor mova de compaixão as pessoas que terão contato 

Dia
30

Promoção Social - Oremos pelo trabalho que acontece 
no bairro Village - Sábado Legal : por toda a equipe que 
trabalhará na manutenção do local e para que Deus 

Dia
23

Dia
25

O Ministério de Promoção Social inicia hoje a Semana da 
Solidariedade. Precisamos clamar a Deus pedindo que seu 
Espírito mova a comunidade para esse trabalho, encha-nos 

Dia
27

Promoção Social - O Lar da Amizade, onde moram 
senhoras idosas, receberá uma equipe de visitação da IBCU. 
Ore para que essa equipe seja usada como um canal da 
Palavra de Deus levando a única Esperança que existe :

Dia
29

Promoção Social - Durante as noites de quinta-feira acontece 
o Ministério Casa de Misericórdia no centro de Campinas. 
Vamos orar pelos participantes que assistem a uma triste 

Dia
22

Ore por aqueles que estão se achegando ao nosso 
meio, para que os membros da IBCU possam ter a 
sensibilidade de acolhê-los com o amor de Cristo.

Dia
24

Dia
26

Promoção Social - Realizaremos um trabalho de manutenção 
nas dependencias da escola Prof. Francisco Alves.Ore pela 
equipe que participará dessa atividade e também agradeça a 
Deus pela abertura que a IBCU já tem nesse local para a 
pregação do Evangelho às crianças. Rogue ao Senhor para 
que haja conversões verdadeiras e crescimento ao ouvirem 
da Palavra. 

Dia
01

Dia
03

Minha Oração
mordomia do dinheiro. Vem aí no dia 10 mais um seminário 
para pais, promovido pelo Ministério de Educação de Filhos, 
com o objetivo de equipar os pais que desejam instruir seus 
filhos no caminho da sabedoria divina. Ore para que os pais da 
igreja se sintam estimulados a participar do 
Workshop.        2 Tm 3.1-5 ;  Sl 32:8

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

A Vida em Jesus

com compaixão genuína pelo próximo e que assim possamos 
glorificar o nome do Senhor.
".. e os nossos aprendam também a aplicar-se nas boas obras, nas 
coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos."  Tito 3:14

Orem para que Deus desperte em cada um 
de nós um desejo genuíno de conhecer e 
viver a Palavra de Deus e que a Escola 

Bíblica seja uma ferramenta útil nas mãos de 
Deus para este fim.

com os pacientes e suas famílias, sendo mensageiras do 
verdadeiro amor de Deus e de seu grande consolo.  Ore também 
para que o Senhor levante mais pessoas interessadas em 
perseverar nesse ministério no decorrer do ano.

realidade dos moradores de rua e viciados em drogas. Que Deus 
possa levantar pessoas maduras e sensíveis para esse trabalho. 
Oremos para que possam ter uma atitude de verdadeiro interesse 
por essas pessoas visando a Salvação de suas almas.

Dia
31

Promoção Social - Oremos pelas crianças e suas famílias 
que são atendidas no Serviço Social Nova Jerusalém : que 
a semente do evangelho produza mudança de vida em 
todos. Ore pela participação da equipe da IBCU que estará 
lá durante toda a semana e especialmente hoje, pois 
participaremos da Festa das Nações nesse local.

conceda amor pelas pessoas que estarão ouvindo da Palavra 
de Salvação.

No final de agosto nossos missionários Enoque e 
Eliane Faria estarão partindo para Africa do Sul, e 
logo depois Moçambique. Oremos para que Deus 
esteja sustentando-os tanto na parte financeira 
como na espiritual.

MINISTÉRIO   
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

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.

“
”



Dia
17

Durante os meses de agosto e setembro o Semear 
estará oferecendo um treinamento sobre como 
ensinar a Bíblia para crianças de 4 a 11 anos, cujo 

Dia
07

Ministério JOY!
 1. Com a realização do 
acampamento evangelístico em 

Dia
14Ore para que os que estão sendo batizados possam 

se firmar na fé!

Dia
21

Orem para que Deus nos capacite e dê sabedoria para 
que o trabalho no Village seja feito de acordo com a 
vontade d´Ele e Seu nome se torne conhecido e 
glorificado nesse meio.

Dia
06

 No mês passado estivemos orando pela construção 
de uma pista de pouso na aldeia de Budu-U. É com 
grande alegria que louvamos e agradecemos a Deus, 

Dia
08

Ore pelo grupo de apoio a pacientes com câncer. Ore 
para que o Senhor capacite e use a dedicação e o 
trabalho desse grupo, tanto para consolar e 
encorajar, quanto para levar pessoas a Cristo Jesus. 

Dia
15

Ore para que o povo de Deus cresça na compreensão 
de que é pelo poder d´Ele, e não por legalismo, que 

Dia
04

Pacificadores – Agradeça a Deus pelos frutos da 
Conferência. Fomos treinados biblicamente, 
juntamente com vários outros irmãos de outras igrejas, 
para sermos pacificadores por onde Deus tem nos 
colocado. Peça a Ele que use sua vida como promotor 
da paz.      Gl 6.1,2

Dia
05

O Ministério de Promoção Social deseja que a nossa 
Comunidade se envolva cada vez mais com as diversas 
frentes de trabalho e possa assim glorificar a Deus 

Dia
10

Dia
11

Ministério de Mulheres
Peçamos hoje ao Senhor para que, como servas fiéis, 
pela Sua graça, nos livre de usar nossa língua para o 
mal, ou nossos lábios de falar dolosamente.      1Pe3:10.

Dia
18

Ministério com Pré-Adolescentes

Ore para que o Senhor capacite a equipe para 

desempenhar um  ministério frutífero e eficaz na vida 

Dia
12

Orem pelos 10 pastores do interior da 
Paraiba que vão iniciar o SEDI em suas 
igrejas, para que sejam abençoadas por 

Dia
19

Agradecemos a Deus, junto com os nossos 
missionários Otoniel e Izilda Berti, pela experiência 
marcante que tiveram no Palavra da Vida, onde 
puderam presenciar jovens entregando suas vidas a 
Cristo, nosso Senhor e Salvador.Dia

13
Louvem a Deus pelas mães que têm 
sido alcançadas através do MOPS e por 
aquelas que têm servido neste 
ministério.  Col 3: 23-24; Col 4: 5

Dia
20

Ansiedade, pânico e depressão, são problemas cada 
vez mais comuns nos nossos dias. Diante disso, 
como cristãos capacitados e habilitados por Deus e 

os participantes possam estar desejosos 
pelo convívio com os irmãos.

junto com o nosso missionário Curt Kirsch, a 
finalização desta obra, a qual facilitará a 
chegada de previsões e novos missionários!

julho, agora queremos pedir a Deus que Ele firme aqueles 
que começaram um relacionamento com Jesus Cristo.  Ore 
para que eles continuem participando com seus grupinhos 
de “Bate Papo”, e que cresçam no Senhor.
2. Ore pelos líderes de grupinhos de discipulado, pois 
alguns estão pegando um grupo para cuidar pela primeira 
vez.  Que Deus dê aos discipuladores muita sabedoria e 
amor por estes adolescentes.

se pode andar dentro da vontade de Deus!

pela Sua Palavra, temos um duplo desafio: não ceder às 
propostas de tratamento e cura que ignoram a necessidade 
do coração estar em paz com Deus e com os homens e 
aproveitar as oportunidades para aconselhar biblicamente. 
Ore por esse ministério, que Deus fale a cada um de nós! 
Ore para que Ele possa usar sua vida para aconselhar 
biblicamente!   Cl 3.16

dos PREAS. No segundo semestre há grandes desafios: clame 

por renovação do ânimo e novos talento vindos do Senhor 

para conduzir este grupo à um compromisso verdadeiro com 

Jesus!

com frutos de justiça. Oremos para que o 
Espírito de Deus trabalhe em cada coração. 
".. e os nossos aprendam também a 
aplicar-se nas boas obras, nas coisas 
necessárias, para que não sejam 
infrutuosos."       Tito 3:14

Amanhã acontecerá o Workshop “Orientando a 
Próxima Geração sobre Sexo e Dinheiro”. Ore para que 
Deus abençoe e use o preletor, pastor Darcy Sborowski 
e para que os pais presentes sejam impactados pela 

Palavra e saiam desejosos de instruir biblicamente seus filhos.       
Pv 22.6

Dia
09

Deus nessa iniciativa, em especial pelo pastor Marcos da cidade 
de Conceição.  Orem também pelo avanço do SEDI entre paises 
africanos.

Dia
16

Ore pelo missionário Paulo Adolfo, 
para que o Senhor o capacite e 
proveja resultados na pesquisa que 
ele está fazendo sobre a situação do 
Sertão.

objetivo é equipar pais e, quem sabe, obter 
mais professores para as salas de EBI e Culto 
infantil. Ore pelos treinamentos e para que 
Deus levente mais obreiros!

Ore pelo reinício das Koinonias: que 
os líderes possam estar preparados 
para o ensino da palavra de Deus, que 


