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01 Agradeça a Deus pelo 
#ACAMPACONECTE2014: pelos corações 
alcançados, pelo tempo de integração, 

comunhão, recreação/lazer e fortalecimento espiritual de cada 
um, pelo excelente tempo onde os jovens desfrutaram da 
presença de Deus!

03 JOY!
- Ore pelo sustento dos missionários 
Lucielen, Bruna e Edmur.

- Ore pelas reuniões abertas  e pela casa JOY, pela programação 
de Outubro.
- Ore pela liderança do trabalho: por proteção e ousadia no 
Senhor Jesus!

02 Morungaba
- Agradeça pelo trabalho evangelístico dos 
jovens realizado em setembro e peça para que 

renda frutos.
- Peça a Deus para despertar mais pessoas para servirem nos 
ministérios da igreja.
- Ore pela ida dos alunos da Escola José Hamilton ao Day Camp 
Palavra da Vida no dia 10 de outubro.
- Ore para que mais pessoas se envolvam com os Pequenos 
Grupos que foram implementados.
- Clame ao Senhor para que os membros da igreja sejam sal e luz 
na cidade!

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.

24 O Encontro de Homens tem início 
hoje e vai até domingo. Ore em gratidão 
pelo que Deus já fez , tem feito e fará 

através deste evento. Peça pela capacitação dada ao Pr. Helder 
Cardin e pelos participantes, membros da IBCU e não cristãos. 
Que seja um tempo de entrega, comunhão, despertar para a 
obra do nosso Senhor Jesus!

26 Peça a Deus que capacite os pais a instruir seus filhos 
no caminho da sabedoria divina. Agradeça também ao 
Senhor pelo Pr. Gilberto Celeti que ministrou as 

palestras no seminário sobre criação de filhos.

MINISTÉRIO   
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Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

23 Ministério de Aconselhamento
Ore pelos participantes do curso de treinamento para 
que, despertados a trabalhar nesse miistério, se 

preparem e se disponham a ajudar pessoas em suas 
necessidades e levá-las à salvação em Jesus Cristo.

29 Ore pela montagem da equipe que se dirige ao 
Sertão.

25 Há pessoas e famílias em nosso meio que precisam das 
nossas orações a favor de seu fortalecimento, 
sabedoria, consolo e esperança. São pessoas enfermas 

e seus familiares. Ore por elas!  Estes são os nomes das que temos 
conhecimento: Laércio, Eduardo, Miriam, Edna, Mariana Moraes, 
Saulo, Kaise, Nelson, Marlene,  Ivany, Zilton, Mariana Moraes.

31 - Ore pelos jovens desempregados: que no tempo do 
Senhor encontrem um emprego.
- Ore pelos jovens vocacionados: que o Senhor 

direcione a vida de cada um que tem uma vocação ministerial 
específica. 
- Ore pelos jovens que estão sendo discipulados e por aqueles 
que ainda não estão em nenhum grupo.

27 - Ore pelos jovens que estão comprometidos no 
ministério: que eles continuem comprometidos a 
servir ao Senhor de todo coração.

- Ore para que Deus levante voluntários para servir no ministério 
jovem. 
- Ore pelas programações neste segundo semestre: que todas 
possam trazer edificação, comunhão, crescimento e diversão 
para os jovens da igreja e os de fora.

22 Agradeça a Deus pelo mês de planejamento que 
tivemos e os resultados obtidos. Louve a Deus pela 
participação de cada voluntário e a disposição de cada 

um para servir. Peça a Deus que levante mais servos dispostos a 
servir. Peça por despertamento de todos para um compromisso 
com a igreja e com o ministério, servindo cada um conforme a 
capacitação que recebeu do Senhor!

28 Parece estranho, mas proponho que oremos hoje pela 
prática da oração em nosso meio. Sim, embora 
exortados a orar sempre e a levar a Deus todas as 

coisas através da oração e com ações de graça, tendemos a ser 
negligentes. Ore para que Deus nos quebrante o coração 
indiferente ao que Ele espera que façamos. Ore pelo 
despertamento e consagração da igreja à prática da oração 
individual, em família e comunitária. 

30 Ore para que novos casais de voluntários demonstrem 
interesse e estejam dispostos a servir ao Senhor no 
Ministério de Educação de Filhos.
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05 Hoje se iniciam novos cursos da Escola Bíblica! Peça ao 
Senhor que capacite a cada professor envolvido e que 
as aulas sejam impactantes na vida de cada aluno.

07 Com o crescimento da igreja, tem sido um desafio 
prover estacionamento para os frequentadores do 
culto e escola bíblica. Agradeça a Deus por termos 

conseguido viabilizar o serviço de manobristas, que permitiu 
aumentar significativamente o número de vagas. Peça a Deus 
sabedoria a todos os envolvidos, pois ainda há ajustes a se fazer. 
Ore também pelo comportamento de todos os motoristas, para 
que respeitem as orientações da equipe administradora.

09 PREAS 
Ore pelo compromisso individual de cada 
pré-adolescente no estudo e prática da Palavra, 

dedicação nos devocionais, discipulado e Escola Bíblica. Ore em 
gratidão pelo envolvimento da equipe nas atividades do grupo.

16 Ore pelos jovens que estão namorando. Que tenham 
uma vida santa e glorifiquem o Senhor através do seu 
relacionamento.

18 A missão do SEDI - Seminário Digital 
inicia com: "Promover a formação de 
obreiros cristãos..."  Orem para que 

localizemos os obreiros cristãos que tem o desejo de servir a 
Deus com dedicação sincera, por sabedoria em todas as 
nossas ações para alcancarmos exito nesta missão.

04 Ministério de Mulheres
Louvamos e adoramos ao Senhor pelo 
Encontro de Mulheres que realizamos! 

Somos gratas ao Senhor pela palavra pregada e pelas vidas que 
se entregaram a Ele! Peça que Ele mesmo dê o crescimento à 
estas vidas que O receberam. Ainda, ore pela benção do Senhor 
sobre nosso planejamento para 2015, para que sejamos 
perseverantes, tenhamos ânimo, um só espírito e um só 
coração, que lhe tragam Glória!   Rm 15:5

10 Ore pelos próximos encontros do 
MOPS, que Deus prepare novas mães 
para estarem conhecendo e 

participando deste ministério. Que Deus esteja levantando novas 
mães e também mães já experientes para que possam fazer 
parte da equipe de voluntários.

Brasil

Mães Unidas Fazem um Mundo Melhor

12 Ore pelas famílias dos jovens: pelos familiares que não 
são convertidos, para que venham a conhecer o 
Senhor Jesus, e pelos que são convertidos, para que 

cresçam no conhecimento da Palavra.

14 Ore em gratidão e louvor a Deus pelos 15 anos da 
Escola de Artes e pelo culto e festa em comemoração 
que acontece hoje!  Ore ainda pela saúde da 

professora Ivany Sprogis e por seu marido, Sr. Douglas Sprogis, 
que o Senhor os sustente.

20 A Escola Bíblica está em fase de definição da agenda 
de ensino para o ano de 2015. Peça ao Senhor por 
sabedoria para a equipe envolvida, a fim de quem 

tenha o discernimento e a percepção necessários nesta fase. Que 
sejam propostas que contribuam para um maior crescimento e 
edificação da igreja.

11 Ore pela definição da liderança da IBCU para o 
biênio 15/16.

17 Nosso desejo é que todas as crianças da IBCU venham 
a conhecer quem Deus realmente é e a Jesus como 
Salvador pessoal. As crianças de 1 a 11 anos são 

expostas às Escrituras todos os domingos. Ore para que esta 
Palavra penetre em seus corações e lhes despertem o desejo de 
ter um relacionamento íntimo com Deus, através do Seu Filho.
“De fato a vontade de meu pai é que todo homem que vir o Filho e 
nele crer, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia” 
Jo 6:40

19 Ore em gratidão pelo tempo de ministério do
Pr. Edson na IBCU, e interceda por sua mudança para 
Minas Gerais, que o Senhor esteja à frente de todo o 

processo, guardando-o  e à sua família.  Ore também pela 
identificação e escolha de um pastor para o PESCA.

21 - Ore pelos Grupos Pequenos nas universidades: que o 
Evangelho seja anunciado para os universitários que 
ainda não conhecem o Senhor.

- Ore pelos jovens universitários da IBCU: que sejam luz do 
Senhor onde estiverem.
- Ore pelos projetos de evangelização em que os nossos jovens 
estão envolvidos. Ore pelos jovens não alcançados que são alvo 
da nossa oração e ação.

13 Ministério de Discipulado
1. Orem pela continuidade do trabalho que os 
envolvidos no planejamento tem realizado;

2. Agradeçam pela vida dos discipuladores e pelo compromisso 
de amor que têm assumido com seus respectivos grupos;
3. Orem pelos desafios que esses discipuladores enfrentam: 
sabedoria para conduzir os grupos, crescimento na Palavra, 
disciplina nos encontros, por cada integrante dos grupos que se 
mantenham firmes nesse compromisso.

15 Durante este ano, o ministério de aconselhamento 
tem oferecido um treinamento para capacitação de 
conselheiros bíblicos. O número de alunos da igreja e 

de fora da igreja superou as expectavas. Agradeça a Deus pelo 
curso, alunos e professores. Peça a Deus que levante mais 
pessoas dispostas a serem preparadas e usadas por Deus nessa 
área. Ore para que mais homens sejam despertados para esse 
ministério.

06 Ore pela liderança do Conecte - 
Ministério Jovem da IBCU - para que os 
líderes sejam exemplo de integridade e 

serviço ao Senhor. Que Deus lhes dê sabedoria, disciplina, 
perseverança, criatividade e disposição para serem um referencial 
para a juventude. Ore ainda pela reestruturação que o ministério 
jovem está passando: que seja um tempo para aprender e crescer 
juntos servindo ao Senhor, proporcionando um ambiente 
atrativo, acolhedor aos jovens de dentro e fora da igreja.

08 São muitas as pessoas que estão recebendo 
aconselhamento bíblico e sendo confrontadas e 
ministradas pela Palavra através dos conselheiros e 

conselheiras da IBCU. Agradeça a Deus por esse ministério, pelas 
vidas sendo alcançadas e transformadas, e clame a Deus pelas que 
buscam transformação; também, peça a Deus sabedoria a todos 
os que estão engajados na tarefa de aconselhar biblicamente.


