
01 Ore para que o Senhor nos faça atentos e nos permita 
identificar os não cristãos que tem estado entre nós, 
frequentando a IBCU. E com Seu favor, consigamos 

criar uma oportunidade de qualidade para nos reunirmos com 
eles entre Abril/Maio, podendo compartilhar claramente o 
Evangelho, em grupo ou individualmente.

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

MINISTÉRIO   
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

02 Neste mês o Ministério Joy, junto com o 
Conecte e Impulse, estará no Village 
fazendo a programação com os 

adolescentes e jovens. Faremos uma maior divulgação na escola 
para que mais pessoas participem! Ore para que Deus abra os 
olhos dos participantes para que vejam as maravilhas da Sua Lei ! 
(Sl 119:18)

23 Ef 5:15-16 | Ore para que sejamos sábios ao 
administrar nosso tempo.

28 Ore pelos professores da EBA-Escola Bíblica de 
Adultos e do Semear, para que Deus renove as forças 
desses servos, de forma que continuem firmes em 

seus ministérios ajudando outros irmãos a crescerem no 
conhecimento da verdade.

25 Ore para que você sempre tenha em mente quem 
Deus é e o que Ele tem feito. Seja grato por tudo, 
mesmo que seja na adversidade.  | 1Ts 5:18

22 Morungaba
1. Ore pela ida de alunos das escolas publicas 
aos Day Camps de 26 a 28 de abril, no 

Acampamento Palavra da Vida. Que seja uma ocasião para muitos 
crerem em Jesus, Mc16.15-16;
2. Ore pela consolidação e multiplicação da Koinonia que se 
encontra às terças, At2.42;
3. Agradeça pelo grupo de discipulado que está estudando a 
matéria Métodos de Estudo Bíblico, para que cresçam na prática 
de estudar e viver as Escrituras, 2Tm3.16-17;
4. Ore pela integração das pessoas que frequentam a igreja, mas 
ainda não são membros, At2.47.

26 Vamos suportar em oração nossos capelães que 
visitam e encorajam pacientes no Hospital Boldrini, 
HC e INPAC. Que o Senhor os capacite e use suas 

vidas para levar a Palavra que consola, alimenta, fortalece e dá 
vida. São eles: Christiane, Marli, Massao, Kasue e Oscar.

24 Marcelo e Amanda
Amanda teve uma ótima recuperação de sua 
cirurgia! Oremos agora pelo último semestre 

do Marcelo, que já se prepara para retornar ao Brasil em agosto. 
Oremos pelas decisões e futuro ministerial da família.

“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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03 Ricardo e Ruth estiveram envolvidos em 
um grande treinamento para missão 
estudantil. Ore para que os participantes do 

EFO 2016 saibam processar bem, em suas vidas e ministérios, 
tudo o que o Senhor lhes falou nessas quatro semanas 
especiais de formação em comunidade. Que muitos frutos 
possam ser colhidos na missão estudantil nos centros 
estudantis de nosso continente, e em Portugal.

30 Sejam sábios no procedimento para com os de fora; 
aproveitem ao máximo todas as oportunidades. | Cl 4:5
Pedimos que orem para que os jovens do Conecte 

envolvidos no Village possam ser sábios e criativos ao levar a 
mensagem da cruz aos adolescentes e jovens que vivem ali. Que 
possam ser relevantes no meio deles e que o Senhor desperte mais 
pessoas que queiram envolver-se nessa obra.

29 Ore para que os líderes da nossa igreja sejam  capacitados 
pelo Senhor, dia após dia, a andar em conformidade com 
a Sua Palavra, em todas as áreas de suas vidas. | Hb 13:18

27 Nossos jovens estão diariamente sendo 
bombardeados com informações e apelos que podem 
afastá-los de Deus, se não estiverem bem alicerçados 

na fé em Cristo. Clame ao Senhor para que suas mentes não se 
moldem ao padrão do mundo, e para que sejam sal e luz onde 
estiverem. | Rm 12:1-2



09 Ore pelo Culto do Conecte, que seja um 
tempo de união entre os jovens e que seja um 
tempo de crescimento como corpo de Cristo. 

Ore pelos envolvidos servindo e pelo preletor. Ora, vocês são o 
corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro 
desse corpo. | 1Co 12:27

13 Quem entre nós, em algum momento,  já não precisou 
de uma palavra de encorajamento? Ore para que você 
tenha um coração sensível e seja usado por Deus para 

encorajar aqueles que estão abatidos.  | 1Ts 5:14 

17 I Jo 1:8 | Clame ao Senhor para que Ele sonde seu 
coração e revele os pecados que têm se mantido 
escondidos, e que, pela sua graça, você seja vitorioso 

sobre eles, para que o nome de Jesus seja exaltado na sua vida!

19 João e Bia
João iniciou um grupo de discipulado com 
alguns adolescentes. Ore pelo bom 

prosseguimento desse discipulado. Além disso, ore pelo início das 
aulas de informática no Dionísio e pela continuidade das reuniões de 
estudo bíblico na Agrovila 3.

21 Ore para que os jovens que estão indo ao 
Acampa Conecte de 21-24/abril  possam 
crescer no conhecimento da palavra, 

intimidade com o Senhor e na comunhão com os irmãos. Ore pelo 
preletor Isaque Sicsu, para que o Senhor possa falar por Ele e através 
da vida dele, influenciando os Jovens da IBCU a seguirem os 
caminhos do Senhor.  Como pode o jovem manter puro seu caminho, 
observando a sua palavra | Sl 119:9

11 Enoque e Eliane estão envolvidos com a 
missão Miaf, que trabalha com evangelismo 
na África. Ore por Moçambique, que está 

novamente em convulsões sociais e políticas, causando muitos 
problemas e também mortes. E também para que tenham 
sabedoria em desenvolver e alcançar os alvos das novas 
iniciativas ministeriais.

15 Casamento e família existem para a glória de Deus. Ore 
para que os casais da igreja estejam alinhados com 
esse propósito maior e dispostos a seguir toda a 

orientação bíblica, para que vivam relacionamentos e lares 
moldados e pautados pela Palavra, em obediência aos Seus 
princípios e mandamentos, para que provem do poder de Deus. 
Sl 127, 128

07 Curt e Marta
No início deste ano a escola na aldeia Budu-U 
começou a funcionar. Kasis, que é budutheli, 

juntamente com sua esposa Nair, foram morar em Budu-U para 
alfabetizar seu próprio povo. Infelizmente eles ainda enfrentam 
alguns problemas estruturais, como a ausência de mesas para que 
os alunos possam escrever. Eles têm feito suas tarefas no colo. Ore 
para que essas dificuldades sejam superadas e que Deus envie 
mais obreiros para tanto trabalho que ainda têm pela frente!

04 Ministério de Discipulado
- Ore pela vida de cada discipulador que já assumiu o 
compromisso de investir na vida de pessoas visando o 

crescimento na fé, o conhecimento da Palavra e os 
relacionamentos;
- Ore pelos potenciais discipuladores da IBCU, para que se sintam 
motivados a se envolverem nessa missão de fazer discípulos;
- Ore pelos grupos já formados: para que o início dos encontros 
aconteça e consigam superar os desafios que vierem, com a 
direção do Senhor.

10 Atualmente temos uma lista com cerca de 25 
pessoas, homens e mulheres, que buscam uma nova 
oportunidade de trabalho. Junte-se ao 

GAPRO-Grupo de Apoio a Pro�ssionais em oração por eles, 
clamando a Deus para que suas expectativas sejam supridas e 
para que mantenham sua confiança  e esperança nEle. Ore 
para que tenham seu maior prazer no Senhor!  Ore também 
por mais voluntários que desejem colaborar com o GAPRO.

16 Ore para que no processo de disciplina para criar os filhos 
de forma bíblica, os pais busquem a sabedoria do Senhor 
para formar em seus filhos um caráter semelhante ao de 

Cristo, lembrando que doutrina, repreensão, correção e instrução 
na justiça são elementos essenciais. | 2Tm 3.16 e Cl 4.6

18 Conecte  -  Ninguém o despreze pelo fato de 
você ser jovem, mas seja um exemplo para os 
fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na 

fé e na pureza. | 1 Tm 4:12
Ore para que o Senhor continue capacitando os líderes e 
facilitadores dos grupos pequenos da Unicamp a cumprirem 
suas responsabilidades nos estudos acadêmicos e também a 
servirem com excelência. Ore pela abertura de novos grupos na 
Facamp e por mais líderes comprometidos com o ensino das 
Escrituras nas universidades.

20 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, 
orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os 
homens, em favor dos reis e de todos os que se acham 

investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, 
com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, 
nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e 
cheguem ao pleno conhecimento da verdade. | 1 Tm 2.1-4

12 Vamos hoje clamar pelo Brasil! Que Deus, em sua 
bondade e misericórdia, intervenha em nossa nação, 
colocando em todas as esferas do poder homens e 

mulheres fiéis à Ele, para que sejam instrumentos em Suas mãos!
Sl 144:15

14 Ministério de Mulheres
Ore para que as mulheres aprendam 
a nao depender das circunstancias 

para serem felizes, mas possam usar oportunidades e depender 
apenas do Senhor, podendo ser um estimulo de fé para suas 
familias, contentando-se com pouco ou muito. | Fp 4:13

06 Os acontecimentos recentes em nosso país têm 
deixado alguns irmãos em Cristo perplexos, 
angustiados e tristes. No entanto, somos orientados 

pelo  Senhor Jesus a deixarmos nossas preocupações aos pés 
da cruz (Mt 6:33-34). Interceda hoje por aqueles que têm se 
deixado abater pelas circunstâncias da vida! | Sl 145:14

08 Ministério de Integração - Acolher
Agradeça pelo trabalho da equipe até aqui, e peça a 
Deus que continue nutrindo neles o desejo de servir 

com alegria. | Salmo 100:2

05 Iniciamos neste mês o projeto para aconselhamento 
e evangelização “Ligue Pra Vida”. Ore para que 
muitas pessoas possam ouvir uma mensagem de 

esperança através das gravações via telefone, e manifestar o 
desejo de receber apoio. Ore pelos conselheiros que irão 
atender às solicitações de ajuda.


