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01 "Para que possais andar dignamente diante do Senhor, 
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, 
e crescendo no conhecimento de Deus"  | Cl 1:10

Ore para que os Jovens que estão no acampamento possam 
conhecer a Deus e crescer neste conhecimento, que eles tomem 
a decisão de agradar ao SENHOR e viver dignamente ao sair de lá.

03 Senhor, faz-me atento ao meu viver presente, sabendo 
que minhas escolhas hoje terão implicações agora e 
para sempre. Que eu viva essa vida e batalhe com os 

olhos na eternidade. Ensina-me o temor a Ti e amar-Te sobre 
todas as coisas, de todo coração, alma, e força. | 1Pe 1:13

02 Ore e agradeça pela equipe do ministério de educação 
de filhos e peça a Deus que lhes dê sabedoria para 
ministrar e conduzir o curso que será oferecido na EBA 

nos meses de maio/junho com o propósito de equipar os pais. 
Ore também para que os pais participem do curso sobre 
educação de filhos e que possam refletir sobre o compromisso 
com Deus aplicando os princípios bíblicos na educação de seus 
filhos.

24 A partir de Junho iniciaremos a revisão e atualização 
da Missão, Visão de Futuro e Valores da IBCU, que 
deverá pautar nossas ações pelos próximos anos. Ore 

por este processo e por seus resultados.

30 Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de 
pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes. | 1Pe 3.8

Ore para que o povo de Deus, que confessa a Jesus como único 
salvador, seja unido pela fé, despido de orgulho e transborde o 
amor que recebe do Pai, que se importe com o seu próximo, 
exercendo misericórdia com os que ainda estão condenados.

26 As crises atuais no mundo e no Brasil tem levado as 
pessoas a buscar alívio nas religiões. Ore para que 
como crentes e como igreja, estejamos sensíveis às 

oportunidades para evangelizarmos e aconselharmos 
biblicamente as pessoas que andam à nossa volta.

28 Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos 
tenho anunciado; o qual também recebestes, e no qual 
também permaneceis. | 1 Cor 15:1

Ore pelos grupos pequenos evangelísticos de jovens nas 
universidades. Ore para que o evangelho seja proclamado, que 
vidas sejam entregues a Cristo e que os jovens que estão nesse 
meio possam permanecer firmes no evangelho e ser luz no 
meio das trevas.

04 Ore para que tenhamos sabedoria nas escolhas das 
nossas amizades, buscando estreitar relacionamentos 
com aqueles que são fiéis a Deus. |1Sm 16.7, 1Co 

15.33, 1Ts 5.11
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23 Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente 
grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor 
da seara, que mande ceifeiros para a sua seara | Mt 

9:37-38
Ore ao Senhor para que mais pessoas possam assumir o desafio 
de discipular, suprindo a necessidade de muitos que tem sede 
por crescer na fé e conhecer mais de Cristo Jesus.

29 Como Paulo expressa seu desejo em sua carta aos 
Efésios 4:12-16, agradeça a Deus por todos que já se 
dispuseram a discipular e ser discipulado, motivados 

para esse crescimento mútuo e do corpo de Cristo.

31 Insight
Ore pelos preparativos do acampamento de 
adolescentes  que acontecerá de 4 a 7 de junho.

25 ...que o amor de vocês aumente cada vez mais em 
conhecimento e em toda a percepção,para discernirem o 
que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o 

dia de Cristo... |  Fp 1.9-11
Que sejamos homens e mulheres com uma mente pronta para 
discernir o que é puro e irrepreensível diante de Cristo. Que 
nossos pensamentos e razão sejam submetidos às verdades 
divinas, não nos amoldando ao padrão deste mundo, 
desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.

27 ...para que vocês vivam de maneira digna do Senhor... 
Cl 1.10-12 - Louvemos a Deus, juntos, pelas 
oportunidades de aprendizado e estudo que temos na 

IBCU! E clamemos ao nosso Pai que nos capacite a conhecê-Lo 
cada vez mais, e a viver à altura daquilo que sabemos!



05 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente 
para o bem daqueles que amam a Deus... | Rm 8.28
Que nossa confiança em Cristo seja inabalável! Que 

mediante lutas e provações, possamos descansar na Sua 
soberania e bondade.

11 Ore para que os nossos jovens e adolescentes sejam 
submissos às lideranças espirituais de suas vidas, 
atentos aos seus conselhos e ensinos | Ef 6.2-3, Hb 

13.17

17 Ainda temos o desafio de contratar alguém que venha 
liderar o Pesca (Ministério que coordena as ações 
evangelísticas da IBCU). Até o momento as tentativas 

anteriores foram sem sucesso. Ore para que Deus nos apresente a 
pessoa escolhida por Ele para esse ministério. 

19 Que o amor de Cristo possa ser vivido nas nossas 
relações com os irmãos em Cristo. Ore para que o 
encorajamento, a oração intercessória, e o caminhar 

compartilhado possa fazer parte das nossas atitudes. 1Ts 3.10

21 Ministério Joy
-Agradeça pelo Day Camp;
-Ore pelos novos grupinhos de estudo e 

por sabedoria aos líderes;
-Ore pelo Dia das Mães: em 23/05 teremos a oportunidade de 
falar do plano de salvação para as mães daqueles que aceitaram 
a Cristo no acampamento;
-Ore por proteção da liderança e equipe do ministério na guerra 
espiritual que vivemos frente a essa missão.

13 Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a 
traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões 
arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros 

no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões 
não arrombam nem furtam. | Mt 6.19
Louve a Deus por sua misericórdia, que nos salva, nos regenera, 
nos dá esperança, nos garante a salvação pela eternidade, pela 
dádiva incalculável do que será estar com Ele para sempre.

15 Começa hoje o 18º Encontro de Casais em Poços de 
Caldas. Peça a Deus que os casais não cristãos se 
convertam a Cristo e para que os casais cristãos sejam 

impactados pela Palavra e estimulados a honrar a aliança de 
casamento e a investir mais para que suas vidas e famílias 
reflitam e espalhem a glória de Deus.  Ore para que Deus 
abençoe as palestras do Helder durante o encontro de casais e 
para que os frutos dessa ministração possam resultar em 
conflitos resolvidos, casais edificados  e esperança de 
relacionamentos mais fortes, renovados, sob o fundamento 
que é Cristo e Sua Palavra.

07 O MOPS planeja para junho fazer a 
reunião de mães em uma creche em 
Barão Geraldo. Ore para que Deus 

prepare e abençoe este momento e para que as mães da creche 
participem e sejam tocadas pela mensagem.

09 Hoje o Semear juntamente com 
outros ministérios da IBCU realizará 
um programa evangelístico 

(“Sábado na Praça”) visando atingir a comunidade em torno da 
IBCU. Ore pela organização do evento, principalmente no que se 
refere às autorizações solicitadas à Prefeitura de Campinas para a 
realização do mesmo. Ore também pelas crianças e famílias que 
serão alcançadas pela mensagem da Graça de Deus, de Seu plano 
de salvação. Ore também pelas atividades que serão realizadas, pelo 
clima e pela equipe de trabalho que estará envolvida neste evento.

06 Hoje lembre-se de orar pelo Jantar 
das Amigas que acontecerá no dia 
08/05! Nosso objetivo é de 

integração das mulheres que participarão, mas também uma 
oportunidade de proclamarmos Jesus para aquelas que ainda 
não O conhecem. Coloque diante do Senhor este jantar e tudo 
que realizaremos nele.

12 Peça a Deus para que o processo de formação de 
novos grupos de discipulado aconteça sob a direção 
do Senhor,  e que seja concluído, contemplando todas 

as pessoas interessadas.

18 Orem também por mim, para que, quando eu falar, 
seja-me dada a mensagem a fim de que, 
destemidamente, torne conhecido o mistério do 

evangelho | Ef 6.19
Que possamos ser corajosos, objetivos e claros na proclamação 
do autor e redentor da nossa fé! Que sejamos o Corpo de Cristo 
unido na propagação do evangelho!

20 Ore para que os envolvidos no ministério do Village 
possam fazer o trabalho com amor e dedicação para o 
Senhor. Que o nome de Deus seja glorificado naquele 

lugar! Jo 14:13-14

22 São muitos os casos de aconselhamento de casais em 
conflito. Clame a Deus pela transformação desses 
casais. Ore por quebrantamento do coração e por 

aceitação do conselho bíblico. Ore também por todos os 
conselheiros bíblicos envolvidos nessa preciosa e difícil tarefa. 
Eles precisam da sabedoria e capacitação do Senhor.

14 Quantos são os que estão em nosso meio e ainda 
não se renderam à graça de Cristo Jesus? Vamos orar 
para que o Senhor lhes dê entendimento! Rm 

10.1-4

16 Ore pela Conferência Inspire que os adolescentes 
participarão em São Paulo hoje, pela proteção de cada 
um no traslado e para que seja um tempo edificante.

08 Espaço físico na IBCU: já estamos com restrição de 
espaço para as classes de crianças e estacionamento. 
Estamos buscando alternativas, sem deixar de 

considerar que estamos em uma crise econômica importante. 
Ore para encontrarmos a melhor solução.

10 Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, 
que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será 
concedida. | Tg 1.5

Que os líderes da nossa igreja (pastores, membros do colegado, 
líderes de ministérios e projetos), sejam dirigidos por Deus nas 
decisões e na condução de suas responsabilidades.


