
dia 
01

Ano novo,  novas ansiedades? O que é que nos preocupa? 
Deus nos manda lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. 
Ele tem cuidado de nós  (1 Pe 5.7). Se não oramos para levar 
a Deus todas as coisas, certamente não descansaremos em nossa 
soberba pretensão de querer controlar a menor coisa que seja. 
Ore hoje e a cada dia deste ano, e coloque sobre Ele a sua 
ansiedade.

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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dia 
02

Muitas ações estão previstas 
para transformar a vidas das 

crianças em 2013 através de Cristo e da 
Palavra. Planejamos várias coisas e 
ainda precisamos nos manter firmes no que já temos 
oferecido. Assim, pedimos que orem por: perseverança, 
ânimo, sabedoria e amor por essa Obra.

dia 
28

Ore pela programação de 2 de Fevereiro, sábado, do 
Semear, que está preparando um tempo de edificação 
de toda equipe: monitores de berçários , professores, 
culto infantil, auxiliares, recepção.... Esse tempo é 
importante para que sejam fortalecidos e sigam adiante nas 
suas tarefas. Orem para que todos os servos do Semear 
possam estar presentes.

dia 
29

Ore e agradeça pela equipe do ministério de educação 
de filhos e peça a Deus que lhes dê sabedoria para 
ministrar e conduzir os cursos que serão oferecidos na 

EBA em 2013 com o propósito de equipar os pais. Ore também 
para que os pais participem dos cursos e seminários sobre 
educação de filhos que serão ministrados ao longo de 2013 e 
que possam refletir o compromisso com Deus aplicando os 
princípios bíblicos na educação de seus filhos.

dia 
27

Muitos são os desafios e compromissos dos nossos 
pastores. Vamos orar pelos pastores da IBCU, para que 

o evangelho continue sendo o centro de suas vidas, para que 
continuem crescendo em intimidade com o Senhor, para que 
sejam eficientes na administração do tempo e tenham 
disciplina no estudo da palavra.

dia 
22

Orai sem cessar! (1 Ts 5.17). Você sabia que há um 
grupo de intercessores, irmãos e irmãs da igreja que 
se mantém prontos para orar por vários motivos? Ore por 
eles, para que sejam fiéis ao compromisso!

dia 
23

Em Dezembro, 48 alunos 
s e  f o r m a r a m  n o  

Seminário Bíblico Palavra da 
Vida em Benevides , no Pará, 
onde nossos missionários 
Richard e Yohanna lecionam. 
Oremos para que esses novos 
obreiros possam impactar de 
maneira bíblica suas igrejas de 
origem.

dia 
24

“Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, 
orações, intercessões e ações de graça por todos os 
homens, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, 
para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em 
toda a piedade e honestidade. Pois isto  é bom e agradável 
diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os 
homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade.” 
(1 Tm 2:1-4). Vamos orar hoje pelos homens e mulheres que 
estão iniciando sua gestão à frente da cidade de Campinas. 

dia 
25

“Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe 

será concedida (Tg 1.5)”. Não desperdice este privilégio de 
contar com a sabedoria divina em todos os momentos da 
sua vida. Peça-a Deus!

dia 
26

T h i a g o  e  K a r e n  
Zambelli retornaram à 
João Pessoa-PB, após um ano 
de convívio entre nós na 
IBCU. Devemos orar por sua  
readaptação àquela cidade, e 
para que o Senhor guie o 
Zambelli na retomada de seu 
trabalho na Missão JUVEP.

dia 
31

Estamos nos preparando para a realização da 
Conferência sobre conflitos familiares, com a 
participação do Peacemaker Ministries, aqui na IBCU, 
nos dias 26 e 27 de Julho. Ore pela busca e definição de 
igrejas parceiras e pelos preparativos para esse evento. Ore 
por todos os preparativos e para que Deus desperte o 
interesse e traga muitos líderes inscritos.

dia 
03

Ore por três pessoas a quem 
gostaria de compartilhar do 
Evangelho em 2013.

"Esquadrinhas o meu andar e o 
meu deitar"(Sl 139:3). Temos 
sido instruídos a confessar 

especificamente nossos pecados 
para não manchar o relacionamento 
com Deus. Confesse seus pecados e 
ore a Deus para que você possa 
tomar as decisões necessárias para 
viver uma vida santa.

dia 
04

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

MINISTÉRIO   ORAÇÃOORAÇÃODE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

dia 
31

João 15:5 nos exorta a permancermos ligados na videira. 
Ore para que o desejo de estudar e conhecer mais da 
Palavra de Deus seja infindável em nossos corações.  

Que a Palavra seja viva em cada um de nós!



dia 
11Em janeiro 2013 teremos o nosso 

Acampamento de Crescimento.   Ore:

1. Para que os adolescentes consigam ir... eles precisam de 
permissão dos pais e condições financeiras.
2  Pelas palestras que estão sendo preparadas pela liderança...  
que Deus fale através de cada um.
3. Que Deus nos cubra, protegendo esse acampamento 
fisicamente e espiritualmente.

dia 
06

É um grande desafio produzir material bíblico para 
os filhos dos cristãos das áreas tribais do Vietnã, pois 

há pelo menos 50 grupos étnicos no país, cada um com uma 
cultura e língua própria. Ore por "Rebeca", uma mulher que 
assumiu o desafio de mudar esta realidade! Peça a Deus que 
ela e sua equipe de tradutores, ilustradores e editores levem 
o desafio adiante e consigam cumprir está difícil tarefa.

Os missionários Otoniel e Izilda Berti 
estão chegando a Campinas, depois de 

vários anos de trabalho na MEVA, no 
estado de Roraima, para passar um 

ano conosco. Ore para que o casal 
tenha facilidade de adaptação 
em seu retorno e para que sua 
estada entre nós sejam frutífera 
e abençoadora.

dia 
05

dia 
07

Louve a Deus pela forma maravilhosa que ele uniu o 
grupo de adolescentes da nossa igreja! Vários deles 
testemunharam que o ano de 2012 proporcionou maior 
conhecimento da palavra e intimidade com o Senhor, e que 
também se sentem felizes pelas novas amizades em Cristo. 
Que Deus continue instruindo a liderança deste ministério 
a conduzir as programações e atividades para que o ano de 
2013 também possa ser frutífero.

dia 
08

Queremos estimular e alcançar 
mais Homens da IBCU a 
participar das programações 
deste ano. Ore pelo Encontro de 
Homens programado para o 
mês de Março: pela equipe, pelo conferencista, pelos 
participantes.

dia 
09

dia 
10

dia 
12

Louve a Deus pelas mães já 
alcançadas  através deste 

ministério e ore pelo alcance de 
novas mães ao longo de 2013! Ore 
para que Ele renove a disposição das 
mães que são voluntárias no MOPS e para que se dediquem 
ainda mais no alcance e auxílio às mães de filhos pequenos 
(0 - 11 anos).

O Ministério de Casais 
promoverá o 16º Encontro 
de Casais, nos dias 17 a 19 
de Maio, em Poços de Caldas. Ore 
para que Deus dê à equipe 
sabedoria na definição do 

programa, escolha do preletor e, ainda, para que tenhamos 
uma expressiva presença de casais visitantes, não cristãos.

dia 
13

dia 
15

No Uzbequistão, um grupo de policiais invadiu a casa 
de Valentina (53) e de  sua filha Natalya (26) que é 
deficiente. Os homens revistaram a casa, confiscaram livros e 
calendários cristãos. Elas foram levadas à delegacia de polícia 
e  pressionadas a aceitar o Islã. Como se negaram a fazê-lo, 
foram espancadas. Cerca de 10 horas após, foram libertas. 
Ore para que elas continuem firmes na fé e não esmoreçam.

dia 
14

Ao longo de 2012, um total 
de 240 matérias do SEDI 

– Seminário Digital – 
foram vendidas em todo o 
Brasil e inclusive a alguns 
outros países de fala portuguesa, 
ajudando a fortalecer teologicamente a 
liderança de inúmeras igrejas. Devemos orar 
para que em 2013, um número ainda maior de 
irmãos sejam atingidos pelo programa.

dia 
16

Você tem orado pelas pessoas da sua família que não 
são convertidas? Peça a Deus que esses amados 
possam ser libertos da escravidão do pecado e 

possam entregar suas vidas ao nosso Senhor e Salvador, 
Jesus Cristo!

Escola Bíblica de Adultos - Ore pelos professores, 
louve a Deus pelo compromisso que cada um tem 
demonstrado, compromisso com Deus e também com esta 
tarefa de ensinar Sua Palavra com fidelidade. Ore para que 
Deus desperte aqueles que não têm participado ainda para 
esta oportunidade de aprendizado.

dia 
17

dia 
18

Ore agradecendo por todas as provisões que Deus 
nos tem dado.

dia 
19

Seguir a Jesus nos levará inevitavelmente ao conflito 
com o mal. Por isso, precisamos orar sempre. Ele disse: 
“Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais 
escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em 
pé na presença do Filho do homem”. (Lc 21.36). Ore, hoje, 
por esse motivo de oração. Ore por firmeza na fé e no 
testemunho da igreja.

dia 
21

Muitas Koinonias retomam seus encontros ao fim de 
Janeiro. Oremos para que os lideres de Koinonias 
tenham sabedoria vinda do Senhor para conduzir os grupos. 

Que os grupos estejam firmados na palavra 
de Deus. Ore por aqueles que ainda não 
participam de uma Koinonia.

dia 
20

Em Dezembro, o Missionário Reinaldo 
Bui, esteve palestrando em escolas no 

município de Major Isidoro, no 
sertão da Paraíba, em um projeto 
que alcançou cerca de 950 
adolescentes. Nesse contexto 
em que muitos  jovens  
expressam o desejo de se 
tornarem bandidos quando 
crescerem, devemos orar para 
que a semente lançada nesse 
tempo, germine no coração 
daqueles que ouviram.

Jesus disse: “Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso 
farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho” (Jo 

14.13) e, “Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi 
e recebereis para que a vossa alegria seja completa”.  Note 
que a glória de Deus e a nossa alegria estão juntas na oração. 
Portanto, quem busca prazer será uma pessoa consagrada à 
oração (J.Piper). Ore para que sua maior busca e devoção 
seja pela glória de Deus. Peça o mesmo pela igreja.

Ore pela pregação da série 'Fidelidade Total' que se 
iniciará dia 13/01. KoinoniaKoinonia
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