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Novembro

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

Dia
02

Dia
28

Lembre-se em oração dos nossos jovens e seus desafios de 
viver uma vida de santidade em meio aos desafios que 
surgem nos mais diversos ambientes, seja ele escola, 

Dia
30

Ore para que os pais possam entender a responsabili-
dade que lhes foi entregue por Deus de orientar os 
filhos nas decisões difíceis da adolescência e da 

Dia
23

Dia
25

Ministério de Infraestrutura
Os trabalhos que dependem do Corpo de 
Bombeiros estão travados por conta da 

Dia
27

Ricardo e Ruth Borges 
Agradecemos a Deus pelo 
grupo de liderança de CBU 

Dia
29

Ore para que o Senhor desperte homens e mulheres para um 
envolvimento com discipulado.
E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a 
homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os 
outros.   2 Tm 2:2

Dia
22

Lembre-se de orar pelos nossos professores da Escola 
Bíblica a fim de que o Senhor os capacite e use a fim 
de nos ensinar a Palavra com fidelidade e dedicação.
Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja 
dedicação ao ensino.  Rm 12:7

Dia
24

Dia
26

Separe um tempo, hoje, para interceder por esses irmãos 
que se encontram enfermos e em tratamento: Carlos 
Osvaldo Pinto, Mônica Tamburus, Clélia Cordeiro, Eduardo 
Tamburus, Zilton, Alina Carreiro (cunhada do Oswaldo), 
Tiãozinho, Cândida, Thiago (neto do Delcy), Arthur (menino 
de dois anos no HC), Edna.

Dia
01

Minha Oração

grande demanda à Corporação, e isto nos 
impede de dar sequência aos projetos e 

Edmur e Kat Ribeiro
Oramos a Deus para que 
pessoas se prontifiquem a 

servir no ministério JOY. 
Agradecemos pelo grupo de 
adolescentes que estão sendo 
discipulados.

juventude.   Ef 6.4Good News
Ore pelo programa de Encerramento do 
Semestre, que seja uma grande oportunidade 
de Evangelização dos alunos e amigos!

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.

“
”

Ministério de Homens
Ore em gratidão a Deus pelos resultados 
alcançados ao longo desse ano:
Reuniões de oração , crescimento do 
ministério, pelos eventos e pelo maior 
envolvimento dos homens da IBCU.  
1Tm 2.8

Uruguai. Pedimos para que Deus 
esteja cuidando do o regresso deles 
ao Brasil.

Nação Resgate    (At 1.8)

- Ore pela viagem evangelística para a cidade de 

Alfenas- MG - no evento do Carnalfenas -  01 a 

03/11

- Ore pela vida espiritual de cada um do grupo

- Ore pela vigília que será realizada nesse mês

- Ore pela participação no festival artístico dia 9

Planejamento
Ore pelo planejamento das ações 
missionárias para alcançar o Sertão/NE!

Dia
03

melhorias necessárias na IBCU. Ore para que estas etapas sejam 
vencidas.  

trabalho, entre amigos e tantos outros.
Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a 
tua palavra.  Sl 119:9"



Dia
07

Como igreja, família de Deus, devemos ser 
misericordiosos e dar assistências aos que se 
encontram enfermos. Ore por alguém que se encontra 

Dia
06

Quem casa quer casa! É necessário, porém, se preparar 
para o casamento. Ore pela classe que está sendo 
ministrada aos noivos e namorados, preparando-os 
para o casamento. Ore para que nossos jovens levem 
muito a sério os princípios bíblicos para o namoro e 
casamento.  Sl 127.1

O ministério de Educação de Filhos tem como 
desafio e necessidade, identificar e convidar mais 
dois casais que possam fazer parte da atual equipe e 
atuar nesse ministério de encorajamento e 
treinamento dos pais. Ore para que o Senhor nos dê 
mais dois casais de voluntários.  Ef 6.4

Dia
04

Você conhece algum membro da IBCU que possui 
cônjuge não cristão? 
Interceda, agora, por esse casal.

Dia
05

Thiago e Karen Zambelli
Pedimos a Deus que encoraje 
nossos missionários a 

Dia
10

Dia
12

Há várias pessoas envolvidas num processo de 
aconselhamento bíblico. Ore para que Deus dê sabedoria 
aos conselheiros e opere transformação no coração dos 
aconselhados. Ore pela conversão dos que estão sendo 
aconselhados, porém ainda não se converteram a Cristo.
Cl 1.28

Dia
19

Atualmente temos uma lista com cerca de 18 pessoas que 
buscam uma nova oportunidade de trabalho. Orem para 
que Deus lhes abra porta e para que sejam firmes e 
constantes nos caminhos do Senhor. Ore, também, pelos 
encontros, que estão sendo realizados para orar, motivar e 
orientar esse grupo. 

enfermo. Ore, também, pelos grupos de apoio da IBCU, a  
mulheres com câncer, grupo de visitação que atua no Lar da 
Amizade, Cristolândia e hospitais.  Cl 3.12

Dia
20

Interceda pelas amizades dos nossos jovens. Que o Senhor 
proporcione a cada um, amigos que amam ao Senhor, que 
desejam crescer em seu relacionamento com Deus e que 

estas amizades contribuam para uma edificação mútua. 
Foge também das paixões da mocidade; e segue a justiça, a fé, o 
amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o 
Senhor.   2 Tm 2:22

enfrentar o desafio de começar um 
grupo de estudo bíblico em seu lar. 
Que através da vida deles outras 
pessoas venham a conhecer a 
Cristo.

Ore em gratidão e louvor a Deus pelas 
Koinonias, pois pessoas foram expostas 
à beleza e à santidade das Escrituras. 

Dia
09

Alvo - Esportes  (Cl 4.5)
Ore para que consigamos nos aproximar das 
famílias para evangelismo. Que nossos 
meninos sejam multiplicadores, levando o 
que ouvem e trazendo novos participantes 
para o Alvo. Ore por capacitação e sabedoria 

Dia
15

Escola de Artes
Ore pelo discipulado das alunas que 
confiaram suas vidas à Cristo. Ore 

Dia
08

Dia
13

Ore por Paulo Velho e Lorena, para que o Senhor encha o 
coração dos jovens da Unicamp de um desejo ardente de 
conhecê-Lo! 

Que oportunidades aconteçam para que possam pregar o 
Evangelho!   Mc 6.12

Dia
18

passos necessários. Ore para que os casais da igreja sejam 
despertados para alcançar outros casais para Cristo.  Sl 128

O ministério de Casais está organizando o próximo 
encontro de casais que será em Maio/14. Ore por sabedoria 
na escolha dos preletores, definição de programa e outros 

também pela participação das alunas no 
Festival de Artes dia 09 e que, pela exposição 
da Escola de Artes, tenhamos a oportunidade 
de alcançar as famílias não convertidas.

Agradeça também pela dedicação dos líderes e 
casas que acolheram as Koinonias, servindo na 
obra do Senhor.  Sl 19.7-10 e 1Co 15.58

Dia
11

Ore para que cada vez mais possamos olhar para as 
Escrituras com o desejo intenso de conhecê-la e praticá-la!
Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia.  

Sl 119:97

Ministério de Promoção Social 
Agradeça a Deus pela diversidade de dons 
em nossa comunidade, que possibilita o 

Dia
17

Ministério de Mulheres
Realizamos nosso planejamento para o ano de 2014! 
Conforme Cl 3:23-24, somos exortados a fazer tudo de 

coração, para o Senhor e não para os 
homens , esperando somente a 
recompensa Dele, pois é a Ele que 
servimos! Ore pelo nosso ministério, 
para que tenhamos esta atitude no nosso 
coração ao longo de todo próximo ano!

MINISTÉRIO DE 

Dia
21

Enoque e Eliana Faria
Clamamos a Deus por 
Moçambique e seu governo, 
para que haja entendimento entre 
os líderes. Pedimos também pelo 
progresso espiritual das igrejas 
evangélicas, para que elas 
abandonem suas práticas e se 
apeguem a Deus.

Dia
16

Ore para que o Senhor nos ajude a identificar quem 
haverá de assumir o pastoreio e coordenação do 
Ministério de Adoração e Artes.

Dia
14

da equipe. Ore pelo Campeonato com outros três projetos de 
futsal durante o mês de novembro.

serviço em diferentes áreas. Que o Senhor possa 
despertar mais pessoas para servi-lo e glorificá-lo.  
1 Pe 4:10


