
01 Em meio à crise em nosso País, temos sido mais 
desafiados e mobilizados a participarmos como igreja 
do auxílio a irmãos nossos que estão desempregados. 

Ore para que o Senhor lhes abra nova oportunidade e para que, 
tanto eles quanto seus familiares, sejam fortalecidos no Senhor! 
Temos uma lista com aproximadamente 25 nomes dos que estão 
nessa condição.

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas
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Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

02 Interceda pelos casais não cristãos que estarão no 
Encontro de Casais. Ore para que a Palavra pregada 
possa frutificar em seus corações. Ore pela salvação de 

cada um deles.

04 Ministério de Aconselhamento | Ore pelo projeto 
recém implantado "Disque Para a Vida" - pelo 
funcionamento do equipamento, pelas pessoas 

responsáveis pelo atendimento, pela divulgação do trabalho!"

22 Ministério de Mulheres
É preciso crescer!  O crescimento 
cristão é evidenciado pela habilidade 

de relacionar as verdades bíblicas com a vida diária .Vidas em 
transformação são instrumentos para encorajar o crescimento em 
outras vidas. À medida que amadurecemos, crescemos no amor e 
na habilidade para aproveitar as oportunidades com sabedoria. 
Que as mulheres possam enxergar as oportunidades de 
amadurecer participando da EBA e Koinonias, sendo veículos de 
benção para as de fora e para os da sua própria casa. | Sl 119:27

24 Ore pelos nossos noivos e pelo preparo que recebem 
através do curso pré-nupcial. Ore para que sejam 
criteriosos no desejo de agradar a Deus e puros em sua 

motivação e relacionamentos. Ore para que Deus capacite e 
abençoe os sete casais que ministram o curso aos noivos.

23 Reinaldo e Tina continuam fazendo 
levantamento de povoados e desenvolvendo 
contatos para iniciar o trabalho missionário no 

sertão. Os locais que eles têm atuado são: Rabeca, Agrovila III, a 
escola Dionísio, o povoado Serrota e o sítio Tará. Além destes, há 
mais 3 locais promissores:  povoado Malembá, sítio Seridó e outra 
escola municipal na região rural, Dom Mário Zanetta. Ore por 
todos estes contatos iniciados e também pelos preparativos para o 
projeto missionário dos jovens da IBCU que acontecerá em julho.

28 Edmur e Kat
A Missão JOY! está abrindo uma nova frente 
em Vinhedo!  Fizeram o primeiro Club JOY! e a 

casa estava cheia. Há um grupo de pais orando, um grupo de 
líderes voluntários e um Student Staff que vai ajudar a abrir este 
trabalho. Ore pelos líderes que estão indo de Campinas para fazer 
contato com os adolescentes, e pela turma que começa a ouvir as 
Boas Novas de Jesus Cristo em Vinhedo.

“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 Hoje começa o 19º Encontro de Casais. Cerca de 120 
casais estão inscritos para este encontro em Poços de 
Caldas e nossa expectativa é que todos sejam 

ensinados, edificados e transformados pelo Senhor. Ore sobre 
isso e também para que Deus use e abençoe o Pr. Fernando 
Leite nos estudos que ministrará nos três dias.

25 Vocês já notaram como nos períodos de seca o terreno 
da IBCU fica com uma nuvem de poeira, levantada pelo 
movimento dos carros? Os voluntários do 

estacionamento trabalham nesse ambiente todos os domingos. 
Agradeça a Deus por seu trabalho, pedindo a Ele que lhes dê 
ânimo para continuar servindo ao Senhor com alegria! | Sl 100.2

27 Clame ao Senhor para que sejamos instigados a uma 
sede autêntica por relacionamento pessoal com Ele!

26 Impulse
Ore para que os adolescentes 
compreendam a importância de servir o 

Reino. Que eles estejam dispostos e atentos a todos os 
ministérios que estão disponíveis e façam isso com 
regularidade e seriedade.

29 Conecte | Os GPs (grupos pequenos) na 
Unicamp tem crescido cada vez mais. E para 
honra e glória do Senhor, outras faculdades, 

como FACAMP e PUC estão com projetos para iniciarem grupos 
também. Nossa oração é para que o Senhor fortaleça cada 
universitário cristão que tem se empenhado a ser luz no meio de 
um ambiente tão hostil ao Evangelho. | Fp 2.15

30 Ministério de Promoção Social 
Ore para que mais pessoas de nossa 
comunidade queiram expressar seu amor 

por Deus doando efetivamente seu tempo, que é nosso bem 
mais caro, no serviço ao próximo. Há muitas áreas para o trabalho 
preparadas por Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo 
Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que 
andássemos nelas. | Ef 2:10 



09 Village | Esse mês uma senhora entendeu a 
mensagem da Salvação, aceitou a Cristo e muito se 
emocionou durante um estudo bíblico extra! Ore 

conosco em gratidão a Deus e peça para que mais pessoas 
tomem posição com Cristo! Ore pela disposição e proteção dos 
nossos voluntários.

13 Ore pelos novos casais. Interceda para que sejam firmes 
no propósito de honrar a aliança, preservando a 
exclusividade e intimidade no casamento. Ore para que 

sejam humildes perante Deus e se conformem com a instrução 
bíblica e o papel de cada um. Ore para que revelem sempre a 
atitude de servos, servindo um ao outro no temor do Senhor. Ore 
ainda para que não se conformem com este mundo.

17 Ore pelo Projeto Bálsamo que busca orientar 
biblicamente e evangelizar vítimas da violência 
doméstica encaminhadas pela Delegacia da Mulher. 

Ore pela Dna. Elena que é capelã e pela Maria Sgnolf que dá apoio 
como conselheira nessa delegacia.

19 De 12 a 15/ julho o Semear ficará 
totalmente voltado para pregar o 
evangelho à centenas de crianças. Para 

que tudo ocorra de modo que honre e agrade à Deus, já estamos 
trabalhado, ensaiando teatro, músicas, preparando brincadeiras, 
compondo cardápio para lanche, fazendo compras, treinando 
um verdadeiro exército comprometido com essa Obra.
Ore para que:
- As crianças da IBCU convidem seus amigos para essa 
programação;
- Possamos montar equipes com número suficiente de pessoas 
comprometidas;
- As inscrições transcorram bem;
- Consigamos gravar em DVD o teatro e o louvor a tempo de 
distribuir para todas as crianças.Porque, se anuncio o evangelho, 
não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação; 
e ai de mim, se não anunciar o evangelho! | 1Co 9:16

21 Serviço Social Nova Jerusalém
Estamos realizando o trabalho em duas 
unidades: Flamboyant e Sousas. Louvamos 

a Deus pois já temos recebido retornos dos pais agradecendo 
pelo trabalho realizado com seus filhos que tem impactado as 
famílias. Sabemos que isso é obra do Senhor!  Ore para que Deus 
mova mais voluntários para esse trabalho na área de 
evangelização de crianças. | Mt 5:16

11 Hoje teremos uma programação com grupos 
de discipulados e os demais jovens do 
Conecte. Como ministério, temos o intuito 

que todos os jovens se envolvam em discipulado e desfrutem do 
privilégio que é caminhar na fé com outros irmãos. Entretanto, 
muitos são os desafios! Por isso, nossa oração é para que o 
Senhor levante mais discipuladores. E também desperte os 
jovens que não estão envolvidos em grupos a entenderem a 
importância de uma vida cristã compartilhada. | Pv 19.20

15 Ore pela Conferência Missionária que acontece de 
15 a 20/junho. Que seja um veículo para se motivar a 
IBCU na obra evangelizadora!

07 Missão JOY!
Louvado seja Deus pois proveu todos 
os recursos necessários para que os 

adolescentes necessitados financeiramente pudessem participar 
do Acampamento de Crescimento, realizado no fim de maio. 
Agradeça ao Senhor conosco!
Ainda, pedimos sua oração:
- Pelas finanças dos missionarios da JOY: que Deus continue a 
sustentar esta Missão em tempo de crise;
- Pela liderança e equipe da JOY: segurança, ousadia e coragem no 
Espirito Santo;
- Pela programação do segundo semestre: estamos entrando em 
Evangelismo- pelos palestrantes e programadores;
- Pela Diretoria da JOY: por sabedoria nesta fase de expansão, pelo 
planejamento de levantamento de recursos.

05 Curt e Marta
Os Yanomami perderam um membro muito 
querido da comunidade que ingeriu a 

substância tóxica da mandioca. Por não aceitarem a morte como 
natural, logo culparam seus inimigos vizinhos e foram ao encalço 
de vestígios. Devemos orar para que eles não se dirijam até essa 
comunidade para se vingarem, pois isto poderia desencadear 
um conflito sem fim.

08 Thiago e Karen
Enquanto desenvolve seu mestrado nos EUA, 
Thiago tem tido a oportunidade de se 

envolver em diversas atividades, como ser conselheiro voluntário 
na igreja onde congrega (North Wake Church), e ter a 
oportunidade de compartilhar o evangelho com um grupo de 
brasileiros semanalmente. Ore tanto pelas responsabilidades e 
estudo no Seminário, quanto por suas atividades ministeriais.

14 Marcelo e Amanda
Amanda finalmente terminou todos os 
procedimentos cirúrgicos, obtendo bons 

resultados na cirurgia de reconstrução das mamas! Além disso, 
Marcelo terminou o semestre com êxito e foi premiado em sua 
formatura! Agradeça a Deus por esses anos que passaram se 
preparando ministerialmente e ore pelo retorno da família ao Brasil 
em agosto. Oremos pelas decisões e futuro ministerial da família.

18 Richard e Yohanna
Depois de um período finalizando o 
Mestrado, Richard e Yohanna permanecem 

em Norman, nos EUA, até final de junho. No dia 07 de julho 
farão sua viagem de volta para Belém. Até lá, estarão 
trabalhando nos preparativos para o ministério no segundo 
semestre e procurando conviver e servir em uma igreja. Oremos 
por esse tempo de transição!

16 Escola Bíblica de Adultos - Ore por esse ministério, 
pelos professores voluntários e pela definição de novos 
cursos. Ore tanbém para que os membros da IBCU 

despertem para o ensino da Palavra.

10 Tivemos o Acampa Impulse 2016 nos 
dias 26 a 29 de maio, e nosso pedido é 
para que aqueles que foram pela primeira 

vez tenham sido tocados pela mensagem da Salvação, e que 
esta gere frutos sobre todos os adolescentes. Que tenha sido 
um marco de mudança de vida para todos eles!

20 Conecte | Em julho os jovens irão para a 
Viagem Missionária em Paulo Afonso. Que 
possamos ser suporte para eles em oração e 

encorajamento durante toda a preparação e estudo que estão 
tendo nos meses de maio e junho. Que o Senhor dê criatividade 
e sabedoria para serem relevantes em um contexto cultural, 
social e espiritual diferente do que estão habituados. 1Co 9.22b

12 Ore pelo crescimento da Escola de Informática, por motivação 
aos envolvidos e para que seja alcançada a excelência em 
todos os âmbitos desse Ministério.  | Col 3:23,24

06 Ministério de Mulheres
A igreja está crescendo! Ore para que as mulheres 
possam estar servindo no corpo de Cristo, colocando 

seus dons e habilidades à serviço da Igreja de Cristo, não sendo 
meras expectadoras, mas se dispondo nos diversos ministérios 
da IBCU. | Ef 4:15-16


