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01 Nação Resgate – Teatro
Ore para que o Senhor conceda 

criatividade para a criação de novas peças! Que Sua Boa mão 
abençoe  as diversas  ações deste semestre. Ore também em 
gratidão pelos novos trabalhadores que o Senhor tem enviado.

03 Ore pelas mudanças na programação dominical da 
IBCU, onde passaremos a ter culto e Escola Bíblica pela 
manhã e à noite. Que o Senhor esteja à frente de todas 

as decisões, e que os resultados sejam frutos para a honra e 
glória de Seu nome.

02 Ore pela Igreja em Morungaba:
1. Pelas palestras mensais e Day Camp na 
Escola Municipal José Hamilton nesse 

semestre: que esse trabalho faça a diferença na vida de alunos e 
professores.
2. Que os membros da igreja pratiquem os mandamentos e 
princípios das Escrituras, vivam de maneira exemplar e, assim, 
sejam sal e luz no mundo.

04 Ore para que o Senhor incomode e mobilize os 
membros da IBCU que ainda não tem ministério, para 
que se comprometam com o serviço.

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.

28 PREAS
I Timoteo 4:10 | Se trabalhamos e lutamos é 
porque temos colocado nossa esperança no Deus 

vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que 
crêem.
Ore pelo ânimo e disposição da equipe para as atividades do 
segundo semestre, e também pelos novos grupos de 
discipulado.

30 Visitar os enfermos, carentes e necessitados tem sido a 
tarefa regular da equipe de visitadores da igreja. 
Sustente este ministério em oração para que Deus use 

o grupo de voluntários em cada visita feita nos lares e em 
hospitais, para confortar e encorajar. Ore também para que as 
pessoas não cristãs alcançadas pelo ministério sejam salvas.

22 Oremos pelo trabalho que acontecerá amanhã no 
bairro Village - Sábado Legal: por toda a equipe que 
trabalhará na manutenção do local e para que Deus 

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

MINISTÉRIO   
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

23 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

29 Começando hoje e ao longo desse fim de semana 
estaremos no nosso Encontro de Mulheres. 
Lembre de orar por nós!

Interceda por:
- Todas as mulheres que estarão neste encontro, 
especialmente por aquelas que não conhecem ao Senhor 
Jesus como Salvador. 
- Pela nossa preletora Márcia Nascimento: para que Deus a 
use nestas vidas. 
- Pelo período de Louvor, para que de verdade o Senhor seja 
engrandecido no nosso meio. 
- Por toda infraestrurura  de todo encontro, transporte, som, 
organização das diversas atividades. 
- Pela equipe: que toda nossa motivação seja  servir, e 
glorificarmos ao Senhor com nossas vidas e serviço ,com 
humildade. 
- Para que o Senhor nos abençoe, derrame sua graça , e nos 
use para Sua Glória!

31 Interceda agora pelas eleições no Brasil que 
acontecerão no mês de Outubro.

21 Realizaremos um trabalho de manutenção nas 
dependencias da escola Prof. Francisco Alves no 
sábado (23/08) .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.

25 Separe um tempo, hoje, para interceder por aqueles 
que estão enfermos e que precisam de cura, conforto, 
força e ainda de sabedoria para que glorifiquem a 

Deus em toda e qualquer situação. Considere em oração estes 
nomes: Laércio Tamburus, Nelson Joanini, Kaise, Ivany Sprogis, 
Miriam, Mirval, Saulo Lisbão, Edna, Marlene.

27 SEDI
O Seminário Digital tem muito material de 
qualidade disponível para ensino, 

formação e capacitação de líderes. Ore para que este material 
seja útil e alcance igrejas e lideranças que carecem deste auxilio, 
seja em Campinas ou regiões mais distantes.

24 Ore pelas definições no projeto Sertão: aonde 
enviaremos? A quem enviaremos? Que treinamentos 
precisarão?  Que o Senhor nosso Deus nos conduza 

por todo o planejamento e definições do projeto.

26 Good News
Ore em favor dos professores Donald e 
Nilva, para que o Senhor continue dando 

a eles força, saúde, sabedoria e ousadia na 
comunicação do evangelho!



05 Hoje o Semear conta com centenas de 
crianças de 0 a 11 anos, realizando aos 
domingos 19 trabalhos diferentes com 

salas para cada faixa etária e culto infantil. Em todos os trabalhos o 
objetivo principal é ensinar a Palavra de Deus. Para isso contamos 
com várias pessoas que servem ao Senhor em escalas. Mas a Obra 
é grande e sempre temos necessidades de mais pessoas ajudando.
Pensando em suprir a equipe, estaremos oferecendo a partir do dia 
10/agosto um treinamento que irá capacitar novas pessoas para o 
trabalho com as crianças. Desejamos com isso, além de alavancar 
novos servos, capacitar pais, reciclar professores e ajudar outras 
igrejas. Ore por essa iniciativa!

09 São muitos os problemas na sociedade e na família, 
causados pela negligência dos pais na criação dos filhos. 
Ore para que os pais que estarão presentes hoje no 

Seminário “Crise de Autoridade e o Projeto de Deus para Educação 
de Filhos”, sejam impactados pela Palavra e saiam desejosos de 
instruir biblicamente seus filhos. Ore também para que Deus 
abençoe e use o preletor, pastor Gilberto Celeti.

07 Ore para que o Senhor use o próximo culto de 
Batismos para sensibilizar ao Evangelho os descrentes 
presentes. 12 Discipulados IBCU

Ore para que Deus levante homens e mulheres 
maduros em sua fé, que tenham disponibilidade e 

interesse em separar um tempo para investir em outras pessoas 
através do discipulado.

14 Ministério de Escolas Públicas
Ore pelo levantamento de voluntários para a equipe e 
também pela capacitação para o voluntários já envolvidos. 

Ore pelo planejamento das atividades no próximo semestre.

15 Escola de Artes
Ore para que todas as oportunidades 
de ensino, louvor, trabalho, convívio, 

amizade, sejam aproveitadas adequadamente para que o 
evangelho seja anunciado a todas as alunas.
“Sejam sábios no procedimento para com os de fora; aproveitem 
ao máximo todas as oportunidades." | Cl. 4.5

17 Infra-estrutura é um ministério que tem a 
responsabilidade de manter as instalação da 
IBCU em condições de atender as demandas 

dos demais ministérios, cuidar do patrimônio físico, implementar 
melhorias necessárias  e operacionalizar os recursos técnicos 
(Áudio, Filmagem, Multimídia, transmissão net, Iluminação, 
Climatização)  necessários nos eventos da IBCU. Ore para que o 
Senhor supra as necessidades que toda esta estrutura demanda. 
Agradeça também conosco pelo que Ele já possibilitou fazermos.

19 Oremos hoje pelo trabalho de visitação realizado no 
Hospital das Clínicas da Unicamp. Que o Senhor mova 
de compaixão as pessoas que terão contato 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 perserverar nesse 
ministério no decorrer do ano.

16 MOPS
- Ore para que Deus possibilite a 
participação das voluntarias do MOPS na 

semana da solidariedade, e também para que as incomode a 
convidar e incentivar outras mães a fazer mesmo.
- Interceda ao Senhor pelo evento comemorativo de 5 anos do MOPS 
IBCU, que ocorrerá em setembro. Que Deus capacite e dê sabedoria à 
liderança do ministério durante a preparação para o mesmo.

Brasil

Mães Unidas Fazem um Mundo Melhor

06 JOY!  Ore:
1- pela casa JOY em Barão Geraldo que 
começou a ser usada esse mês e dará 

apoio às jovens do Real Parque (reforço escolar, 
aulas de Ingles).
2- pela reunião das áreas  Barão Geraldo Oeste,  Barão Geraldo 
Norte,  JOY Downtown, JOY Valinhos e Vinhedo - 4 novas areas 
de ação da missão JOY!
3- pela liderança da JOY:  por proteção  e ousadia em levar o 
evangelho;
4- pela diretoria da JOY: por sabedoria e discerninmento na 
direção e crescimento da JOY;
5- pelo retiro da Equipe da JOY em Agosto.

08 Aconselhar biblicamente é responsabilidade de toda a 
igreja. Cada vez mais pessoas têm sido atraídas pela 
disponibilidade de conselheiros bíblicos que ajudam as 

pessoas a resolverem seus problemas conforme a Palavra. Ore 
pelo preparo de conselheiros bíblicos através do treinamento 
mensal;  ore por todos os que tem se aplicado tanto para o 
treinamento, quanto para serem conselheiros; e ainda, ore pela 
despertamento de cada membro da igreja para essa tarefa.

10 Escola Bíblica
Hoje começaremos com a Escola Bíblica sendo 
oferecida em dois períodos: manhã e noite. Ore pelas 

adequações necessárias, tanto de espaço físico quanto de 
proposta curricular, professores e tantos detalhes que precisam 
ser contemplados. Ore para que tudo isso favoreça uma maior 
participação da igreja. Ore também para que tudo o que for 
realizado, seja feito com excelência, zelo e compromisso com o 
Senhor e Sua obra.
Ore pelos nossos professores da Escola Bíblica. Que Deus capacite 
a cada um em seus momentos de estudo pessoal, de preparação 
das aulas e nas oportunidades de ensino. Ore por suas famílias, 
que certamente são envolvidas, por vezes tendo que cooperar a 
fim de que tenham tempo adequado para o estudo.

18 O Ministério de Promoção Social inicia 
hoje a Semanda da Solidariedade. 
Precisamos clamar a Deus pedindo que 

seu Espírito mova a comunidade para esse trabalho, encha-nos 
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

20 O Lar da Amizade onde moram senhoras idosas 
receberá hoje, quarta-feria 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 : 
a Vida em Jesus

11 PESCA 
Neste semestre iniciaremos diversos Grupos Evangelísticos 
nos Lares. Orem em favor dos:

- Responsáveis pelos estudos: sabedoria, sensibilidade, ousadia e amor;
- Famílias Hospedeiras: que famílias de nossa igreja disponibilizem seus 
lares para que seus parentes, amigos e vizinhos sejam evangelizados;
- Convidados: que estejam abertos para acolherem a mensagem de 
Deus.
“Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me 
dada a mensagem a �m de que, destemidamente, torne 
conhecido o mistério do evangelho” | Ef. 6.19

13 O Ministério de Aconselhamento pede oração 
pelas pessoas que estão sendo aconselhadas, que já 
tomaram posição diante do Senhor Jesus, e que estão 

tendo suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Ore 
para que elas se tornem firmes no Senhor, interessadas em 
conhece-Lo, obedientes em mudanças de vida, esperançosas na 
vida eterna.


