
01 “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.” | Mt 5: 14-16
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 a fim de glorificar a Deus.

03 Cristolândia – agradeça ao Senhor pelos 
recursos financeiros e pessoas que temos 
enviado; que continuemos atendendo às 

necessidades futuras desse trabalho.

02 "Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus 
para as boas obras, as quais Deus preparou para que 
andássemos nelas." | Ef 2:10

Ore para que o Espírito do Senhor que habita em nós nos 
faça cumprir esse propósito de Deus: andar em boas obras. 

04 Ore por você e cada participante de nossa 
comunidade para que cresça em nós motivação a 
praticar boas obras que glorifiquem a Deus.

“E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos 
ao amor e às boas obras.” |  Hb 10:24
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23 Ore hoje pelo trabalho no Serviço Social Nova 
Jerusalém para que Deus mande voluntários para 
evangelizar as crianças. Essa é uma necessidade muito 

urgente e importante. 

31 Oremos pelo preparo e por todos os voluntários 
envolvidos na Semana de Solidariedade. Que o Senhor 
prepare os locais que receberão nossas visitas bem 

como os corações que ouvirão a Palavra de Deus. 

25 O trabalho de evangelismo no Serviço Social Nova 
Jerusalém enfrenta, naturalmente, muita oposição. Ore 
hoje por essas crianças que têm resistido às Boas Novas:   

Rian, Nathan, Mariana , Vitor, Hugo, Ana Julia. Que a graça do 
Senhor as envolva em amor. 

27 Agradeça a Deus pela vida do líder Ubirajara que tem 
estado à frente do Serviço Social Nova Jerusalém há 
anos. Que ele ainda possa ver frutos desse trabalho para 

a Glória de Deus!

29 No próximo mês teremos a Semana da 
Solidariedade: o objetivo é que os participantes 
conheçam diversos trabalhos e queiram dedicar-se mais 

frequentemente a algum deles. Ore para que esse objetivo seja 
alcançado exatamente da maneira que Deus quer. “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

24 O projeto de aulas de JUDÔ no Serviço Social Nova 
Jerusalém obteve um excelente resultado com as 
crianças inclusive com participação em campeonatos, 

porém nesse ano esse trabalho está enfrentando grandes 
dificuldades para se manter. Ore para que o Senhor supra as 
necessidades que envolvem esse projeto e dê sabedoria aos 
líderes na solução de problemas. 

30 A igreja de Jerusalém, nos seus primeiros anos, 
conheceu um tempo de multiplicação das boas obras. 
Havia abundante graça, de tal maneira que “nenhum 

necessitado havia entre eles” (At 4.34). Como Deus é glorificado 
com as boas obras praticadas por seus filhos!  Ore para que nossa 
comunidade se envolva com o serviço nos ministérios da IBCU, 
para a glória de Deus.

26 Ore hoje pelos funcionários e voluntários que 
efetivamente trabalham no Serviço Social Nova 
Jerusalém: eles necessitam de persistência e 

renovação em amor pela Boa Obra. 

28 Ore pelas famílias das crianças atendidas no Serviço 
Social Nova Jerusalém para que as Boas Novas 
tragam mudança de vida em todos. 

Oremos com...



05 "...e os nossos aprendam também a aplicar-se 
nas boas obras, nas coisas necessárias, para 
que não sejam infrutuosos." |  Tt 3:14.

O Ministério de Promoção Social tem atendido a várias 
demandas. Ore para que os membros de nossa comunidade 
queiram participar mais efetivamente dessas boas obras e 
tornarem-se frutíferos.

11 “... adoeci, e visitastes-me; .... Senhor,  quando te vimos 
enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? ...Em verdade vos 
digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos 

irmãos, a mim o fizestes.” | Mt 25:35-40.
O trabalho de Capelania no HC da Unicamp acompanha várias 
crianças que estão em tratamento. Hoje coloque diante de Deus 
os nomes desses pequeninos :
Rafael (05 anos), Francisco (01 ano), João Gabriel (11 meses), Davi (7 
meses), Giovani (11 meses), Andrew (10 meses), Carlos (14 anos), 
Gabriel (12 anos), Carlos (3 meses), Viória (14 anos), Fabício (4 anos), 
Isadora (1 ano e 8 meses), Maria Eduarda (8 anos), Natally (10 meses), 
Murilo (10 meses), Giovana (8 meses), Felipe (2 meses), Livia (1 ano e 
10 meses), Sidney (1 ano e 11 meses).

13 As obras são uma evidência da fé. Foi isso que o 
apóstolo Tiago nos ensinou: “De que adianta, meus 
irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a 

fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas 
e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: ‘Vá em paz, 
aqueça-se e alimente-se até ficar satisfeito’, sem porém lhe dar nada, 
de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for 
acompanhada de obras, está morta” (Tg 2.14-17). Fé morta é 
sinônimo de fé inexistente. Rogue ao Senhor para que você não 
seja um crente acomodado, que a sua fé seja VIVA e dê frutos!

19 Village – agradecemos a Deus pois nesse ano vimos o 
crescimento e fortalecimento do trabalho 
principalmente através das vidas dos jovens que se 

envolveram com dedicação. Louve ao Senhor conosco! 

21 Ore para que todos os membros da IBCU entendam que 
o trabalho de promoção social pertence a toda Igreja de 
Cristo e que todos devem participar de alguma forma 

na OBRA do Senhor.  "Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros 
são poucos; rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a 
sua seara." | Lc 10:2

17 Ore para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido 
na comunidade do Village a fim de trazer 
transformação de vidas. 

15 Durante dois anos houve cursos profissionalizantes no 
Village com grande sucesso. Hoje oramos para que Deus 
desperte alguém para liderar esses cursos profissionalizantes 

pois temos o local, interesse dos alunos e entendemos que isso faz 
parte da verdadeira promoção social. Ore por esse motivo.

12 Boas obras precisam ser feitas com todo o coração. É o 
bem que se faz ao crente e ao não crente, comunicando 
assim o amor de Deus por nós. O resultado natural é que 

as boas obras abrem portas para a evangelização: aquele que 
recebe o bem abre o coração para ouvir as verdades do 
evangelho.  Ore para que nossa comunidade tenha os corações 
abertos para realizar obras, para glória de Deus. 
“Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas 
boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus” | Mt 5.16

16 O trabalho do Village contava com uma pessoa que estava 
em contato com aquela comunidade frequentemente. 
Hoje não temos mais essa figura desenvolvendo esses 

vínculos e cuidando dessas pessoas semanalmente. Nós que 
participamos do trabalho mensal entendemos que é de extrema 
importância uma pessoa nessas condições ali. Clame ao Senhor que 
levante alguém para assumir esse trabalho. 

18 Village - Necessitamos de monitores e ajudantes de 
monitores para as classes de crianças durante o ensinos 
mensalmente aos sábados. Ore para que Deus toque 

nos corações e motive a comunidade a fazer esse trabalho. 

20 Agradeça ao Senhor pelos recursos 
financeiros que o Ministério de Promoção 
Social tem recebido e que tem atendido às 
principais necessidades.

14 Gl 5:13 | "Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. 
Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da 
carne; ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor." 

Ore para que o Espírito Santo te ensine o que é "amar ao próximo 
como a ti mesmo". 22 Desde o Antigo Testamento o povo era ensinado a 

praticar boas obras. A lei da rebusca ensinava que uma 
parte das espigas deveria ser deixada no campo para 

que os pobres viessem atrás, colhendo. Órfãos, viúvas, 
estrangeiros e pobres eram alvo de cuidado especial. As boas 
obras eram fruto do amor do Pai, expresso nos atos de 
misericórdia, e uma forma de glorificar a Deus.  Isso não mudou. 
Ore para que sejamos sensíveis e cuidadosos com as pessoas 
carentes ao nosso redor.

07 GAPro (Grupo de Apoio aos Profissionais) – que Deus 
abençoe este grupo com sabedoria para orientar 
profissionais de nossa igreja que estejam desempregados 

e a orientar os que estão empregados a serem fiéis aos 
ensinamentos do Senhor em seus trabalhos.

09 O Salmo 37 fala da bondade do justo: “Confia no Senhor 
e faze o bem” (v. 3); “o justo se compadece e dá” (v. 21); “é 
sempre compassivo e empresta” (v. 26). Pela bênção de 

Deus em sua vida e pelas suas atitudes de bondade para com o 
próximo, o justo "não será envergonhado no dia do mal" (v.19), tão 
pouco será desamparado (v.25). Ore para que o Espírito Santo 
construa em você um caráter bondoso e compassivo.

06 O Ministério de Promoção Social tem o 
desejo de trabalhar com moradores de rua 
e com cegos. Ore para que possamos 

levantar voluntários para estes projetos.

08 Is 58:6-8 | “O jejum que desejo não é este...? ....Não é 
partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre 
desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não 

recusar ajuda ao próximo?"
Fazendo assim a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que tal 
praticarmos o amor ao próximo? Alguém está esperando por nós, 
e o Senhor está dizendo: IDE! Amor ao próximo é o segundo maior 
mandamento: “Ame o teu próximo como a ti mesmo”. (Mt 22:39).  
Ore por esse despertar em nossa comunidade.

10 O trabalho de Capelania no HC da Unicamp também 
acompanha adultos que tem ouvido das BOAS NOVAS. 
Hoje clame ao Senhor por essas vidas : José, Tiago, 

Angelo, Luiz Carlos, Osmar, Karina, Marineuza, Danilo, Fernando, 
Luciano, Julio, Jose Francisco, José Carlos, Adriana, Ilza.


