
01 Ministério de Mulheres - Agradeça 
pelo encontro de mulheres. Deus 
proporcionou uma ótima oportunidade 

de convivio, um tempo para re�etir sobre o proposito da vida de uma 
mulher cristã sendo confrontada com a Palavra de Deus.
Ore para que nós mulheres possamos colocar em pratica tudo que 
ouvimos e aprendemos sobre ser Belas aos olhos de Deus. Um desa�o 
diario de submissão à Ele e obediencia às Escrituras. 1 Pedro 3:3-4

02 Semear - A partir deste mês as 
crianças de 4 a 11 anos iniciarão o 
último volume do ano de nossa série 

"Bíblia de Ponta a Ponta". Para alguns este será o �nal de um longo 
ciclo e o término de seu tempo no Semear. Que o nosso Deus 
revigore o animo de nossas crianças para o estudo da Palavra, e 
auxilie aqueles que no próximo ano entrarão em uma nova fase.

03 Os Ministérios da IBCU estão trabalhando com a meta de 
�nalizar o Planejamento de 2018. Oremos pelos 
resultados dessas reuniões!

21 Ministério Discipular
1. Orem pelo planejamento 2018, para que 
o Senhor conduza a equipe a construir 

metas e ações que re�itam obediência à Palavra através da missão 
de ser e fazer discípulos de Cristo;
2. Orem pelos grupos de discipulado em funcionamento, para que o 
Senhor motive a todos a estarem cada vez mais comprometidos.

23 Ore por cada líder do Semear, para que 
estejam constantemente encorajados e 
amando profundamente a Deus e a 

cada uma de nossas crianças.

24 Com o propósito de capacitar e estimular 
casais para que cresçam e se fortaleçam 
em seus relacionamentos, e também para 

treinar os pais para a tarefa de educar seus �lhos conforme a 
orientação bíblica, mensalmente acontece na igreja a Oficina da 
Família. Ore por esses encontros e por todos os que estão investindo 
nessa capacitação e treinamento.

27 Ore pela JOY!
1- Pela JOY Vinhedo e o deslocamento da 
família do Thiago e Lucielen, que serão 

lideres lá;
2- Pelo sustento do missionário Thiago ("Pane");
3- Pelo  Raul Ferreira, novo missionário da JOY Campinas;
4- Pelos grupos de discipulados;
5- Por sabedoria vinda do alto para os líderes e equipe da JOY e 
diretoria.

28 São muitas as estratégias e pressões que atacam e tentam 
destruir os fundamentos estabelecidos por Deus na criação 
da família. Na primeira semana de novembro, estará 

conosco o Dr. Lou Priolo, conferencista internacional e autor de 
vários livros, para falar aos homens, mulheres, casais, jovens e 
adolescentes. Ore por esses encontros e para que Deus use e 
abençoe as palestras do Lou.

29 Con�itos fazem parte desta vida, mas nem sempre 
sabemos lidar bem e biblicamente com eles. No primeiro 
�nal de semana, o Dr. Lou Priolo falará na nossa 

conferência de aconselhamento bíblico sobre  "Como Solucionar 
Conflitos”. Ore para que tenhamos uma expressiva adesão de 
participantes e para que traga muita edi�cação para todos os 
participantes.

31
Orem para que os membros da IBCU sejam �éis ao 
Senhor no falar e nas ações em seus locais de trabalho e 
estudo.

30 Orem para que a economia do país cresça conforme os 
princípios da ética cristã. Orem para que homens e 
mulheres revestidos de autoridade tenham sabedoria e 

ética na administração dos recursos públicos.

MINISTÉRIO DE 

04 O Ministério de Infraestrutura necessita de voluntários 
para serviço nas áreas de manutenção e conservação 
predial e operacional - oremos por  mais voluntários com 

dons de serviço.

MINISTÉRIO

DISCIPULAR

22 Os voluntários e equipes que levam consolo e 
encorajamento através da visitação, contam com as 
nossas orações para as várias atividades que regularmente 

são desenvolvidas nos seguintes locais: Hospital Boldrini, 
Cristolândia, HC e nas várias residências de pessoas da igreja e 
também de fora da igreja. Ore pela equipe e por cada pessoa 
visitada.

OFICINA DA FAMÍLIA

25 Impulse - A equipe de liderança dos 
adolescentes é formada por muitos casais. 
E nosso pedido é para que você ore por 

eles. Pela vida espiritual de cada um, para que eles tenham 
sabedoria, alegria e criatividade para continuar realizando as 
tarefas do ministério. 

26 Orem pelos professores cristãos em todos os níveis e áreas 
de ensino secular, para que exerçam com excelência o seu 
trabalho, honrando com ousadia os princípios bíblicos.



06 Nos meses de outubro/novembro será oferecido na EBA 
um curso sobre educação de filhos cujo propósito será de 
instruir e equipar os pais. Ore e agradeça pela vida dos 

professores e peça a Deus que lhes dê sabedoria para ministrar e 
conduzir o curso. Ore também para que os pais participem e que 
possam re�etir sobre o compromisso com Deus aplicando os 
princípios bíblicos na educação de seus �lhos. Pv 22:6

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

MINISTÉRIO   
DE

07 Durante os próximos dois meses está sendo oferecido para 
nove mulheres no Village um curso semanal de manicure. 
Oremos para que Deus fale através da Débora, Sandra e 

Geysla que ensinam no curso, e pelo João Sachi que leva a Palavra. 
Que Deus abra os corações das alunas para o entendimento da 
Palavra de Salvação!

08 A lista de desempregados do GAPRO está com 23 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 especí�cas. Ore para que o Senhor dê sabedoria ao 
ministério de promoção social para gerenciar esse apoio. Ore por 
mais voluntários para esse ministério.

05 Morungaba
1) Ore pelo Treinamento do Escolhas (Cruzada 
Estudantil) oferecido pela igreja aos professores 

municipais e estaduais de Morungaba, para que seja construtivo e 
ofereça oportunidades para evangelização e discipulado;
2) Ore pelo passeio das crianças da igreja no dia 07/10 ao Dia da 
Criança no Acampamento Palavra da Vida, Atibaia - para que seja um 
dia de diversão e conhecimento e aprendizado a respeito do Senhor 
Jesus, e para que Deus nos conduza em segurança na ida e na volta;
3) Ore pelo curso "Reforma e Reformadores" que está sendo dado na 
Escola Bíblica, para que seja um tempo de edi�cação na fé e na 
Palavra, e para que muitas pessoas se interessem em participar;
4) Ore pela campanha de arrecadação de ofertas para pintura da 
igreja: que muitas pessoas sintam-se motivadas a contribuir com 
alegria e generosidade.

10 Nossas contribuições são uma das formas como 
demonstramos o valor que damos ao nosso Senhor. Ore 
para que as famílias de nossa igreja façam isso de maneira 

sistemática e regular, evidenciando assim a �delidade para com 
nosso Deus. 1 Co 16.2

09 O incentivo dos pais na vida espiritual dos �lhos é de 
imensa importância. Ore para que eles sejam 
comprometidos nessa tarefa, para que não desanimem, 

que sejam exemplos para seus �lhos, e para que mantenham o foco 
em Deus. Que o Senhor lhes dê sabedoria, amor e �rmeza na 
orientação de seus �lhos.

15 Como igreja, nos lembremos de continuar em oração pelo 
processo e aprovação do nome e estatuto da IBCU.

16 Orar uns pelos outros e levar as cargas uns dos outros são 
responsabilidades e privilégios que Deus concede a todos 
nós. Separe um tempo para orar hoje pelos nossos irmãos 

que estão enfermos e necessitam de cura, alívio, esperança, força, 
sabedoria e graça: Miriam, Eliezer, Ivani, Valdomiro, Neme, Flávia, 
Daniel (bebê), Raquel e Lydia.

17 Oremos pelo SEDI, para que o Senhor 
permita que tenhamos mais foco e que mais 
voluntários se apresentem para que o 

ministério volte a crescer, e que se torne um instrumento 
signi�cativo para preparar líderes e pastores onde não podemos 
chegar �sicamente.

11 Missões - Oremos pelo total reestabelecimento 
da saúde do nosso missionário Curt Kirsch, que 
ele seja sustentado com amor e paciência, 

sendo usado por Deus em todos os momentos e oportunidades para 
proclamação e testemunho do Reino de Deus!

18 Impulse - Ore para que os adolescentes 
tenham coração de servo. Que eles 
entendam essa tarefa e a realizem com 

amor para a Gloria d'Ele.

20 Ore para que o Senhor nos conceda 
criatividade e habilidade para lidar com 
o crescente número de bebês e a 

19 Oremos por nossos missionários e planos de 
mudanças para 2018: pelo preparo de Lucas 
e Nayla mudando para o Sertão, e por Arthur 

e Tarci mudando para Campinas.

12 Impulse - Louvamos pelos novos grupos 
de discipulado que se formaram. Ore por 
eles e para que Deus levante mais 

discipuladores para os adolescentes. A demanda é grande e nosso 
desejo é que todos os adolescentes estejam inseridos em algum grupo. 
Que sejam pessoas �éis a Palavra e comprometidas em serem bons 
exemplos para os seus discipulandos. 

13 Semear - Ore para que os pais tenham 
maior interesse e compromisso em 
levar seus �lhos para o Culto Infantil. 

Que o nosso Deus lhes conceda entendimento da importância e 
singularidade deste momento para as crianças.

14 PREAS - Sabendo que um pré-adolescente passa grande 
parte do seu tempo na escola, pedimos que orem para que 
sejam testemunhas �eis de Cristo, e que Deus os mantenha 

�rmes diante das pressões.

necessidade constante de formar novos voluntários dentro do 
Semear.


