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01 Eleições! Por mais desencorajado que você possa estar 
por causa de vários acontecimentos e corrupção em 
nosso país, não encare com menosprezo sua 

responsabilidade de votar e escolher os próximos líderes para o 
Brasil. Mas, antes de votar, ore ao Senhor, peça sabedoria para 
saber escolher conscientemente, e ore também pelos futuros 
líderes.

03 Ouve Senhor o clamor do teu povo! Colocamos diante 
de Ti o Brasil, para que o Senhor levante líderes - homens 

e mulheres - com coração maleável e moldado por Ti.  Que toda 
corrupção seja banida, que nossos inimigos sejam confusos e 
expulsos do poder. Que  o Brasil seja reconhecido como uma 
nação santa,  porque feliz é a nação que teme o Senhor!
Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, 
dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os 
como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. | Ex 18:21

02 Ore pelas reuniões de Planejamento dos Ministérios da 
IBCU que iniciam em Setembro. Que o Senhor nos 
conduza para a realização de projetos que sejam como 

ofertas de aroma suave e agradável a Ele.

04 Ore para que o Senhor nos dê disposição para 
estarmos orando diariamente pelos nossos 
governantes, sejam eles quem forem. Que estejamos 

agindo como cristãos que querem engrandecer o nome do 
Senhor em nossos comentários e atitudes para com o governo 
de nosso país.

23 Ne 4:14 | "... disse aos nobres, aos oficiais e ao 
restante do povo: Não tenham medo deles. 
Lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e 

lutem pelos seus irmãos..."
Que nossos irmãos que estão em posição de liderança não 
tenham medo dos demais e, pensando em Deus, lutem, 
de fato, pelo povo.

25 1 Tm 2.3,4 |  “Isso é bom e agradável perante Deus, 
nosso Salvador, que deseja que todos os homens 
sejam salvos e cheguem ao conhecimento da 

verdade”. 
Ore para que a preocupação maior da igreja e de cada um 
de nós seja com o que não é passageiro ou falível. Ore para 
que estejamos muito preocupados com a salvação dos 
nossos líderes e pessoas do nosso convívio.

24 Ore por líderes e empresários do nosso meio 
comprometidos em socorrer e mudar a realidade 
de o povo oprimido do 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.

28 Eleições! Ore por todos os preparativos e para 
que todo o processo ocorra num clima de paz. 
Ore para que o processo seja livre de falsificações 

ou corrupção. Ore para que a justiça prevaleça.

MINISTÉRIO   
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Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

29 Ne 5:15 | "... Até os auxiliares dos governadores 
anteriores oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, 
não agi desta maneira."

Que nossos irmãos que estão no serviço público em 
qualquer espera, trabalhem como para o Senhor, em 
temor."

27 Ore por inteligência financeira para aplicar seus 
recursos para receber com dividendos na 
eternidade.

26 Orem pelas diversas equipes que trabalham nos 
cultos. Com culto agora em dois horários as 
dificuldades aumentam pois é necessário mais 

pessoas e maior disponibilidade. Peça a Deus disposição 
dobrada para os voluntários.

30 Ore por aposentados que, ao invés de curtirem 
sua aposentadoria ou ficarem esperando a 
morte, se dediquem ao serviço a Deus.
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05 Ore para que o Senhor encontre na IBCU 
corações partidos e sensíveis pela miséria 
espiritual e sócio econômica do povo no Sertão.

07 Ne 1:11 |  "... Nesta época eu era copeiro do rei."
Ore para que Deus use pessoas que estão diante 
dos governantes, em posições estratégicas, para 

que se deixem ser usados.

11 Ore por crentes respirando vida com Deus de 
forma efetiva a influenciar, contagiar e liderar a 
comunidade de incrédulos dessa cidade.

09 Tt 3.1 | “Lembre a todos que se sujeitem aos 
governantes e às autoridades, sejam obedientes, 
estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom”. 

Ore para que cada um de nós esteja sempre pronto a fazer 
o que é bom, aproveitando todas as oportunidades que 
Deus nos dá para praticarmos a justiça e darmos bom 
testemunho de Cristo.

14 Ore por nossos filhos dando adeus para 
entregarem suas vidas pelo Senhor Jesus, indo 
ao Sertão em honra a Ele.

18 Devemos ser cuidadosos e criteriosos no 
desempenho da nossa cidadania e na escolha 
dos candidatos que deverão governar o País nos 

próximos anos. Busque, sobretudo em Deus, essa 
sabedoria para a escolha desses futuros líderes. Ore para 
que seu voto seja consciente!

16 "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se 
humilhar, e orar, e buscar a minha face e se 
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei 

dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." 
| 2Cr 7:14
Ore para que Deus nos dê o senso de responsabilidade e 
de comprometimento com nossa terra.

21 Ore por crentes gratos a Jesus pela tão grande 
salvação e que dão generosa e regularmente de 
sua receita.

20 1Tm 2.1,2 |  “Antes de tudo, recomendo que se 
façam súplicas, orações, intercessões e ação de 
graças por todos os homens; pelos reis e por 

todos os que exercem autoridade, para que tenhamos 
uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e 
dignidade”. 
Ainda que possamos ser incomodados com as más 
notícias nos jornais, ainda que as previsões sejam 
desanimadoras, Deus nos manda interceder pelas 
autoridades. Ore hoje por cada pessoa revestida de 
autoridade em sua Empresa, Cidade, Estado e País.

22 Cl 3.1,2 | “Portanto, já que vocês ressuscitaram 
com Cristo, procurem as coisas que são do alto, 
onde Cristo está assentado à direita de Deus. 

Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas 
coisas terrenas”. 
Ore para que o nosso pensamento e procura, estejam 
mais focados nos valores celestiais. Ore para que a visão 
e a certeza da Pátria celestial, privilégio dos salvos, ocupe 
nossos pensamentos e nos traga alegria e 
encorajamento enquanto aqui estamos aguardando 
nosso resgate.

06 Rm 13.1 |  “Todos devem sujeitar-se às autoridades 
governamentais, pois não há autoridade que não 
venha de Deus; as autoridades que existem foram 

por Ele estabelecidas”.  
Ore para que como filhos de Deus possamos nos sujeitar 
às autoridades que nos governam. Ore para que 
estejamos mais preocupados em agradar a Deus do que 
murmurar ou difamar nossas autoridades.

10 Ore pelo planejamento do Ministério de 
Discipulado, que acontecerá no mês de 
setembro, para que os envolvidos estejam sob a 

dependência de Deus e focados no compromisso com a 
Palavra e na ampliação da Obra do Senhor neste mundo 
através da transformação de vidas.  

12 Ore por cada ministério da igreja, seus líderes, 
suas equipes, para que sejam encorajados pelo 
Senhor e consagrados ao ministério.  Ore para 

que Deus, também, lhes dê sabedoria, capacitação e 
disposição para servirem com excelência.

08 Ore para que o Senhor levante intercessores 
quebrantados diante d´Ele clamando pela Sua 
intervenção no Sertão.

13 Ore para que Deus esteja dando discernimento 
aos nossos adolescentes, que irão votar pela 
primeira vez, vendo a responsabilidade com que 

devem lidar com seu voto.  Que nós, pais, sejamos 
exemplos dentro de casa aos nossos filhos, sujeitando-nos 
a toda autoridade humana, por causa do Senhor....(1Pe 
2:13), que sejamos influenciadores quanto a 
responsabilidade que temos de não murmurar, maldizer 
nossos líderes, mas ao contrário, interceder por eles.

15 Esse ano o planejamento do Semear será feito 
por áreas. O desafio é grande, pois ao invés de 
um único planejamento teremos 4 

planejamentos diferentes: Culto infantil, Escola Bíblica 
Infantil, Semear Baby e Eventos evangelísticos para 
crianças.  Sendo assim, peça ao Senhor que direcione cada 
participante, para que possamos colocar no papel o que 
Ele deseja para as crianças dessa comunidade no ano de 
2015.

19 Ore para que Deus desperte mais voluntários 
para servir! Além dos ministérios já existentes, há 
novas possibilidades e oportunidades de novos 

ministérios na igreja. Que toda a igreja seja despertada 
para estar engajada no serviço a Deus!

17 Ore para que as pessoas se disponham a abrir 
mão da troca do azulejo mais velho por 
porcelanato novinho, porque vai dedicar esse 

valor para MSS.


