
01 PREAS - Sempre que um acampamento é realizado, um novo 
vigor é dado aos que participam, compromissos são assumidos 
e após retornarem, conforme o tempo vai passando tudo isso 

pode ser deixado de lado. O tema trabalhado no Acampamento de Preas 
(18-20/set) foi "Nova Criatura". Ore para que cada um viva dia após dia 
desfrutando e honrado esta realidade em suas vidas. Ore pelas 
programações que o Minstério com Preas tem para este final de ano, que 
o Senhor continue renovando o vigor da equipe e dando a cada 
excelentes oportunidades de servir e demonstrar o amor de Cristo.

03 Hoje as alunas da Escola de Artes participarão do Festival 
de Artes cantando e expondo os materiais que produzem. 
Orem para que esse evento seja uma oportunidade de 

evangelização e aproximação da IBCU tanto para as alunas como 
para seus familiares! “Sejam sábios no procedimento para com os de 
fora, aproveitem as oportunidades” Cl 4:5

23 O Encontro de Homens inicia hoje! Ore 
pela capacitação do preletor Alcides Bazioli a 
falar aos homens ao longo desse fim de 

semana, encorajando-os a passar por "Tempos de Crise" debaixo do cuidado, 
graça e dependencia de Deus. Ore ainda pela segurança de cada um e pela 
organização do evento.

29 Good News - Durante a semana cerca de 45 
pessoas estão recebendo ensino de inglês na IBCU. 
Muitos destes alunos são estrangeiros e estudantes 

da Unicamp. Ore para que o Good News seja uma ponte para o 
conhecimento das boas novas do Evangelho, e por capacitação dos 
voluntários para que sejam usados pelo Senhor! 
"Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas 
de Deus.” Mc 1:14

31 Orem pelos voluntários do Estacionamento. Eles são muitas 
vezes o primeiro contato daqueles que visitam nossa 
comunidade. Orem para que desempenhem seu serviço com 

alegria e amor. Agradeçam por suas vidas e sua dedicação em enfrentar sol, 
chuva e poeira, bem como para terem sabedoria para lidar com as pessoas.

25 Conecte - Há algum tempo os jovens se 
dispuseram a servir mensalmente no Village e tem 
sido maravilhoso ver o que Deus tem feito em nós 

e através de nós. Pedimos a Deus que levante mais jovens da IBCU, 
comprometidos a dar seu tempo, dons e talentos nesse projeto que leva o 
evangelho e o amor de Cristo para outros jovens que moram tão perto de 
nós e estão tão longe de Deus. Envolva-se, ame e pregue a Cruz - só ela tem 
o poder de mudar vidas!

02 Cerca de 230 pais e mães participaram do treinamento “Limites 
na Educação dos Filhos”. Ore para que a Palavra semeada e a 
instrução bíblica dada a esses pais possam frutificar e que esses 

pais sejam obedientes a Deus na educação de seus filhos. Ore para que os 
pais da igreja não se deixem amoldar pelos padrões deste mundo.

04 Morungaba
- Na semana do dia 5/out levaremos alunos de escolas 
publicas para o Day Camp Palavra da Vida. Que mais 

crianças e adolescentes conheçam o evangelho.
- Nos dias 23-25/out faremos o retiro da igreja. Ore para que seja um tempo de 
comunhao e edificação para todos. Ore pelas pessoas que serão batizadas.
- Agradeça pelas duas Koinonias que se reunem semanalmente e peça para 
que elas cresçam e se multipliquem.

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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28 A crise bate à porta e nossas famílias não estão livres dela. 
Porém, nossa segurança, confiança e esperança vem do 
Senhor! Ore por cada um dos dezesseis nomes da lista de 

profissionais em disponibilidade do GAPRO. Ore para que sejam fortes 
e cresçam na graça e conhecimento de Cristo Jesus, enquanto 
procuram e aguardam novas oportunidades que o Senhor lhes dará. 

24 Richard e Yohanna
Com a intenção de iniciar uma pós-graduação 
nos EUA com duração de 10 meses, Richard 

ainda aguarda a aprovação do visto americano. Oremos por isso e 
também por capacitação para o início da escrita da dissertação, que já 
está em andamento.

30 Reinaldo e Tina
Reinaldo e Tina continuam na região de Delmiro 
Gouvêia, desenvolvendo o trabalho missionário e 

dando continuidade ao trabalho iniciado na viagem missionária de julho. 
Tina está alfabetizando duas senhoras no povoado de Rabeca e Reinaldo 
tem desenvolvido um trabalho de parceria para a plantação de igrejas em 
Pariconha e Irapi. Oremos pelo andamento dos projetos e pela bênção de 
Deus nas próximas viagens missionárias a serem realizadas em outubro e em 
janeiro, nestas localidades.

27 Ricardo e Ruth
Envolvido com o ministério entre os 
universitários, Ricardo trabalha com o IFES. 

Devemos nos juntar a ele em oração por um evento de capacitação 
para o desenvolvimento de um ministério sustentável na região, que 
se realizará no Panamá. Além do Panamá, também esperam 
participantes vindos de outros países da América Latina, 
especialmente da América Central.

26 Alvo Esportes - Desde 5/set o Ministério de Evangelismo 
por meio do esporte foi retomado. Já temos 15 meninos 
participando cada sábado pela manhã! Agradeça ao 

Senhor pelos 16 voluntários que se engajaram e por esses meninos 
que estão participando. É uma oportunidade de influenciá-los por 
meio de relacionamentos saudáveis apresentando-lhes a esperança 
em Cristo Jesus!  
"Nossa esperança está no Senhor; Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção" 
Sl 33:20



05 Nos meses de out/nov será oferecido um curso para casais e 
noivos que visa à exaltação do amor conjugal como dádiva de 
Deus e a descrição da obtenção, desenvolvimento e preservação 

desse amor em pureza e perseverança. Ore para que um bom número de 
casais esteja disposto a investir em seu relacionamento conjugal através da 
participação neste curso. Ore pelo Oswaldo, Fernando Bueno e Luis Américo 
que irão ministrar o curso.

11 Thiago e Karen
Ore pela excelência nos estudos do Zambelli e 
também do Enzo. De fato, eles querem muito mais 

do que ter boas notas, mas ter uma atitude que mostre o amor de cristo 
neles e por eles. Ore também pela administração do tempo: com a chegada 
da Mila, estão se readaptando às novas necessidades da família, sendo 
pacientes e compreensíveis um com o outro, mostrando constantemente a 
graça e a misericórdia de Deus.

17 Hoje o Conecte estará desafiando e encorajando 
os jovens a doarem sangue no Hemocentro da 
Unicamp. Ore para que possamos formar um 

grupo significativo de participantes e que tudo ocorra bem. Algo que 
para nós levará minutos, para outros pode ser a resposta de muito 
tempo!

13 O objetivo do Semear é o ensino bíblico para as 
crianças. Nosso maior desejo é que esse estudo 
ministrado aos domingos se estenda durante a 

semana. Oremos para que os pais possam usar os temas, aulas e cadernos de 
lição de casa ao longo da semana, para incentivarem seus filhos na prática da 
Palavra de Deus e da Vida Cristã. Que através desses instrumentos, as vidas 
das crianças sejam transformadas!

15 Ore para que tenhamos, na crise, consciência de que todos 
estamos sob os cuidados de Deus.
"Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam; digam 

sempre os que amam a tua salvação: ""Como Deus é grande! " Sl 70:4

07 Ore pelos desafios do projeto Sertão de iniciar uma igreja onde 
não existe.
"Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo""  Mt 28:19

09 Impulse
Alguns adolescentes estarão numa nova 
viagem missionaria ao sertão entre 12 e 18/out. 

Ore para que Deus sustente essas pessoas, que dê a elas a motivação correta, 
sabedoria, dependência n´Ele, que sejam usados pelo Senhor nesse tempo. 
Ore ainda para que o Senhor prepare os corações daqueles que ouvirão a 
Sua Palavra.

06 João e Bia
João e Bia já estão sendo integrados à equipe 
missionária do Sertão. Devemos orar pela 

adaptação do novo contexto e sabedoria nos contatos no Nordeste. 
Além disso, oremos também pelas pessoas abordadas na viagem 
missionária, que eles tenham oportunidade de visitá-los para dar 
continuidade ao trabalho.

14 Enoque e Eliane
O casal continua no Perú realizando estudos da 
língua espanhola. Ore pelos estudos e também 

pelos relacionamentos que eles têm estabelecido com vizinhos e colegas. 
Além disso, Enoque viajará por uma semana ao Suriname, para encontrar 
com líderes indígenas naquele país - assim podemos orar por sua 
participação nas conferências que eles fazem todos os anos.

19 Edmur e Kat
O Ministério da Joy! está em intensas atividades no 
mês de outubro. Ore pela liderança, por proteção, 

ousadia e sensibilidade do Espírito Santo durante este tempo na pregação 
do evangelho. Ore também pelos palestrantes desta temporada 
evangelísticas para que sejam vasos usados por Deus no propósito de atingir 
os adolescentes que estão perdidos! Ore ainda para que Deus levante mais 
voluntários, e também pelo sustento dos missionários Lucielen,  Bruna  e 
Edmur.

21 Ministério de Mulheres
O planejamento para 2016 foi realizado, já 
temos algumas mudanças no grupo e vários 

planos para o ano que vem! Oremos para que o Senhor derrame Suas 
bênçãos sobre nós!  Sl 90:17

16 Peça a Deus que fortaleça, use e abençoe estes irmãos que 
levam consolo e esperança regularmente aos pacientes do 
Hospital Boldrini e a seus familiares: Christiane Lima / Massao 

e Kasue /Marli. Ore também por todos os voluntários que levam a 
mensagem de Cristo nos cultos realizados semanalmente na capela do 
hospital.

08 Conecte - Os GPs (grupos pequenos) de 
universitários na Unicamp tem recebido cada vez 
mais jovens. Nos últimos meses eles têm estudado 

o livro "Cristianismo Puro e Simples" - estamos alegres por esses jovens 
cristãos se unirem para se fortalecerem em um ambiente hostil ao 
Evangelho. Pedimos que o Senhor lhes dê sabedoria e discernimento para 
que aqueles que não conhecem a Cristo possam ouvir falar do plano de 
amor de Deus para nos salvar.

10 Amanhã teremos o início de uma nova série de cursos em 
nossa Escola Bíblica. Ore pelos nossos professores, para que 
sejam usados por Deus em cada oportunidade de ensinar a 

Sua Palavra. Ore também pelos alunos, para que haja disposição genuína 
em aprender. Louve a Deus conosco pelos professores envolvidos com a 
EBA, e agradeça ao Senhor pelo compromisso e dedicação de cada um.  
Ore para que Deus levante em nosso meio homens e mulheres com o 
dom de ensino, que amem e temam ao Senhor, que possam fazer parte 
da nossa equipe de professores.

12 Num mundo tão sem esperança e paz, desejamos ser luz e um 
canal aberto para levar esperança em Cristo através de 
aconselhamento bíblico. O ministério de aconselhamento está 

engajado na implantação de um projeto que visa captar e atender pessoas 
através de uma linha telefônica que será disponibilizada exclusivamente 
para isso. Ore pela implantação e divulgação desse projeto que deverá ser 
iniciado ainda neste semestre.

18 Informática - A Escola de Informática tem servido para 
inserirmos pessoas no mundo digital, como também tem 
sido um veículo para aproximação de pessoas à nossa 

comunidade, além de abrir portas para a evangelização! Ore para que 
mais voluntários juntem-se à equipe, atendendo às necessidades de 
auxiliar durante as aulas, organização dos equipamentos, e ensino de 
informática básica. Envolva-se nesta Missão! 
“Há maior felicidade em dar do que em receber” At 20:35

20 Uns saem, outros entram, mas sempre somos desafiados a 
exercer misericórdia e a orarmos pelos que estão em nossa 
lista atualizada de enfermos e em tratamento médico: 

Amanda Berti, Rafinha Silva, Arvid, Kaise, Edna, Lourenço, Maria 
Angélica, Ivany, Pedrosa, Eduardo, Zilton, Rute e Saulo Lisbão. Ore por 
cada um deles, para que sejam curados, sustentados, confortados e 
para que glorifiquem a Deus em tudo!

22 O SEDI (Seminário Digital) está passando por um 
processo de transição em sua equipe. Ore pelo 
despertar de pessoas que possam envolver-se 

que este projeto. Ore também pelos projetos do SEDI, a fim de que as 
matérias já produzidas possam contribuir de maneira significativa e 
relevante para a formação de obreiros nas mais diversas regiões de fala 
portuguesa.


