
01 Esse bimestre o Ministério de Mulheres está oferecendo na 
Escola Bíblica a aula com o tema "Em Busca da Paz". Ore para 
que Deus use cada uma que estará à frente, que as mulheres 

sejam edi�cadas, e que a Palavra de Deus confronte, ensine, instrua cada 
uma conforme a vontade dEle. Que seja um tempo precioso!  2Tm 3:16

02 Vários grupos de discipulado já foram formados, entretanto, 
ainda estamos à procura de dois jovens para assumir novos 
grupos com os PREAS, para assim alcançar todos os 

pré-adolescentes que demonstraram interesse.  Ore por isso!

21 Pv 31.10  "Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor 
muito excede ao de rubis."   Ore pelas esposas da IBCU, 
pelas que já são e pelas que serão: que saibam vencer as 

pressões da atualidade, dando a Deus, a seus maridos e �lhos a 
correta prioridade em suas vidas, sendo ajudadoras sábias e 
respeitosas em seus lares.

03 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.

04 Nossos jovens constantemente se deparam com situações que 
colocam sua fé em questão, por vezes suas atitudes e padrões 
de comportamento são questionados. Ore continuamente 

para que Deus dê a cada um deles um coração cheio de temor ao Senhor, 
e que sejam �rmes em suas convicções fundamentas na Palavra. Que 
Cristo seja re�etido em sua maneira de pensar e agir.

30 1 Jo 2.15-17   Ore para que nossas famílias saibam manter-se 
focadas nos assuntos e prioridades de Deus. Que saibamos 
ensinar aos nossos �lhos os valores do Pai, não cedendo aos 

26
O ministério de aconselhamento precisa do seu apoio em 
oração. São muitos os casos e pessoas que tem buscado 
esperança, consolo, libertações, orientações, transformações 
em suas vidas e relacionamentos familiares em con�ito. Ore 

para que o Senhor dê sabedoria e encorajamento a cada conselheiro e 
conselheira como instrumento de transformação de vidas e no uso da Sua 
Palavra. Ore também para que haja boa acolhida às verdades bíblicas e 
sujeição ao poder e ação do Espírito Santo para mudança dos corações.

25 Conecte - O acompanhamento dos jovens casais de 
namorados, Projeto 2 em 1, está em seu segundo mês. 
Agradeça a Deus pela oportunidade que esses jovens tem de 

construir relacionamentos pautados nas ordenanças bíblicas, sob 
orientação de discipuladores mais experientes. Peça para que tanto os 
pensamentos quanto às atitudes dos casais sejam baseados na 
verdade, respeito, justiça, pureza, amabilidade e de boa fama. 
Filipenses 4.8-9

valores do mundo, à cobiça da carne, à cobiça dos olhos.

22 Peça a Deus que possamos dar graças à Ele, fervorosamente, 
reconhecendo as bençãos e Sua presença em nossas  vidas. 
Que como família estejamos prontos exaltá-lo por seu caráter, 

sua �delidade e seus grandes feitos. Que todo crédito seja dado ao único 
que é digno de receber toda honra e  toda glória. 2Co 10.17

23 Interceda pelas amizades dos nossos jovens. Que o Senhor 
proporcione a cada um, amigos que amam ao Senhor, que 
desejam crescer em seu relacionamento com Deus e que estas 

amizades contribuam para uma edi�cação mútua. 
Foge também das paixões da mocidade; e segue a justiça, a fé, o amor, 
e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 
 2 Tm 2:22

24 Mc 1.35 "De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus 
levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde �cou 
orando.". Grandes são as responsabilidades dos homens em seus 

lares. Ore para que os homens da nossa igreja possam se inspirar no 
exemplo de Jesus em relação ao seu esforço em estar na presença de Deus, 
para que isso seja uma realidade em suas vidas. Que a leitura da bíblia e a 
vida de oração sejam prioridades em suas agendas.

27 No último sábado de cada mês, os jovens do Conecte participam 
de atividades sócio-educativas e evangelísticas na escola Dora 
Kanso, no bairro Village em Campinas. Peça para que o Espírito 

Santo capacite a todos os envolvidos a atuarem como verdadeiras cartas 
de Cristo, conhecida e lida por todos os homens.  2 Coríntios 3.2-3

28 2 Sm 24.10  Assim como o exemplo de Davi, ore para que o 
Senhor desvende nossos olhos para nossos próprios pecados, 
que nossos corações sejam esmagados pelo arrependimento, e 

que saibamos sempre voltar ao nosso Pai em con�ssão e transformação.

20 �"Administração - Conseguir novos voluntários para o serviço 
muitas vezes é um grande desa�o.  Agradeça pelos novos casais 
que estão iniciando no ministério de Gerência de Culto. Peça por 

sabedoria no desenvolvimento das atividades, que encontrem alegria no 
trabalho e façam tudo lembrando que servimos ao Senhor.
Salmos 100.2: ""Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos à Ele com 
cântico."""

29 Lc 22. 31-32   "Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para 
vos peneirar como trigo! Eu, porém, roguei por ti, para que a tua 
fé não desfaleça".   Clame ao Pai para que você não desfaleça na 

sua fé, para que você continue con�ante em Deus, mesmo no meio de 
lutas.



06 Ore pela implantação do trabalho em Belo Horizonte. 
Estamos nos reunindo num hotel da cidade, com um grupo 
de cerca 45 pessoas. Ore pela formação da liderança e pela 

07 Em meio à crise em nosso País, temos sido mais desa�ados 
e mobilizados a participarmos como igreja do auxílio aos 
nossos irmãos 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 27 nomes dos que estão nessa condição. 

08 Ministério de Casais
A O�cina da Família ocorrerá no dia 10 e terá como 
preletor o Pastor Ebenezer Bittencourt. Ore para que os 

casais recebam esta mensagem e tenham suas vidas transformadas 
pelo Senhor nesta ocasião.   
"Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram 
contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na 
rocha." Mateus 7:25

05 Sl 126.3 "Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por 
isso estamos alegres". A provisão infalível de Deus e sua 
bondade nos permite desfrutar da vida de uma 
perspectiva da ação grandiosa de Deus.  Lembre-se de 

fatos recentes que você e sua família viveram e agradeça nosso Pai 
pela sua intervenção em nosso favor! 

10Ore com a JOY Brasil!
   - Pelo acampamento de crescimento que acontecerá no 
feriado de Corpus Christi
   - Pelo sustento dos missionários

   - Pelo desenvolvimento da JOY Vinhedo
   - Por ousadia no Senhor em levar o evangelho aos adolescentes e 
por sabedoria em como fazer isso

14 Pv 5.18  "Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a 
mulher da tua mocidade."  Ore pelos maridos da IBCU, 
pelos que já são e pelos que serão: que sejam libertos das 

18
Orem pelas mulheres que estão chegando à IBCU, que 
sejam estimuladas à participar das atividades propostas 
envolvendo outras mulheres, que se integrem e possam 
servir nos diversos ministérios  da Igreja, sendo úteis no 

serviço a Deus, testemunhando tambem a fé por meio das suas ações.   
Tiago 2:17-18

12
Ef 5.15-17 "Tenham cuidado com a maneira como vocês 
vivem; que não seja como insensatos, mas como 
sábios,aproveitando ao máximo cada oportunidade, 
porque os dias são maus.Portanto, não sejam insensatos, 

mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor." Quantas 
vezes nossa vida deixa de ter a marca de Deus, porque preferimos 
agradar aos outros? Ore para que você possa usar seu tempo de 
forma sábia, e que suas prioridades, programas e preferências 
estejam alinhados com a vontade de Deus, e não com às 
expectativas de terceiros.

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

MINISTÉRIO   
DE

11 No dia 17 deste mês acontecerá o segundo culto de oração 
do Ministério Conecte, o Corujão. É uma oportunidade dos 
nossos jovens compartilharem suas orações uns com os 

outros e aprenderem mais sobre a sua importância na vida diária. 
Ore para que nossos jovens cresçam cada vez mais no hábito 
constante de conversa com nosso Pai.
“Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para 
mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar.”  
Lucas 18:1

15
Separe um tempo, hoje, para orar pela liderança da Igreja! 
Eles necessitam de sabedoria e graça para que possam 
pastorear o rebanho com temor e tremor. Ore para que 
Deus os proteja e livre do mal. Ore para sejam exemplo de 

vida piedosa. Ore, também, por suas famílias.

16
A Cristolândia, ministério que atua para libertação de pessoas 
dependentes químicos, tem buscado uma maior participação 
e apoio da IBCU, solicitando mais conselheiras bíblicas que 
possam aconselhar as mulheres internas da unidade em 

Indaiatuba. Ore por mais voluntárias e ore também pelo convite que 
recebemos para levarmos o treinamento de conselheiros bíblicos para 
as demais unidades da Cristolândia em São Paulo.

17
PREAS - Ore para que Deus oriente e guie a equipe no 
processo de estruturação do Ministério, principalmente na 
formação de equipe e liderança das diversas áreas 
envolvidas.

13
Ministério Discipulado. Ore para...
-  que Deus capacite a cada discipulador para encarar o 
desa�o de discipular.
-  que Deus use o Discipulado para ajudar a transformar o 

padrão de compromisso e relacionamento com Deus de cada um 
dos envolvidos.
-  que Deus direcione a equipe do Ministério quanto a execução das 
atividades do planejamento 2017."

09
Ore pelos enfermos e peça a Deus que os cure, conforte, 
fortaleça e livre da dor, levando-os a glori�car o Seu nome 
acima de tudo. Ore para que sejam fortalecidos no Senhor 
e desfrutem da Sua comunhão e contentamento Nele. Leve 

a Ele em oração estes nomes e seus familiares e cuidadores: Ivany, 
Miriam, Nelson, Saulo, Valdomiro, Cidinha, Daniel (bebê), Curt e 
possivelmente outros sem que sejam do nosso conhecimento. 

tentações do mundo, que amem a Deus, suas esposas e �lhos, 
assumindo e praticando com amor e sabedoria a liderança em seus 
lares que o Senhor lhes designa.

19 Desanimar é fácil, especialmente quando não estamos tão 
apoiados nos recursos e promessas de Cristo. Ore hoje, para 
que sejamos perseverantes, longânimos e fortalecidos na 

força do poder e da glória de Cristo. - Ef. 1: 19; 3:16; Cl. 1:11.

equipe de louvor. 


