
01 A família é o lugar ideal para se aprender e re�etir sobre o amor 
de Deus.  Ore pelos grupos de mulheres e de casais que estarão 
reunidos hoje à noite para ouvir as palestras do Lou Priolo. Ore 

para que Deus use o palestrante para edi�cação e bênçãos de todos.
(Josué 24: 15)

04 Ore para que os irmãos em Cristo atuem em todas as áreas da 
vida com base nas Escrituras Sagradas. “Lâmpada para os meus 
pés é a tua Palavra e luz para o meu caminho”.

(Salmo 119: 105)

02 Hoje à noite, nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens 
estarão reunidos para serem ministrados pelo Lou Priolo sobre 
namoro. Ore para que o Senhor os in�uencie

para que sejam consagrados a Ele e submissos à Sua Palavra em suas vidas 
e relacionamentos. (Eclesiastes 12:1)

20 Infra-estrutura necessita de investidores que desejam investir 
especi�camente em alguns projetos de melhorias, ore para que o 
Senhor supra esta demanda. (2 Coríntios 9:7)

22 Ministério SEDI - Ore pela intensidade do 
envolvimento da equipe e pela liderança de 
Carlos Silva, que precisa de mais tempo para se 

dedicar ao serviço. Agradeça a Deus pelo progresso na descrição dos 
vídeos e pela entrada do Fernando Moraes, que possibilitará o 
re�namento do trabalho. (Mateus 5: 16)

23 Evangelho é a boa notícia da salvação através de Jesus Cristo. 
Ore para que cada crente entenda e assuma seu compromisso 
com a evangelização. (Mateus 28: 19-20)

25 O Ministério Semear tem por objetivo 
pastorear crianças. Interceda pelos pedidos 
abaixo: 

 1 - No dia 25 de novembro, as crianças de 10 anos apresentarão um teatro 
evangelístico no Village, ore para o que Senhor as use na proclamação do 
evangelho e no testemunho de Cristo para outras crianças.
 2 – A fase �nal da produção do novo formato das revistas do Ministério se 
aproxima. Pela coleção “Bíblia de Ponta a Ponta”, até completarem onze 
anos, nossas crianças estudam cada livro da Bíblia duas vezes. Ore para que 
este material permaneça com alta qualidade e �delidade às Escrituras. 
3 - Frequentemente recebemos diversas visitas de crianças dos mais 
diferentes contextos. Ore para o que o Senhor dê criatividade e capacidade 
no cuidado e evangelização dessas crianças. 
4 – Quanto às crianças já convertidas, ore pelo seu crescimento espiritual. 
Ore também para que seus pais sejam ativamente envolvidos em seu 
discipulado e que encontrem sempre no corpo de Cristo o apoio necessário. 
(Lucas 2: 52)

03 Temos que lidar com vários tipos de con�itos e precisamos 
muito da sabedoria e da graça de Deus para isso e para 
glori�carmos Seu nome em meio às di�culades.

O palestrante Lou Priolo falará hoje e amanhã sobre como lidar 
biblicamente com os con�itos. Ore por essa conferência para que seja 
muito proveitosa a todos os participantes. (Colossenses 3: 1-4)

21 Ministério da Administração - Agradeça a Deus pela equipe do 
estacionamento. O trabalho deles é de extrema importância, 
além de bastante exigente, pois eles enfrentam sol, poeira, 

chuva, motoristas irritados, dentre outras muitas di�culdades. Lembre-se 
de orar também por suas famílias e peça ao Senhor que os abençoe e que 
dê a eles a motivação de servir com alegria (Salmo 100: 2).

26 Morungaba - Com o �m do ano se aproximando, 
junte-se em oração com os irmãos do ministério em 
Morungaba pelos seguintes motivos: 1) Pelo passeio 

da Igreja nos dias 24-26/11, quando haverá preleções, confraternização e 
batismos. Ore para que o Senhor permita que os irmãos desfrutem de um 
tempo de muita comunhão, adoração e edi�cação na Palavra; 2) Agradeça 
pelo arrecadamento de 75% do valor necessário na campanha para 
pintura das instalações da igreja e ore pela arrecadação dos 25% que 
ainda restam; 3) Louve ao Senhor pelo aumento no número de alunos na 
nossa Escola Bíblica em Morungaba. Atualmente, há, em média, 20 
alunos; 4) Clame ao Senhor pelo avanço do trabalho nas escolas e para que 
esta oportunidade seja uma ponte de contato e evangelização de muitos 
professores, alunos, pais e demais pessoas envolvidas.
(1 Tessalonicenses 5: 16-23)

27 Missão JOY - Ore pelos líderes do trabalho e 
envolvimento dos grupos de discipulado. Peça 
ao Senhor sabedoria e crescimento da Missão 

e da Diretoria. Ore também pelos missionários Tiago (Pane) e Raul e para 
que haja levantamento de recursos para esta missão. Peça a Deus para 
abençoar o trabalho dos irmãos nas seguintes escolas: O�cina do 
Estudante, Integral Paineiras, Escola Estadual Prof. Hilton Frederici, EMEF 
Raul Pila e Adalberto Nascimento. (Isaías 6: 8)

28 A Escola Bíblica está trabalhando na proposta de ensino para 
2018. Ore por sabedoria e discernimento para que os 
responsáveis possam identi�car, oferecer e organizar os assuntos, 

distribuindo adequadamente os professores e os períodos para cada curso. 
Ore para que tudo seja feito sob a dependência do Senhor. (Salmo 143: 8)

29 Ore pelos nossos professores da Escola Bíblica e por suas famílias 
para que Deus os capacite e os use neste ministério tão 
importante que é ensinar as Escrituras. Ore agradecendo a Deus 

por suas famílias, que direta ou indiretamente contribuem para que 
nossos professores possam dedicar tempo estudando e ensinando. 
(Romanos 12: 7)

30 Ore para que os membros da igreja separem primeiramente a 
parte de sua renda que será dada a Deus, antes dos demais 
compromissos. “Honra ao Senhor com os teus bens e com as 

primícias de toda a tua renda.” (Provérbios 3: 9). 05 Ore pelos líderes da igreja para que possam cumprir o ministério 
na dependência do Senhor e com ânimo renovado.
(1 Pedro 5: 2-4)

24 Ore para que Deus dê entendimento espiritual a cada membro da 
igreja, a �m de que sejamos capazes de discernir o que é melhor 
e conheçamos o Senhor plenamente (Filipenses 1:9-11). 



07 Ministério de Mulheres - Na vida 
contemporânea, proliferam alternativas 
confusas e valores morais degradados. 

Ore para que as irmãs em Cristo comprometam-se a se 
apresentarem em temor a Deus e que sintam seus corações 
incomodados ao verem perdidas as mulheres de seu círculo social 
(família, trabalho e vizinhança).  Peça ao Senhor que as capacite 
para que sejam sal e luz onde estiverem e possam re�etir a imagem 
de Cristo diariamente. (Mateus 5: 13-16)
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08 Em nome do desenvolvimento da criança, muitos pais 
estão cegos quanto à reponsabilidade própria de educar 
os �lhos com limites. Infelizmente, há pais cristãos que 

também negligenciam a educação de seus �lhos segundo o padrão 
e os princípios bíblicos. Ore para que os pais da igreja sejam 
obedientes a Deus, assumam suas responsabilidades e criem seus 
�lhos em conformidade com as Escrituras. (Deuteronômio 6: 6-7)

06 Mops - Mães de crianças com idade até 11 anos 
podem se integrar ao MOPS e desfrutar da 
oportunidade de evangelismo e de caminhada 

espiritual e emocional em conjunto com outras mulheres. Ore para 
Deus despertar nessas mães o interesse em participarem dos grupos 
já formados e para que convidem suas amigas para também se 
unirem a eles. Ore ainda para que Deus toque no coração de 
mulheres maduras no propósito de formação de novos grupos em 
Campinas e região. (Tito 2:3-5)

11 Ore para que o Senhor desperte homens e mulheres de 
todas as idades para um envolvimento com discipulado. “E 
o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, 

con�a-o a homens �éis, que sejam idôneos para também 
ensinarem os outros”. (2 Timóteo 2:2).

10 Ministério Discipular - Agradeça ao 
Senhor, juntamente com a equipe do 
ministério, pelos trabalhos realizados para 

estruturar o planejamento para 2018.  Interceda pela equipe 
envolvida a �m de que o Senhor a capacite para execução das 
atividades planejadas para o ano de 2018. Ore também pela 
�nalização das ações propostas para o decorrer do ano de 2017.  Que 
o Senhor conduza todos os envolvidos neste ministério e reforce nos 
corações o compromisso com discipulado. (Provérbios 16:3)

12 Pré-adolescentes. Ore pela consagração da vida dos 
pré-adolescentes, a �m de que se interessem e cresçam cada 
vez mais na Palavra. Ore também pela equipe para que, 

acima de tudo, o foco de cada um seja servir com excelência ao Senhor. 
Ore ainda pelos discipulados para que mais pré-adolescentes se 
interessem e que os grupos possam crescer juntos no Senhor. 
(Provérbios 1: 8-9)

09 Ministério de Aconselhamento - Aconselhar 
biblicamente é privilégio e responsabilidade de cada 
cristão. Ore para que, como igreja, possamos praticar isso 

naturalmente, ajudando-nos mutuamente e tendo como alvo a 
estatura de Cristo. Ore também por todos os conselheiros e 
conselheiras que têm se dedicado a aconselhar biblicamente 
pessoas de dentro e de fora da igreja, nos mais variados e, muitas 
vezes, difíceis casos. Ore pela transformação dessas vidas. 
(Colossenses 3: 16)

13 Impulse - Ore pela consagração da vida 
dos adolescentes, para que se 
mantenham comprometidos com Deus 

e sejam sal e luz entre descrentes. Ore pelo encerramento das 
atividades do Ministério dos Adolescentes, pelo �m das atividades 
escolares e por aqueles que prestarão vestibulares. Ore para que Deus 
os capacite, renove o ânimo e para que eles realizem suas atividades 
com excelência e dependência Nele. (Colossenses 3: 23)

14 Pais de pré-adolescentes e adolescentes. Ore para que os pais 
dos pré-adolescentes e adolescentes da igreja não 
desanimem, estejam biblicamente preparados para o 

enfrentamento de informações e in�uências mundanas e �quem 
atentos e comprometidos com a formação cristã de seus �lhos. 
(Salmos 127: 3-5)
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DISCIPULAR 15 Agradeça a Deus por Sua bondade e pela graça que Ele 
concede aos pais na tarefa de educar seus �lhos. Ore também 
para que os pais possam reconhecer que o alvo é tornar os 

�lhos discípulos do Senhor Jesus. (I Coríntios 10: 31)

16 Ajudar a levar os fardos uns dos outros é uma clara 
recomendação bíblica. Uma das maneiras e 
responsabilidades que Deus nos deu é orarmos uns pelos 

outros para que sejam curados, confortados, consolados, em meio à 
dor e ao sofrimento. Ore por estes irmãos que se encontram enfermos 
e/ou em tratamento de saúde: Ivani, Lydia, Flávia, Daniel (bebê), Curt, 
Symone, Eliezer, Neme, Delci, Saulo, Mirian, Valdomiro, Vera (esposa Pr. 
Cleuton). (Gálatas 6:2)

17 Ore para que o Senhor sustente nossos irmãos que 
se encontram desempregados. Ore para que o 
Senhor lhes proporcione novas oportunidades de 

trabalho, força e sabedoria para lidarem bem com a situação e para que seus 
familiares também sejam fortalecidos. Como igreja, ore para que sejamos 
sensíveis às necessidades dos irmãos e prontos a ajudá-los de forma 
especí�ca. Ore para que o Senhor dê sabedoria ao Ministério de Promoção 
Social para gerenciar esse apoio. (Mateus 25: 35-40)

18 Peça a Deus para suprir as necessidades �nanceiras de nossos 
missionários e suas famílias e para que eles sejam sábios 
administradores de suas �nanças. Ore pela �delidade dos 

mantenedores em seus compromissos apesar de toda a crise do nosso 
país. Que o Senhor desperte a generosidade e �delidade entre os 
membros da nossa igreja. (Filipenses 4: 19)

19 Ore pelo fortalecimento da igreja em Belo Horizonte e pelo 
seu planejamento de 2018. Ore pelas famílias que estão 
chegando e para que mais jovens se envolvam no trabalho. 

(Romanos 12: 4-5)


