
01 Impulse - Ministério com Adolescentes
Ore pela Copa Impulse que ocorrerá hoje e é 
uma das programações que mais 

recebemos pessoas que não conhecem a Cristo. Que esse ano não seja 
diferente e possamos receber muitos deles e atingí-los com a Palavra.

25 Impulse - Ministério com Adolescentes
Ore para que os adolescentes decidam 
diariamente buscar a Deus e tenham 

coragem de professar sua fé.

03 Nos meses de Agosto e Setembro, o 
ministério de mulheres oferecerá um 
curso especial para mulheres na EBD: 

"Humildade, verdadeira grandeza". Roguemos ao Senhor que 
sejamos confrontadas pela Sua palavra e que Ele capacite aquelas  
que estão responsáveis em transmitir Sua verdade a nós.   I Pe 5:5-6

02 Ministério de Discipulado
- Ore para que Deus levante 
homens e mulheres tementes a 

Ele que se comprometam com a tarefa de discipulado;
- Ore pelos novos grupos de discipulado que iniciarão esse mês;
- Ore pelos grupos de discipulado já existentes, para que 
permaneçam firmes no seu compromisso.

04 Missões: EDMUR E KAT
O segundo semestre será intenso de 
atividades na missão JOY! Ore pelas reuniões 

abertas evangelísticas que se iniciarão em agosto e para que 
Deus levante mais voluntários e obreiros para este ministério, 
que queiram investir suas vidas em adolescentes.

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas

2015Agosto

“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.

MINISTÉRIO   
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

23 Interceda por nossa comunidade, para que Deus 
desperte em cada um o desejo de acolher em amor 
aos que estão chegando à IBCU.

22 Ministério JOY - Ore conosco:
- Pelo início das reuniões abertas da JOY 
visando evangelismo;

- Por mais líderes para o trabalho no ministério;
- Pelo amadurecimento e crescimento dos  grupos de discipulados;
- Por sabedoria e proteção da Liderança do Trabalho.

28 Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, 
intercessões e ação de graças por todos os homens; pelos 
reis e por todos os que exercem autoridade, para que 

tenhamos uma vida tranqüila e pacífica, com toda a piedade e 
dignidade. | 1 Tm 2:1,2
Ore pelos líderes de nosso país, para que sejam confrontados 
com as verdades da Palavra de Deus, exercendo de forma íntegra 
a autoridade que lhes foi dada. Que sejam humilhados diante de 
Deus, e aprendam a temê-Lo.

30 MOPS
Peça a Deus que esteja preparando a 
próxima reunião de mães em setembro, 

que seja mais uma oportunidade para que mães não cristãs se 
aproximem de Deus e para que conheçam e sintam o Seu amor 
através das vidas das mães desta igreja. 

21 Missões: CURT E MARTA
Curt e Marta trabalham junto à missão MEVA, 
com o povo Yanomami. Devemos orar por mais 

conversões e fortalecimento dos crentes, especialmente na aldeia 
Budu-Ù. Ore também pela conversão de Pèa, xamã dessa aldeia.

29 São muitas as estratégias usadas para desconstruir os 
fundamentos cristãos, especialmente os que dizem 
respeito à família. São estratégias políticas, 

psicológicas, legais, teológicas e outras que não são 
facilmente perceptíveis, embora com fortes impactos na 
sociedade. Ore ao Senhor em defesa da família. Ore pela 
firmeza e santificação das nossas famílias! Ore para que o 
testemunho das famílias da igreja declarem ao mundo a 
pessoa e a obra salvadora de Jesus Cristo.

31 Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e 
súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e 
perseverem na oração por todos os santos. | Ef 6:18

Somos instruídos a orar em todas as ocasiões, em gratidão, 
súplica, intercessão, louvor...orando não só por nós mesmos e 
por nossos entes próximos, mas também por outras pessoas, 
projetos, igrejas, país... Ore para que cultivemos o hábito da 
oração individual e também em família. Que nossos filhos sejam 
habituados a ter intimidade com o Pai através da oração.

24 Missões: ENOQUE E ELIANE
Os missionários Enoque e Eliane passarão 
alguns meses na cidade de Arequipa, no Peru, 

para um período de estudos da língua espanhola. 
Devemos orar para que o Senhor os abençoe com força, 
disposição e sabedoria para aprender essa nova língua.

27 Missões: RICHARD E YOHANNA
Richard está se preparando para fazer um 
doutorado nos EUA.

Ore pela aprovação do pedido do visto para os EUA e recursos 
para as despesas: visto, passagem aérea, carro, etc.

26 1 Tm 1.15 | Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: 
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos 
quais eu sou o pior.

Um dos temas mais comentados e debatidos na atualidade é a 
homossexualidade. Ore para que como igreja de Cristo e cristãos 
individualmente, saibamos nos comportar, reagindo e agindo 
com sabedoria,  alinhados com o caráter de Cristo e preocupados 
com a salvação de todos os pecadores.



08 Impulse - Ministério com Adolescentes
Ore pelo segundo semestre de atividades 
que se inicia em agosto! Ore pela 

responsabilidade de evangelismo do ministério, tanto da 
liderança quanto dos adolescentes.

10 Missões: MARCELO E AMANDA
Após cinco meses e 16 quimoterapias, 
Amanda terminou seu tratamento 

quimioterápico. Ela passa bem e desfruta de grande alegria pela 
etapa vencida! Ore em gratidão a Deus por todo o cuidado que 
desfrutaram durante esse tempo e peça pelo tratamento 
radioterápico que se iniciará no mês de agosto.

14 Missões: OTONIEL E IZILDA
Otoniel e Izilda estão envolvidos em um 
trabalho de plantação de igreja na cidade de 

Araraquara. Ore pelo trabalho e pelas parcerias que têm se 
estabelecido.

18 Missões: JOÃO E BIA
João e Bia estão se preparando para deixar o 
SEDI e integrarem à equipe do Sertão. Ore pelo 

treinamento da Silvana, que agora se prepara para assumir as 
atividades do SEDI.

20 Como entender os problemas e qual o procedimento 
diante deles? Qual a relação entre as questões 
fisiológicas e o aconselhamento bíblico? Ore para que 

no Seminário “Aconselhamento e Fisiologia”, que acontecerá 
no dia 22, o Dr. Renan seja usado por Deus para nos encorajar a 
valorizarmos as Escrituras tanto para o diagnóstico quanto para 
tratamento de problemas. 

11 SEMEAR - O número de crianças na IBCU 
só aumenta. Glórias a Deus! É um privilégio 
termos um ministério infantil que se 

esmera tanto em ensinar aos pequenos a Palavra de Deus, mas o 
crescente número requer algumas providencias. Oremos então:
- Para que mais pessoas possam se juntar à Equipe de Ensino: para 
isso realizaremos em agosto e setembro um treinamento para 
novos professores (se houver interesse, envie um email para 
semear.ibcu@gmail.com);
- Para que o espaço físico possa ser melhorado para atendermos à 
demanda;
- Em gratidão e louvor pelo Programa de Férias, onde mais de 400 
crianças puderam ouvir da Salvação em Cristo! Que essas 
sementes germinem para Sua honra e glória!

05 Visitar os enfermos, carentes e necessitados tem sido a 
tarefa regular da equipe de visitadores da igreja. Sustente 
este ministério em oração para que Deus use o grupo de 

voluntários em cada visita feita nos lares e em hospitais, para confor-
tar e encorajar. Ore também para que as pessoas não cristãs 
alcançadas pelo ministério sejam salvas. Ore também pelas visitas 
realizadas regularmente no Hospital Boldrini, HC, Lar de Idosas, 
INPAC e Cristolândia.

07 Missões: THIAGO E KAREN
Thiago e Karen se alegraram com a 
chegada de sua filha Mila. Ore pela saúde 

de Karen e Mila em especial, e pela disposição e disponibilidade 
daqueles que estão se deslocando para ajudá-los neste período 
de adaptação.

19 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a 
palavra de Deus. | Ef 6:17 A todo momento somos 
provados e testados, sendo chamados a testemunhar do 

caráter de Cristo em nós. Estamos preparados para viver no mundo 
como verdadeiros discípulos? Sabemos manejar a espada do Espírito? 
Ore para que o Senhor nos dê capacitação para nos dedicarmos ao 
estudo da Palavra, nos ensine a gerenciar nosso tempo para que 
possamos priorizar conhecer a Palavra de Deus.

13 Ore com o SEDI em gratidão pelo 
envolvimento de voluntários no Seminário 
Digital: graças ao trabalho deles o projeto 

MOODLE está avançando com boa velocidade! O MOODLE visa 
implantar um modelo de educação a distância para o SEDI; 
temos hoje uma equipe com cerca de 6 pessoas executando 
várias tarefas. A matéria "Síntese do Antigo Testamento" está 
pronta, e a próxima matéria "Métodos de Estudo Bíblico" já foi 
iniciada. Ore pela motivação e resultados desse time, para Honra 
e Glória de Deus!

15 Ore pelos nossos grupos de Koinonias! Que 
atributos como Fidelidade e Continuidade 
sejam prioridades para os líderes das Koinonias, 

que prossigam firmes nas tarefas de ensinar e dirigir seus grupos.

09 Ore em gratidão pelos novos voluntários no Village e 
pelo crescimento do número de mulheres no 
artesanato - que Deus  toque seus corações para 

darmos início a um grupo de estudo semanal da Bíblia. Temos já 
à disposição uma pessoa que mora no Village e que está 
disposta  a ensinar a Palavra na casa dela. 
Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós 
concedido em resposta às orações de muitos  I Co 1:11b

06 MOPS
Ore para que novos lares se abram e 
novas mentoras se disponham a liderar 

reuniões de mães durante a semana, pois é grande o número de 
mães (cristãs e não cristãs) que tem procurado um grupo para 
compartilhar as suas dificuldades e também para aprender do 
que Deus tem para suas vidas.

17 Morungaba
-  Agradeça pelo bom andamento dos 
Pequenos Grupos no semestre que passou, e 

interceda pelo crescimento e multiplicação deles nos
próximos meses;
-  Peça ao Senhor pela série de mensagens em 1a Pedro iniciada 
no mês de julho, para que edifique e console a Igreja de Cristo;
-  Agradeça pelas pessoas que tem se achegado à igreja e peça 
para que permaneçam firmes no evanagelho;
-  Peça ao Senhor que abençoe o trabalho de Capelania junto às 
Escolas Publicas da cidade, para que as portas se mantenham 
abertas e o trabalho dê frutos.

16 2 Tm 3.16,17 | Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 
para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a 
instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto 

e plenamente preparado para toda boa obra.
Muitos cristãos diante de determinados problemas, muitas vezes 
acabam cedendo às propostas de tratamento para as questões 
emocionais, sem qualquer critério bíblico. Ore para que 
estejamos sempre dispostos a buscar a “opinião” do Senhor, antes 
de recorrermos a auxílios que não resolvem. Ore para que as 
Escrituras possam ser cruciais em todas as áreas da nossa vida.

12 Conforme 2015 progride, temos sido confrontados com 
tribulações, nos deixando abatidos e desanimados: 
problemas financeiros, familiares, doenças, emprego, 

nosso ser pecador... Em Mt 5:16 somos instruídos a que nossa luz 
deve brilhar para que as nossas boas obras glorifiquem ao Pai! Essa 
deve ser a nossa motivação!  Além do mais, temos um refúgio 
garantido para as nossas sobrecargas da vida - leia Mateus 
11.28-30. Vamos tomar o jugo d´Ele, aprender com Ele e seguir 
em frente! Ore para que Deus nos renove!


