
01 Conecte - Louve ao Senhor 
juntamente com os jovens pelo que 
Deus fez no acampamento durante o 

feriado de maio. Estiveram presentes alguns jovens que 
não conheciam a Cristo e tiveram a oportunidade de 
conhecê-Lo melhor. Que a Palavra lançada cumpra seu 
propósito e que nós, jovens, sejamos persistentes em 
apresentar o evangelho a nossos amigos.

03 Ore para que a Igreja cresça em perceber de que 
maneira deve andar com Deus, e assim viver no 
mundo.

02 Insight - Ore pelo acampamento dos 
adolescentes que ocorrerá de 04 a 07 
de junho, pelos preparativos, pelos 

dias, pela programação e pelo alcance daqueles que ainda 
não conhecem a Cristo.

04 Hoje, separe um tempo para agradecer o cuidado 
de Deus sobre a vida da Rafinha e seus pais, 
Camila e Felipe. Ore também pela recuperação da 

saúde da Rafinha, após um longo período internada no 
Hospital, mas agora recebendo tratamento em sua casa.

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas
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“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.
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27 Aconselhar biblicamente é privilégio e 
responsabilidade que Deus nos deu. Ore pela 
despertamento e capacitação da igreja para essa 

tarefa. Ore pelo treinamento de conselheiros que acontece 
mensalmente na igreja. Ore pelos preparativos para o 
Seminário de Aconselhamento que acontecerá no primeiro 
sábado de julho.

29 Ore pelo ministério de visitação e capelania que 
nossos irmãos Christiane, Massa e Kasue realizam no 
Hospital Boldrini. Há muita dor, falta de esperança e 

pacientes terminais ali. Ore para que a graça de Deus atue nesses 
pacientes e seus familiares e para que a Palavra e cuidados que 
nossos irmãos dedicam regularmente, produzam frutos para a 
glória de Deus.

26 Há nos nossos dias muitas influências hostis e 
destruidoras da família. Ore para que as famílias 
da igreja cresçam em Cristo e sejam fortes para 

resistir aos ataques contra ela. Ore para que cada família 
esteja bem firmada em Cristo e seja testemunha viva de um 
lar verdadeiramente cristão, transmitindo graça aos que 
estão à sua volta.

28 Morungaba
- Temos tido o privilégio de evangelizar 
várias pessoas nesse semestre. Ore para que 

a semente do evangelho produza vida espiritual (1Pe1.23)!
- Ore pela perseverança dos membros na comunhão da 
igreja, na vida santa e na dedicação aos ministérios, e que 
não sejam vencidos pelo desânimo ou pelo pecado 
(Hb10.25-26).

30 Conecte - Nos dias 12 a 19 de julho um 
grupo significativo de jovens de nossa 
igreja estará em Paulo Afonso na Bahia 

para a segunda viagem missionária para o sertão brasileiro. Para 
nós, é um motivo de grande alegria ver tantos jovens dedicando 
suas férias para proclamar o evangelho àqueles que ainda não 
conhecem o Salvador. Faça parte desse tempo conosco através 
de suas orações!
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07 Conecte - Ore pelo treinamento que os 
jovens que participarão da viagem 
missionária ao sertão - Conexão Sertão - 

estão recebendo. Que o Senhor os capacite a serem criativos e 
relevantes dentro da cultura sertaneja.

10 Agradeça a Deus os bons frutos colhidos no Encontro de 
Casais da IBCU. Peça a Deus o fortalecimento dos 
relacionamentos conjugais. Ore para que os casais se 

sujeitem à autoridade, suficiência, poder e graça de Cristo.

05 O Semear está com um "santo 
problema": as salas estão lotadas! Louva-
mos a Deus por podermos ensinar a bíblia 

para as centenas de crianças que aqui estão. Pedimos que o Senhor 
supra mais voluntários e espaço físico para novas salas, pois estamos 
no limite.

09 Sl 127.3 | Os filhos são herança do Senhor, uma 
recompensa que ele dá. Ore pelos casais que acabaram de 
ser pais. Peça que Deus lhes dê sabedoria, discernimento e 

coragem para criar os filhos nos caminhos do Senhor.

12 Ore para que os novos grupos de discipulado 
formados neste semestre iniciem com a motivação de 
crescerem na fé e no conhecimento do nosso Senhor 

Jesus Cristo.

14 Ore para que Deus nos livre de focarmos o coração no 
consumo, no ter, e se desprenda pelo Senhor e por Seu 
reino.

23 Insight - Ore para que os adolescentes 
estejam cada vez mais comprometidos 
com Deus, vivendo o Evangelho mesmo 

em meio a tantos atrativos do mundo. Numa fase de tantas 
descobertas, que eles não percam o foco no Senhor.

25 Sl 100.2 |Servi ao Senhor com alegria.
Uma das tônicas do serviço na igreja é o abrir mão do 
seu tempo pessoal para dedicá-lo à obra do Senhor. 

Ore para que nossos voluntários façam isso com alegria.

13 Com o objetivo de integrar, encorajar e edificar jovens 
namorados, noivos e casados, hoje acontece o “Jantar 
dos Namorados”. Ore para que os objetivos sejam 

alcançados. Ore também pela palestra do Ebenézer e por toda a 
programação.

15 Ministério de Promoção Social - Village
Agradeçam a Deus porque temos visto a 
mão dEle suprindo as faltas e nos guiando 

a cada evento . Que todos os participantes estejam fazendo a 
obra com dedicação para a Glória de Deus! Que muitas pessoas 
aceitem a Cristo.

17 Ministério de Promoção Social - Ore 
para que nós, como luz do mundo, 
tenhamos a seriedade e amor para praticar 

efetivamente obras que glorifiquem a Deus. Ore para que nós 
entendamos que isso vai comprometer nosso precioso tempo 
para glorificar o Pai.

11 MOPS - Ore pelos grupos de mães nos 
lares: pelas mães que tem frequentado 
esses grupos (cristãs e não cristãs), 

pelas mentoras que tem levado os estudos, e também pelas 
mães que gentilmente tem cedido seus lares semanalmente 
para as reuniões. Rm 15:7

08 Sl 34:15 | Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os Seus 
ouvidos estão abertos ao seu clamor... Quem não quer estar 
sob os olhos do Senhor, ou ser ouvido por Ele quando 

clamar? Os dois versos anteriores condicionam este privilégio: refrear a 
língua do mal e do engano, apartar-se do mal e viver na prática do bem, 
e empenhar-se por viver em paz. Que nós, mulheres, busquemos isso 
na força do Senhor, para vivermos em intimidade com Ele! 

06 O Ministério de Aconselhamento pede suas orações 
pelos professores e participantes do curso de treinamento 
que está se realizando mensalmente na IBCU. Ore também 

pelas pessoas que estão participando de estágios com conselheiros.

21 Ministério JOY
- Ore pelo Acampamento de 
Crescimento: que o Espirito Santo toque 

todos os que irão e, de uma maneira especial, trazendo 
crescimento espiritual para todos;
- Ore pela a Diretoria da JOY e pelos novos integrantes, pela 
liderança da missão, por sabedoria e proteção;
- Ore pelo evento de celebração dos dias da mães.

19 O Programa de férias se aproxima! É um evento que 
tem como objetivo evangelizar 400 crianças. Que Deus 
cuide dos preparativos, supra voluntários e envie as 

crianças que Ele já preparou para estarem conosco de 7 a 10 de 
julho.

20 Ore para que o Senhor capacite a 
equipe de coordenação do 
Ministério de Discipulado, de 

forma que possam superar os desafios postos nessa etapa de 
formação dos grupos e capitação de novos discipuladores.

22 Ore pela conversão a Cristo das pessoas que estão em 
nosso meio. Algumas delas foram ao Encontro de 
Casais. Peça a Deus que abra seus corações para 

entender e receber o evangelho de Cristo.

24 Ore para que nossos corações não sejam alimentados 
pela condição econômica e social do Brasil, mas pela 
vida com e na dependência de Deus.

16 Ministério de Promoção Social 
Mt 5:14-16 | Vós sois a luz do 
mundo...assim brilhe também a vossa luz 

diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 
A luz do Senhor em nós é expressa pelas boas obras - ore para 
que cada um de nossa comunidade entenda o que significa 
praticar boas obras.

18 Ministério de Promoção Social
Serviço Social Nova Jerusalém
Mt 5 14 | Vós sois a luz do mundo... Deus 

abriu uma nova e criativa maneira de evangelizarmos as crianças 
atendidas pelo SS Nova Jerusalém. Ore para que Deus levante 
voluntarios para levar as Boas Novas a esses coraçõezinhos. A 
necessidade é urgente e importante.


