
01 Agradeça ao Senhor junto com o Ministério de 
Promoção Social pela realização da Semana de 
Solidariedade! Peça a Deus que mantenha o 

interesse dos participantes pelo trabalho realizado e que haja 
continuidade no mesmo. Ainda, agradeça ao Senhor por todos os 
momentos em que sua Palavra foi transmitida e para que todos os 
trabalhos feitos apontem para o Amor de Deus.

25 “E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso 
respeito, de que estais possuídos de bondade, cheios de 
todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns 

aos outros” Rm 15.14.   Perceba neste texto bíblico que o que Deus nos 
tem dado em Cristo Jesus nos habilita para que possamos nos ajudar 
uns aos outros através do aconselhamento bíblico. Ore para que Deus 
leve você a aproveitar as oportunidades de fazer isso e, ore ainda, para 
que Deus continue despertando toda a igreja para essa tarefa.

03 Mc 16:15 "" E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura."
- Ore para que no Conecte o evangelho possa ser pregado, 

e que mais e mais jovens venham a conhecer da salvação em Cristo."

04 Estamos com um BOM problema na salas das crianças de 0 a 3 
anos: lotação máxima! Precisamos pensar em como conseguir 
atender a todas as crianças inscritas e ainda as que estão para 

nascer. Com isso, percebemos que mudanças serão necessárias: no 
espaço físico, na divisão das salas, no número de monitores e em tantas 
outras áreas. Ore para que Deus nos capacite para sabermos como fazer 
essas mudanças. Que mais pessoas se voluntariem para essa obra, 
servindo com crianças. Que tenhamos recursos para as obras.

02 MARCELO E AMANDA
- Ore pelo início das sessões de radioterapia da Amanda e por 
mínimos efeitos colaterais; 

- Ore pelo início do ano letivo do Marcelo e do Nathan; 
- Ore pelo último ano da família em Dallas;
- Agradeça pela disposição física e emocional deles, mesmo depois de 5 
meses de quimioterapia; 
- Agradeça pelo apoio de todos os amigos (e de outros que eles nem 
conhecem) que têm recebido até aqui. 

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.
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Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

23 Cl 4:5 "Andai com sabedoria para com os que estão de 
fora, remindo o tempo."
Ore pelo planejamento que ocorrera no Conecte. Que 

a sabedoria do Senhor esteja presente em cada decisão. E que o 
bom uso do tempo do Conecte também seja visto pelos de fora."

MINHA ORAÇÃO

24 Missões: REINALDO E TINA
Após a viagem missionária realizada durante as 
férias, Reinaldo e Tina agora tem o desafio de 

continuar o trabalho iniciado nos povoados de Rabeca e Salgado. 
Junte-se a eles em oração por isso.
continuar o trabalho iniciado nos povoados de Rabeca e Salgado. 

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

Araraquara. Ore pelo trabalho, agradeça as oportunidades que 
têm tido de compartilhar da Palavra de Deus.
Araraquara. Ore pelo trabalho, agradeça as oportunidades que 

27 MORUNGABA
- Agradeça a Deus pelo Trabalho Social 
realizado na Escola Municipal José Hamilton 

em 29 de agosto. Ore para que um bom testemunho do 
amor de Deus tenha sido deixado ali!
- Agradeça a Deus pela boa frequência à Escola Bíblica e peça a 
Ele que mais pessoas se comprometam a estudar a Bíblia aos 
domingos pela manhã.
- Clame a Deus para que não haja discórdia e divisões em nosso 
meio, e para que a igreja permaneça unida na comunhão, na 
Palavra de Deus e na missão de alcançar os que ainda estão 
perdidos!

- Agradeça a Deus pelo Trabalho Social 

em 29 de agosto. Ore para que um bom testemunho do 

- Agradeça a Deus pela boa frequência à Escola Bíblica e peça a 

26 Ore para que a IBCU cresça na consciência de que os 
recursos financeiros que Deus nos dá torna-nos 
instrumentos de bênção para outros. Que a comunidade da 

IBCU considere o sustento da obra como uma prioridade no seu 
orçamento, demonstrando também através de suas ofertas a honra 
devida ao Senhor (Pv 3.9).

28 Já temos mais uma voluntária atuando na capelania do 
hospital Boldrini. Peça a Deus que fortaleça, use e abençoe 
estes irmãos que desenvolvem ali, regularmente,  o 

ministério da misericórdia e da consolação - Christiane Lima/ Massao e 
Kasue /Marli. Ore também pela participação do pastor Oswaldo no 
culto que acontecerá na Capela do Boldrini, no dia 30/09.

30 Ore pelos grupos de jovens envolvidos em discipulado 
e que mais grupos possam surgir para que “Cresçam, 
porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor 

e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! 
Amém.”  2Pe 3:18.



08 “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os 
que a edificam...” – Sl 127.1a . O número de noivos e 
casamentos têm aumentado seguindo o crescimento 

natural da igreja. Agradeça a Deus por isso e ore pelos sete casais 
que orientam e ensinam os noivos sobre os princípios bíblicos 
para o casamento. Ore para que cada casal leve a sério o 
relacionamento com Deus e o compromisso que caracteriza o 
casamento conforme Deus estabeleceu.

10 CURT E MARTA
Curt e Marta trabalham junto à missão MEVA, 
com o povo yanomami. Ore por mais 

conversões, especialmente por Pèa, xamã da aldeia de Budu-Ù. 
Além disso, ore por mais missionários necessários: um professor 
e dois casais para residirem em Budu-Ù.

conversões, especialmente por Pèa, xamã da aldeia de Budu-Ù. 

14 Missões: JOÃO E BIA
João e Bia viajarão para Paulo Afonso no dia 16 
de setembro para se juntarem a Reinaldo e 

Tininha no Projeto Sertão. Ore pelas atividades finais que 
envolvem a ida para o nordeste e pela adaptação ao novo 
contexto.

Tininha no Projeto Sertão. Ore pelas atividades finais que 

18 Conforme a instrução bíblica, os pais devem criar seus 
filhos na disciplina e na admoestação do Senhor (Ef 6.4). 
Ore pelo Seminário “Limites na Educação dos Filhos” 

que acontecerá amanhã na IBCU. Ore para que Deus use o 
preletor Davi Merck para encorajar e capacitar os pais, e também 
para que os pais presentes sejam receptivos à instrução bíblica e 
obedientes a Deus na educação de seus filhos.

20 Ministério de Comunicação
Ore pelo planejamento de 2016 - esperando no Senhor 
a motivação correta, direção e sabedoria (Ne 1.11). E 

também agradeça pela vida de cada voluntário do ministério 
que assume a bacia e a toalha servindo o Reino (Jo 13).

11 “Orai sem cessar”. – 1 Ts 5.17. 
Ore para que a igreja ore! 
Parece estranho esse pedido, mas especialmente neste 

mês em que todos os ministérios da igreja estarão empenhados 
no planejamento estratégico, a estratégia primeira, a mais 
importante e indispensável é a oração. Ore também para que o 
Senhor nos incomode mais para que um número maior de 
pessoas participe das reuniões regulares de oração realizadas na 
igreja.

05 Ore pelo planejamento do Encontro de Homens que 
acontecerá dias 23, 24, 25 de Outubro - peça por capaci-
tação da equipe, pelo preletor e pelos participantes.

07 Ore para que os adolescentes 
permaneçam firmes no compromisso 
com Deus. Que eles priorizem Deus em 

suas vidas apesar dos estudos e de suas rotinas, e que possam 
falar de Cristo para aqueles que estão à sua volta e ainda não O 
conhecem."

22 Ministério JOY - Ore pela liderança voluntaria 
e pela diretoria da Missão JOY;
- Ore pelas reuniões de evangelismo que agora 

acontecem toda semana. Clame pela salvação de todos os jovens que 
estão participando!
- Ore pelo sustento dos missionários Bruna, Lucielen e Edmur.

19 - Ore para que o Enzo sempre se lembre da 
necessidade de Jesus Cristo para cumprir 

Missões: THIAGO E KAREN

com o propósito pelo qual ele, e todos nós, existimos;
- Ore pelo zelo e cuidado com Mila. Não queremos nos 
esquecer de algo que positivamente aprendemos: filhos são do 
mundo;
- Ore pelas oportunidade do Zambelli no seu aprendizado com 
o Aconselhamento Bíblico. Em especial, ele agora está sendo 
mentoreado pelo Dr. Sam Williams num espaço para homens 
com vícios em drogas. Ore também pelo recomeço de suas 
aulas.

com o propósito pelo qual ele, e todos nós, existimos;

13 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 confortar 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.

15 VILLAGE 
Agradeça a Deus pelos novos voluntários, e que a cada 
dia toda a equipe ame mais ao Senhor e se dedique mais 

à obra, dependendo d`Ele e fazendo a Sua vontade. Que grupos 
de senhoras e jovens se formem para estudo semanal da 
Palavra.""....que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade 
de Deus , com toda sabedoria e entendimento espiritual”” Cl  1.9

09 Ministério de Discipulado
- Interceda pela vida dos líderes do Ministério, para que 
tenham sabedoria ao coordenar a grande tarefa de 

acompanhar vidas (discipuladores e discípulos) e proporcionar o 
exercício da ordem de Jesus para fazer discípulos, em Mt 28:19;
- Ore para que o Ministério continue priorizando o tempo de 
oração e buscando na Palavra a orientação para conduzir as 
vidas que tem acompanhado.
- Ore ainda pelos antigos e novos grupos de discipulado que 
retomam suas atividades neste semestre.
- Ore para que Deus levante mais pessoas comprometidas a 
serem discipuladoras."

06 ENOQUE E ELIANA
Os missionários Enoque e Eliana estão passando alguns 
meses na cidade de Arequipa, no Peru, para um período 

de estudos da língua espanhola. Oremos pela adaptação deles ao 
clima muito seco desta época, pelos relacionamentos que estão 
desenvolvendo neste período e por força, disposição e sabedoria 
nos intensos estudos.

17 "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As 
coisas antigas já passaram; eis que coisas novas 
surgiram!" 2Co 5:17

Dias 18, 19 e 20 de setembro acontecerá o Acampamento dos 
Preas! Que o Senhor conduza todo o planejamento, oriente a 
equipe e prepare os Preas para esse tempo tão especial.

16 Ore pelos próximos encontros do 
MOPS, que serão em setembro, 
outubro e novembro. Que Deus venha 

a tocar os corações de cada mãe presente. Ainda, ore para que o 
Senhor dê sabedoria à equipe na condução das ações de 
planejamento deste ministério para o próximo ano.

12 Ore para que o povo da IBCU cresça em conhecer mais 
de Deus e de seus propósitos.  Que o Senhor nos ajude 
a entender que temos um MINISTÉRIO e SERVIÇO à Ele.

21 Agradeça ao Senhor pelos professores da EBA que 
dominicalmente nos trazem preciosas lições, 
sustentando-os com Sua sabedoria.  Ore para que Deus 

acompanhe e dê o suporte necessário ao coordenador da  EBA, 
Pr. Fábio, para que desenvolva o seu ministério debaixo da 
ispiração soberana d`Ele.


