
01 Há várias maneiras em que podemos participar de 
"Missões", desde ativamente indo a campo, como 
também indiretamente com provisão de todo tipo de 

recursos e sustento em oração. Ore para que os membros da IBCU 
entendam a importância desse compromisso (Mt 28:18-20), e 
decidam participar e promover Missões, direta ou indiretamente.

26 Ricardo e Ruth | Depois de começar o ano 
apoiando a formação de uma fantástica 
equipe de novos obreiros para a América 

Latina e de trabalhar com a equipe global de IFES para o 
Compromisso com as Escrituras, Ricardo e Ruth se voltam agora 
para os novos projetos da missão em Cuba. Ore pelos bons 
sonhos e projetos para cooperar com Koinonía-Cuba, para o 
fortalecimento desse ministério e para o avanço da missão nas 
universidades desse país.

28 Em agosto e setembro o Semear 
promoverá o treinamento anual e 
reciclagem para pessoas que desejam 

ensinar a bíblia para crianças. Em julho já estaremos preparando 
esse treinamento tão esperado pela IBCU e por outras igrejas. Ore 
para que Deus capacite cada pessoa que está se dispondo a 
ministrar nesse curso, que não nos cansemos de ensinar a Bíblia para 
as centenas de crianças que passam pela IBCU a cada domingo.

30 Escola Bíblica de Adultos | Louve a Deus pela qualidade 
de ensino cristão oferecido pela IBCU.  Ore para que o 
Senhor capacite toda a equipe envolvida com a 

organização deste ministério, bem como por todos aqueles que já 
assumiram o compromisso de ensinar ao longo do ano. Peça que o 
Senhor capacite cada professor em seu tempo de estudo pessoal, 
preparação e ministração das aulas. Peça ao Senhor por mais 
voluntários comprometidos com este ministério.25 Em agosto haverá a conferência Conecte. 

Ore para que seja um tempo de renovação e 
crescimento para os jovens dessa igreja, que 

eles possam crescer com o Senhor em conhecimento e serviço. 
Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, 
cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada 
parte realiza a sua função. Ef 4:16
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02 Ministério de Mulheres | Ore para 
que enxerguemos os minutos, dias e 
anos de vida como entregues a nós 

por Deus, e nos comprometamos com identificar nossas 
prioridades e administrar o nosso tempo para cumprir a obra que 
Ele nos confiou como servas. Que não nos enganemos: nossas 
prioridades refletem as inclinações do coração, o que nos agrada 
e a quem queremos agradar. Ef 5:15-17

22 Igreja em Morungaba
Agradeça a Deus pelo semestre produtivo de 
evangelização nas escolas, e ore para que a semente 

do evangelho frutifique nos corações.
- Peça a Deus pelo amadurecimento do senso de responsabilidade por 
parte dos membros da igreja quanto à: frequencia, contribuição, 
estudo das Escrituras e vida de santidade;
- Louve a Deus pelas pessoas da igreja que estão sendo instruidas na 
Palavra e discipuladas, e ore para que cresçam na fé e sirvam no Reino.

21 Agradecemos e louvamos a Deus pela conversão de 
uma senhora que está participando do grupo de 
estudos feito aos sábados no Village. Que Deus dê 

sabedoria para as pessoas que estão ensinando e fale ao 
coração de cada participante . Que o grupo cresça cada dia 
mais para honra e glória do nosso Deus. At 16 :14b

23 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. Assim resplandeça a vossa luz 
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.- Mt 5:16 

“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 Ministério ao Sertão | Estamos em preparação de 
uma nova equipe de jovens, alguns adultos e duas 
crianças que irão à viagem missionária de 17 a 24/julho, 

à Glória-BA. O povoado escolhido chama-se Quixaba. Apesar de 
ser localizado na zona rural, ele é grande e estratégico ao trabalho 
que nossos missionários têm desenvolvido. Ore pelo grupo que 
irá, pelas pessoas abordadas com o Evangelho, pela ação do 
Espírito de Deus em todos esses corações, convertendo, edificando 
e transformando vidas para estarem mais próximas à estatura de 
Cristo. Ore por segurança na viagem e por habilidade vinda do 
Espírito Santo para que cada envolvido possa pregar a mensagem 
de esperança e salvação para o povo que está no Sertão.

24 Neste domingo, dia 24, o Dr. Bob Jones pregará nos 
dois cultos sobre o tema “ IRA”. Ore para que Deus o 
abençoe e use sua vida para nos impactar. Ore para 

que nossos impulsos naturais sejam usados para edificação da 
igreja, alcance dos incrédulos e para a glória de Deus.

27 Projeto Missionário ao Sertão | Ore em 
gratidão pelo que as duas famílias de 
missionários, Reinaldo e Tininha, João e Bia estão 

construindo, com a ajuda do Senhor, no Sertão, com respectivos 
avanços dados por Ele! Agradeça a Deus pelo despertar do interesse 
da IBCU pelo Sertão após a Conferência Missionária, pela melhor 
consciência e sensibilidade da Igreja aos desafios encontrados lá.

29 Sob a justificativa de não prejudicar o 
desenvolvimento da criança, a maioria dos pais 
modernos estão cegos quanto a sua reponsabilidade 

de educar os filhos com limites. Infelizmente, pais cristãos 
também estão negligenciando a educação de seus filhos 
conforme o padrão e os princípios bíblicos. Ore para que os pais 
da igreja sejam obedientes a Deus e criem seus filhos conforme 
Sua Palavra. Ore pelo seminário que teremos sob o tema: 
Criação de �lhos no poder do Evangelho, no dia 20/08, com 
o pastor Jader Borges.

31 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



05 Agradeça ao Senhor pelos excelentes resultados 
colhidos no último Encontro de Casais. Ore para que 
especialmente os estudos que foram ministrados 

frutifiquem nos corações para produzir casamentos mais 
centrados em Deus, relacionamentos conjugais sólidos e 
prazerosos e conversões dos que ainda não salvos.

11 A lista de desempregados do GAPRO está com vinte e 
oito nomes. Ore para que o Senhor sustente esses 
irmãos e suas famílias. Ore também para que como 

igreja, sejamos sensíveis às suas necessidades e prontos a 
ajudá-los diante de necessidades específicas. Ore para que o 
Senhor dê sabedoria ao Ministério de Promoção Social para 
gerenciar esse apoio.

15 E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado 
todo o poder no céu e na terra. Portanto ide, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a guardar 
todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.   
Mt 28:18-20. Proclamar! Ore para que cada cristão não ignore a 
ordem que nos foi dada por Jesus, e viva como um agente que 
leva a redenção em Cristo!

17 Ore para que Deus coloque no coração 
das mães da IBCU o desejo para 
convidar amigas não cristãs para 

participar das reuniões do MOPS.  Ore também pelas reuniões de 
mães que ocorrerem semanalmente nos lares, que este ambiente 
informal seja uma excelente oportunidade para compartilhar da 
obra redentora do nosso Deus.

Brasil

Mães Unidas Fazem um Mundo Melhor

19 Ore para que sejamos uma igreja comprometida, 
ousada, criativa e engajada com a proclamação do 
Evangelho! Que a IBCU promova continuamente 

oportunidades diversificadas e sistemáticas para buscar, atrair e 
evangelizar.

07 Enoque e Eliane
Desenvolvendo trabalhos junto à MIAF, que 
trabalha com evangelização na África, Enoque 

e Eliane tiveram o privilégio de visitar uma igreja nigeriana em SP. 
A igreja é constituída majoritariamente de homens, pois eles 
vem da Nigéria sós e somente depois de conseguir emprego e 
moradia é que trazem as famílias. O fundador e líder principal da 
igreja é um bispo, que no momento está passando por alguns 
problemas de saúde. Oremos por essa igreja e pelo povo 
nigeriano, bem como pela possibilidade de envolver esta igreja 
com o Ministério Diáspora (junto à MIAF).

09 Conecte | Ore pelo evento Arte e 
Gastronomia que ocorrerá em agosto. Será 
um momento de pregação do evangelho e 

aproximação das pessoas com Cristo.
Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, 
redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e 
doutrina. 2Tm 4:2

08 Ministério de Discipulado 
1. Agradeçam pelo Seminário Discipular que 
aconteceu em junho, que proporcionou um tempo de 

edificação, aprendizado e compartilhar da Palavra através da vida 
do David N. Cox;
2. Louvem a Deus pelas pessoas que tem se interessado em ser 
discipuladas e pelos grupos já formados e iniciados;
3. Orem pelos desafios com a formação dos grupos, como ajustar 
perfil dos discípulos e discipuladores, dias e horários, 
discipuladores disponíveis.

12 Peça a Deus para suprir as necessidades financeiras de 
nossos missionários e suas famílias, que eles sejam 
sábios administradores de suas finanças. Ore para que 

os mantenedores sejam fiéis e constantes em seus compromissos 
apesar toda a crise do nosso país. Que o Senhor desperte a 
generosidade e �delidade entre os membros da IBCU.

14 Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos 
céus, santificado seja o teu nome; Venha o teu reino, 
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; Mt 

6:9,10. A oração foi uma preciosa lição dada a nós por Cristo!  
Que sejamos obedientes e perseverantes nessa prática, 
colocando nossos corações com temor e humildade diante d´Ele, 
sobretudo gratos e reconhecendo a soberania de Deus em tudo!

16 Estratégias e articulações políticas e sociais estão sendo 
movidas ainda que isso envolva em desacreditar a 
família, privilegiar e usar as minorias e atingir e 

influenciar crianças, adolescentes e jovens, na tentativa de 
aprovar leis e projetos contrários à natureza, que pervertem a 
moral e que são reprováveis sob a perspectiva divina e bíblica. 
Ore para que essas estratégias sejam frustradas e ore pela 
proteção da família brasileira.

18 Deus nos capacita e habilita para podermos superar os 
problemas do passado, presente e futuro. No dia 23, o 
Dr. Bob Jones ministrará um seminário sobre este 

tema. Ore para que possamos ter um grande número de pessoas 
participantes. Ore pela divulgação e coordenação do evento. Ore 
pela capacitação e edificação dos participantes.

10 João e Bia
João tem vivido a imensa alegria de ver 
progredir o relacionamento com os alunos do 

Dionísio, a cada aula vai aumentando os laços com eles e o desejo 
de repartir o amor de Cristo de forma prática. As portas de outras 
escolas estão abertas, e eles precisam de sabedoria para lidar com 
a agenda e algumas dificuldades de infraestrutura. Oremos por 
esses desafios e pelo avanço nos vínculos com as escolas.

13 Curt e Marta
Interceda com o casal por:
- Saúde para Nara, colega que continua 

lutando contra um câncer. Nos últimos exames realizados, o índice 
tumoral baixou em alguns órgãos vitais onde o câncer já havia se 
alojado;
- Conversão de Pèa, xamã da aldeia de Budu-U;
- Por um professor que queira assumir a área educacional em 
Budu-U.
Ainda, agradeça pelo privilégio e alegria que eles tem em servir a 
Deus entre o povo Yanomami, pela proteção, saúde e sustento que 
o Senhor tem lhes dado, e pelos frutos colhidos nesse ministério.

04 Semear | Ore pelo Programa de Férias 
que acontecerá de 12 a 15 de julho.  400 
crianças estarão ouvindo o maravilhoso 

plano da salvação em Cristo Jesus! Para isso, temos mais de 190 
pessoas servindo a Deus. Ore pela segurança, entendimento 
dos pequenos, bom testemunho aos pais, comunhão entre os 
irmãos, e que Deus seja em tudo engrandecido!

06 Rogar ao Senhor da Seara é o que Cristo nos manda 
fazer (Mt 9.38).  Então faça esta oração para que o 
Senhor levante missionários em nosso meio para que 

possam ir para o Sertão e para outros campos missionários que 
Ele indicar. Ore para que a visão missionária da IBCU seja 
mantida e ampliada, olhando para os campos que já estão 
brancos para a colheita. (Jo 4.35)

20 Ministério de Mulheres
Orem para que as mulheres possam 
tomar decisões pautadas na Palavra, 

pois as decisões de hoje podem afetar o futuro não apenas delas, 
mas de suas famĩlias. Que o foco das mulheres não seja receber 
aprovação de pessoas, mas do Senhor. Pv 3:1-2


