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Rogar ao Senhor da Seara é o que Cristo nos manda fazer 
(Mt 9.38).  Então faça esta oração para que o Senhor levante 
missionários em nosso meio para que possam ir para o 

Sertão e para outros campos missionários que Ele indicar. Ore para 
que a visão missionária da IBCU seja mantida e ampliada, olhando para 
os campos que já estão brancos para a colheita. (Jo 4.35)
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Junte-se a Sandro Silva em oração para:
- Alcançar o alvo de comprar 150 títulos para a Biblioteca do 
Seminário Bíblico e Teológico de Maputo em sua visita ao 

Brasil. Ore a Deus pelo suprimento e pelo favor das Editoras que podem 
abençoar esse país com boa literatura cristã a preços mais baixos. 
- Por provisão e direcionamento para que consigam um carro mais 
econômico para o dia-a-dia na cidade.
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Marcelo Berti ainda tem mais dois anos de estudos e desafios 
pela frente. Ore para que Deus continue a dirigí-lo e cuidando da 
sua família. Especificamente, ore por Marcelo pois no próximo 

semestre irá iniciar seus estudos em Hebraico e Latim, duas línguas novas para 
ele - ore por perseverança e disposição. Ainda, apesar da melhoria, o Nathan 
ainda tem apresentado dificuldades na comunicação - ore para que o Senhor 
o ajude a vencer essa barreira enquanto ele enfrenta novos desafios na escola.
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Ore pela direção do Senhor para as definições da ida de Enoque 
e Eliane para Angola no próximo ano e pelo preparo dos 
trabalhos que serão realizados lá. Ainda, 

- Ore pela saúde do Enoque, que o Senhor mostre a causa das tonturas que 
ele vem sentindo;
- Ore pelo trabalho que o Pr.Telmo está realizando com os orfãos em Dondo, 
Moçambique;
- Ore pelos trabalhos de artesanato que as "mamas" estão fazendo em Dondo, 
por Marta e Ana que são as líderes.
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No segundo semestre de 2014, Ricardo Borges participará de 
encontros, ensinando ou fazendo parte da equipe organizadora 
nos seguintes países: República Dominicana (julho), Venezuela 

(agosto), Tailândia (setembro/outubro), Uruguai e Equador (novembro); 
Paraguai ainda está sendo considerada. Ore pela tarefa de Ricardo na 
formação de líderes para o ministério estudantil nesses países. Ore também 
pelo cuidado com toda a sua família durante sua ausência.
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Peça a Deus para suprir as necessidades financeiras de 
nossos missionários e suas famílias, que eles sejam sábios 
administradores de suas finanças. Ore para que os 

mantenedores sejam fiéis e constantes em seus compromissos. Que o 
Senhor desperte a generosidade e fidelidade entre os membros da IBCU.
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02 Ricardo e Ruth Borges desenvolvem um 
ministério entre estudantes universitários - 
CIEE América Latina, tendo recentemente 

regressado ao Brasil vindos do Uruguai. Agradeça ao 
Senhor pela readaptação da família ao Brasil. Ainda, ore 
pela equipe que segue o trabalho entre universitários 
no Uruguai, incluindo a entrada do primeiro assessor 
nacional em tempo integral que o movimento estudantil tem 
naquele país. Ore pelo avanço do ministério no Uruguai, e pela visita 
que planejam fazer no segundo semestre, acompanhando a 
continuidade dessa obra.

21 Junte-se a Curt e Marta no clamor por mais 
conversões entre os Ianomâmis. Ore para que 
as igrejas brasileiras sejam despertadas para 

missões indígenas; que Deus mantenha as portas abertas 
à evangelização indígena, há uma oposição muito forte 
para que os missionários sejam retirados da área. 
Ore ainda pelos crentes ianomâmis, para continuarem 
firmes na fé. Que sejam testemunhas dentro e fora de suas 
comunidades. Ore também por Patrícia Rocha, que está fazendo o 
trabalho de tradução do Novo Testamento.

22 Richard e Yohanna são missionários 
professores do IMPV-Instituto Missionário 
Palavra da Vida em Benevides-PA. Orem com 

eles pelos 75 alunos residentes vindos de várias partes do 
Brasil e também do exterior, para que aprendam e se 
capacitem para desenvolverem seus futuros ministérios:
- Pelos alunos do CTL de Abaetetuba: estão no final do 
curso e precisam de perseverança para concluir todas as tarefas. A 
formatura será em Agosto.
- Pelos alunos do CTL em Altamira: estão no primeiro ano do curso. Ore 
para que sejam perseverantes quanto à presença nos módulos e 
realização das tarefas exigidas no curso.
- Pelos alunos do CTL em Belém: ore para que os alunos atuais sejam 
perseverantes, e para que novos alunos iniciem o programa no segundo semestre.
- Ore pelos preparativos para o início do programa de mestrado em 2015 
no IMPV. Que o Senhor envie mais alunos em 2015 que estejam 
interessados em se envolver intensamente como missionários ou como 
mobilizadores de missões, ou ambos, no Brasil e no mundo.

25 Thiago e Karen Zambelli são missionários na 
missão JUVEP desde 2010. Atualmente estão 
em transição para ingressar num novo projeto 

de mestrado nos Estados Unidos. Agradeça com eles pelo:
- Tempo de atuação na missão Juvep: os desafios foram 
muitos e o aprendizado ainda maior! 
- Pela fidelidade da IBCU em mensalmente organizar e depositar os 
recursos que alguns irmãos da igreja tão carinhosa e generosamente 
enviam. Sem isso o ministério seria impossível!
- Por cada irmão que decidiu se comprometer em apoiá-los durante os 30 
meses que pretendem passar nos EUA. 
Não somente, agradeça com Thiago e Karen por todos aqueles que têm 
frequentemente orado por eles. Que Ele seja sempre louvado!

04 Projeto Sertão - Ore em gratidão por estarmos construindo, 
com a ajuda do Senhor, o projeto missionário ao Sertão, com 
respectivos avanços dados por Ele!  Agradeça a Deus pelo 

despertar do interesse da IBCU pelo Sertão após a Conferência 
Missionária, pela melhor consciência e sensibilidade da Igreja aos desafios 
missionários ao Sertão.

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

“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

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

Ore para que Otoniel e Izilda Berti encontrem em Araraquara 
um local adequado para se reuniriem com as famílias que 
estão sendo evangelizadas. Que o Senhor os ajude a encontrar 

cooperação e parcerias, essenciais ao ministério. Que na direção do 
Espírito Santo, aproveitem todas as oportunidades!
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A MIAF- Missão para o Interior da África está buscando homens, 
mulheres e famílias dispostos a colocarem suas vidas a serviço do 
Reino de Deus na África e  pronta a ajudar, mentoriar e treinar àqueles 

que trazem em seus corações esse desejo ardente de ver a Igreja de Cristo entre 
todos os povos Africanos. Ore para que Deus envie trabalhadores para a África.
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Nosso missionário Curt pede orações por:  
- Sustento financeiro para o MICALI*. A maioria das aldeias só 
tem acesso por via aérea, o que torna o custo deste Ministério 

muito elevado;
- Pela construção da escola em Budu-U. Assim que ela for concluída, o 
MICALI* também poderá ser realizado naquele local;
- Pela conversão de Paulo e Timóteo, índígenas palimithelis.
*MICALI é um grupo de missionários itinerantes que visita várias aldeias do 
Estado de Roraima e Pará com o propósito de dar cursos específicos aos 
indígenas para se aprofundarem nas Escrituras.
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A missionária da MEVA-Missão Evangélica da Amazônia que atua 
entre os Yanomamis, em Roraima, voltou para Boa Vista após ter 
sido internada em São Paulo para cirurgia e tratamento de câncer. 

Deus tem demonstrado Sua graça em todo o processo e os resultados tem 
sido surpreendentes. Continue orando por ela para que prove 
abundantemente do sustento, provisão e encorajamento do Senhor 
juntamente com sua família e na obra missionária com seu marido Elias.
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Otoniel e Izilda Berti estão em Araraquara 
com o propósito de pregar o evangelho, 
visando plantar uma nova comunidade de 

fiéis. Orem com eles em gratidão pela bondade, perdão 
e misericórdia de Deus sobre suas vidas. Ore também 
por seus filhos: 
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- Marcelo Berti e família estudando no Seminário Teológico de Dallas;
- Pelo genro Daniel Carmona e família no pastoreio da Igreja Batista em 
Valinhos;
- Pelas filhas Marília e Marina que estão estudando no Seminário 
Bíblico Palavra da Vida. Em julho Marília estará na EBF em Lindóia, e 
Marina estará no Paraguai com os alunos do SBPV.
Ore pela saúde física, emocional e espiritual do casal !

Junte-se a Paulo Adolfo e Raquel em 
intercessão por Tainara, filha do casal, por:
- Uma boa recuperação da cirurgia de 

ouvido realizada em 17/junho;
- Por esclarecimento do diagnóstico e bom 
tratamento ao quadro convulsivo que apresentou 
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recentemente;
- Pela boa condução do tratamento da Tainara em relação à sua 
dificuldade de aprendizado.

Edmur e Kat Ribeiro são fundadores da missão 
JOY!, atuando com evangelização de 
adolescentes carentes. Ore...

- Pelos 32 voluntários envolvidos no trabalho da Missão Joy 
Brasil: por proteção e pelo envolvimento deles na area de 
envangelismo, discipulado e treinamento;
- Pela participação dos times dos EUA que estão vindo ajudar 
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os projetos;
- Por sabedoria que vem do alto para a direção deste trabalho e pelas areas de 
Barão Geraldo Norte, Barão Geraldo Oeste, Valinhos/Vinhedo e por Campinas;
- Pelo projeto  JOY House: uma casa que será usada para ajudar adolescentes 
mais necessitados a desempenharem melhor na vida academica;
- Pelas escolas onde têm presença ministerial: Objetivo  (Barão), Anglo (Barão), 
Oficina do Estudante, Dom Barreto, Hilton Frederic (Barão), Resende (Barão), 
Escola Americana de Campinas, Rio Branco, Objetivo (Valinos), Fundamento 
(Valinhos);
- Pelos acampamentos de treinamento e de novos (evangelismo).

Moçambique está vivendo uma situação política muito 
frágil, pendendo a uma nova guerra civil. As eleições 
presidenciais no país acontecerão em novembro. Na 

época das últimas eleições, ocorreu muita violência, assaltos e 
mortes. Ore por governantes tementes a Deus! Ore pela segurança 
e paz da família de nosso missionário Sandro Silva e da população.
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Ore para que, em suas caminhadas pessoais com Deus, 
nossos missionários tenham suas almas e espíritos nutridos 
e fortalecidos durante o tempo de intimidade com o Pai. 

Que eles invistam tempo no estudo da Palavra de Deus e na oração.
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Ore pelos projetos da Família Borges:
- Ruth vem coordenando um projeto de ensino de Inglês a 
distância, via Skype, para líderes-chave do ministério 

estudantil na América Latina. Márcia, sua irmã, também está envolvida 
nesse projeto piloto. Ore por essa etapa de estruturação e para que o 
projeto seja ampliado em 2015.
- Integrando uma equipe de colegas de 4 países, Ricardo está ajudando 
a preparar materiais para fortalecer o compromisso com as Escrituras 
nos movimentos da IFES (em português, Comunidade Internacional de 
Estudantes Evangélicos) em todo o mundo. Ore para que concluam o 
trabalho até a Assembléia Mundial da IFES em julho de 2015.
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Em julho muito provavelmente a família Zambelli se mudará 
para os EUA onde Thiago fará um mestrado na área de 
Aconselhamento Bíblico. Ore com eles pelos seguintes motivos:
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- Ainda dependem da aprovação do visto: os documentos para o pedido do 
visto de estudante estão a caminho do Brasil. Ore para que tudo corra bem;
- Eles precisam vender seus pertences, inclusive o carro. Ore para que todo 
o processo de mudança aconteça favoravelmente a eles;
- A família gostaria que a mudança para os EUA acontecesse por volta do dia 
25/07, para que haja tempo de preparem a nova moradia. Ore pelo 
sustento do Senhor sobre todo o processo.

Ore pela proteção e cuidado das famílias de nossos 
missionários. Que as pressões do ministério não os aflijam ou 
amargurem. Que mantenham o coração e a mente em Cristo.
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06 Ore com Curt e Marta em gratidão a Deus pois 
as conversões entre os ianomâmis continuam. 
Motivo de muito louvor! Em todas as aldeias 

com as quais a MEVA trabalha, indígenas estão aceitando a 
Cristo e sendo batizados. 
Agradeça pelo MICALI (Ministério de Capacitação de Líderes 
Indígenas): seus cursos têm alcançado muitos indígenas nas 
mais diversas aldeias onde a MEVA atua. Ainda, agradeça por Yawali, líder 
palimitheli, que esteve resistente ao Evangelho por muitos anos e se 
converteu! Interceda pelo trabalho da Marta na secretaria da Missão.

11 Valentim e Priscila Jarske estão iniciando 
um novo ministério no PV Caldas Novas. Ore 
com eles em gratidão a Deus por todas as 

provisões nessa transição...
- Pela venda do apartamento em Campinas e por 
sabedoria para a construção da casa no PV;
- por tantas oportunidades que tiveram nesse semestre 
de falar em várias igrejas, encontros de casais e encontro de mulheres;
- Pelo discipulado com um dos membros e investimento na vida da 
equipe toda;
- Pelo ministério da Priscila com a equipe de apoio;
- Pela temporada de inverno que já está quase lotada e programação 
do segundo semestre.

13 Este ano, em abril, Enoque e Eliane Faria 
completaram 36 anos de vida missionaria! 
Ore em gratidão com e por eles pelo cuidado 

de Deus em todo o tempo, sendo em tudo fiel, 
protegendo e suprindo pelas viagens feitas no Brasil e 
fora dele, cuidando de seus filhos e noras e 
netinho,Thiago que está agora com quase 3 meses.  
Agradeça pelo previlegio de terem uma vida de serviço integral ao 
Senhor! Agradeça também pelas agencias missionarias com as quais 
cooperam (MIAF, ALEM, JMN, ALTECO).

17 Projeto Sertão - Ore pelo fechamento da filosofia de ministério 
do Projeto Sertão. Que Deus nos capacite para que, com 
sabedoria, possamos definir as políticas de parcerias e 

planejamento estratégico do projeto. Ore para que o Senhor envie 
missionários e nos instrua na definição do local de instalação do projeto Sertão.

15 Marcelo Berti foi Pastor na IBCU e líder do 
ministério Pesca até 2012; atualmente está em 
treinamento no Dallas Theological Seminary 

(DTS). Ore com ele e Amanda em gratidão pois já chegaram 
na metade do tempo de estudos em Dallas, e, até aqui, o 
Senhor providenciou todo o necessário para sua família. 
Agradeça pela oportunidade de estágio e treinamento que o Marcelo 
teve com o Centro de Estudos dos Manuscritos do Novo Testamento. 
Ainda, apesar das dificuldades, agradeça pois seu filho Nathan tem 
melhorado a cada dia com a fala, que é resposta de suas orações.

18 João e Beatriz Rodrigues são missionários 
cuidando da gestão operacional do Seminário 
Digital-SEDI na IBCU. O Seminário Digital tem 

atualmente:
- Cerca de 270 grupos espalhados pelo Brasil. Ore para que 
todos estudem com dedicação e perseverança.
- 15 matérias prontas e 6 em finalização. Ore para que as atividades sejam 
executadas com qualidade e rapidez.
- Uma lista de matérias que precisam ser gravadas. Ore para que o Senhor 
nos apresente os melhores professores.
Ore por sabedoria nas ações de divulgação para alcançarmos os pastores 
e líderes de igrejas do interior do Brasil.

08 Peça a Deus para proteger nossos missionários das armadilhas 
de Satanás. Ore para que eles não sejam corrompidos quando 
expostos ao mundo no curso dos seus ministérios. Clame para 

que não cedam ao desânimo, à desmotivação e frustração, mas saibam 
lidar com os conflitos, comprometidos com a entrega desses nas mãos de 
Deus, que julga justamente.

Ore para que nossos missionários saibam ensinar e 
aconselhar com discernimento e sabedoria, com alegria e 
amor, e fazendo uso das Escrituras e da fé no poder da ação 

de Deus. Ore para que eles sejam protegidos das atitudes pecaminosas 
ou negativas que venham a encontrar durante o ministério.
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