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01 Ministério de Homens
Ore em gratidão e louvor pelos frutos 
gerados pelo Senhor em meio aos 

homens que participaram do Encontro de Homens em outubro.

03 Com as mudanças que temos passado como igreja, a 
Escola Bíblica ainda está se ajustando. Ore pelos alunos, 
a fim de que firmem compromisso e priorizem sua 

presença nas aulas a fim de absorver, interagir, aproveitar ao 
máximo cada oportunidade de estar em sala de aula. Ore 
também para que seja crescente o número de pessoas 
interessadas e engajadas em estudar as Escrituras.

02 Morungaba
- Agradeça a Deus pelas portas abertas para 
trabalho nas Escolas Públicas de Morungaba, e 

peça por sabedoria na condução desse trabalho.
- Peça ao Senhor pelas pessoas novas que estão frequentando a 
igreja, para que sejam bem acolhidas e se integrem em nosso 
meio.
- No dia 28/09 dezenas de pessoas da cidade conheceram a 
igreja e ouviram o evangelho no Sábado Legal. Ore para que a 
semente do evangelho produza frutos e essas pessoas visitem a 
igreja novamente."

04 Ore pela conclusão do planejamento do projeto 
missionário 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 6:18.24 O Senhor tem aberto portas para que a Sua graça seja 

compartilhada com pessoas que estão enfrentando 
problemas com o Câncer. Ore pela Christiane (IBCU) 

que assumiu a vice liderança da capelania no Hospital Boldrini e 
pelo Massao e Kasue (IBCU) que atuam também como 
voluntários nesse hospital. Ore também pela assistência que o 
Massao dá aos pacientes e familiares do INPAC, ensinando a 
Palavra regularmente. Ore por todos esses enfermos, crianças e 
adultos que estão sendo alcançados.

26 Ore para que Deus dê sabedoria e capacite os pais na 
tarefa de educar seus filhos acerca das questões de 
boas maneiras, pois é algo que vem sendo 

desvalorizado em nossos dias. Ore também para que os pais 
possam se examinar para avaliar e refletir se estão sendo bons 
exemplos de gentileza, respeito e amor pelo próximo. Jo 13:34 e 
Tt 2:7-8.

27 Ore para que as famílias mantenham-se firmes diante 
de aflições e olhem para a frente, para a glória eterna. 
2 Corintios 4:17
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23 Ore pela unção divina sobre os ministérios dos nossos 
pastores. Ore para que a obra de Deus seja poderosa-
mente evidente tanto nas suas vidas pessoais como na 

vida espiritual da congregação.  1 Co 9:27;  2 Tm 1:7;  Rm 15:18-19a

29 O Ministério de Formação de Líderes existe para a 
preparação de novos líderes e também para investir 
no crescimento da atual liderança da IBCU. Ore para 

que o Senhor use este ministério para que tenhamos mais e 
mais homens e mulheres comprometidos com o Senhor e Sua 
obra, preparando-se para o evolvimento em áreas de liderança 
nesta comunidade.

25 Ore pela Artemis, esposa do nosso querido Carlos 
Osvaldo, que ficou viúva no dia 15/10, para que seja 
em tudo consolada e fortalecida pelo Senhor. Ore 

também por suas filhas, genros e netos.

28 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.

22 Clame ao Senhor para que Ele seja a direção nos 
caminhos de nossos filhos. Que eles aprendam a 
buscar e confiar na sabedoria que vem de Deus para 

suas decisões e escolhas, e não na sabedoria do mundo. Que o 
Pai os ensine a serem humildes e tementes às Suas instruções.   
Sl 108.12 |  Dá-nos auxílio contra o adversário, pois vão é o socorro 
da parte do homem.

30 Ministério de Promoção Social
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.
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05 Ore por aqueles que precisam de fortalecimento, 
sabedoria, consolo, esperança e cura, em meio às suas 
doenças e fraquezas. Ore para que, sobretudo, 

alimentem a expectativa de experimentarem da vontade de 
Deus em suas vidas. Laércio, Eduardo, Miriam, Edna, Mariana 
Moraes, Saulo, Kaise, Nelson, Marlene,  Ivany, Zilton, Sofia, Nilze, 
Sofia (bebê).

07 Ore com o Semear
Agradecer: Pela fidelidade de Deus e pelo 
privilégio de podermos participar de Sua obra.

Estar perto de Deus: vigiar e orar para que cada um de nós estejamos 
próximos de Deus, buscando-O e com a perspectiva de vida na 
eternidade com Ele.
Amar: Para que possamos demonstrar o amor vivo de nosso Deus 
no relacionamento com a equipe, com as crianças e seus pais. E 
também estarmos prontos para perdoar insultos e indelicadezas.
Serviço: Para que possamos servir com excelência, tendo em 
mente que nossos dons são concedidos por Deus e que os pais de 
nossas crianças tenham em mente que aqui na IBCU somos bons 
servos de Deus.

16 Hoje será escolhida a nova liderança da IBCU para o 
biênio 15/16. Ore por isso!

18 A Escola Bíblica continua em seu plano de ensino 
para 2015. Lembre-se de orar pelas definições de 
temas, professores, pela equipe que está 

trabalhando neste projeto.  Que cada decisão contribua para 
crescimento e edificação da igreja.

10 O Ministério de Administração tem aproximadamente 
50 voluntários, e as equipes tiveram que crescer 
consideravelmente este ano, principalmente devido 

aos 2 horários de culto. Houve diversos irmãos que chegaram 
recentemente às equipes, e somos gratos a Deus por isso; no 
entanto, tem sido um desafio constante atender a demanda por 
mais pessoas nas escalas. Ore agradecendo ao Senhor pelos 
novos voluntários e pelo serviço de todos da equipe; peça 
também a Deus que nos ajude a recrutar outros irmãos 
compromissados com Sua obra.

12 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.

14 Hoje os PREAS estarão se reunindo no Acampamento 
MAB para o fim de semana. Ore para que o Senhor 
guarde a viagem e o tempo de convívio e comunhão 

que terão lá. Que o Senhor fale ao coração de cada 
pré-adolescente, despertando-os para o desfrutar da intimidade 
com Deus. Ore pela energia necessária à equipe do Ministério.

20 Ore pelo acampamento de Novos que 
acontecerá em Janeiro-2015, pelo 
levantamento de fundos, e pela 

liderança do Ministério. Ore também agradecendo pelos novos 
interessados em servir na JOY.

19 Ministério de Promoção Social
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

21 Nos meses de Outubro e Novembro, o 
Ministério de Mulheres tem 
oferecido na EBD um curso específico 

para mulheres. Também acontecem durante a semana várias 
koinonias para mulheres e discipulados, programas esses com 
objetivo de promover assuntos concernentes  a elas, para seu 
crescimento. Ore para que as mulheres de nossa igreja sejam 
desafiadas a freqüentar estas oportunidades disponibilizadas a 
elas.  Cl1:9

11 Ore para que a IBCU cresça em seu zelo pelas coisas do 
Senhor e em amor por Ele.

13 As pressões são muitas para que os pais negligenciem 
cada vez mais uma educação segundo os princípios das 
Escrituras. E são muitos os pais, mesmo cristãos, que 

tendem a ceder a essas pressões. Ore para que os pais da igreja  
levem Deus a sério e sejam obedientes e perseverantes no 
cumprimento da Sua vontade. Ore para que sejam exemplo de 
pessoas que temem a Deus e andam em Seus caminhos.

15 Os índices que medem a qualidade do 
ensino no Brasil são muito baixos. 
Infelizmente isso reflete na Igreja Brasileira. 

Orem por uma revolução no ensino da Bíblia e na transmissão 
das verdades eternas no Brasil, e que o SEDI possa ser um 
instrumento útil nas mãos dos milhares pastores e líderes 
espalhados por esse imenso país.

09 Peça ao Senhor por força e espírito de coragem sobre 
ti e sobre a tua casa. É o Senhor quem vai contigo, e o 
Senhor não o(a) abandonará! Dt 31.6

06 Ore pelos noivos que estão fazendo o curso 
pré-nupcial e se preparando para o casamento. Ore 
para que cresçam no conhecimento da Palavra e se 

disponham a seguir os conselhos bíblicos para a formação do 
novo lar. Ore para que se mantenham firmes no propósito de 
agradar a Deus em todas as áreas.

08 Ministério de Discipulado
- Agradeçam a Deus pela 
oportunidade que os envolvidos no Planejamento 

tiveram durante todo o processo e, desde já, coloque diante do 
Senhor o ano de 2015, para que seja um ano de muito 
crescimento nesta área na IBCU.
- Orem para que a equipe de coordenação consiga estruturar 
novos grupos com discipuladores, contemplando todos os que 
demonstraram interesse em se engajar em um grupo.

17 Peça a Deus para enviar mulheres 
maduras para fazer parte do ministé-
rio como mentoras. Ore também para 

que Deus levante mulheres maduras para abrir seus lares para 
formar novas koinonias de mães de filhos pequenos, bem como 
mães dispostas a participar desse grupos.   Tt 2:3-6


