dia Ministerio de Adolescentes
23 - Ore pelos preparativos para o acampamento que
acontecerá de 30.05 a 02.06! As inscrições já
começaram! Pedimos oração pelos recursos que precisam
ser levantados, pela animação dos adolescentes e pelo
preparo da equipe envolvida.
- Ore pelos novos grupos de discipulado que estão sendo
formados! E pelo envolvimento de mais discipuladores
homens!

dia
Deus nos mandar orar pelas autoridades,
especialmente pelos nossos governantes. Separe um 24
tempo, hoje, para orar pelo prefeito Jonas Donizette e
sua equipe. Ore para que Deus lhe dê sabedoria e para
que ele se mantenha no “temor do Senhor”.

dia Agradeça a Deus pela vida dos voluntários do
28 estacionamento, e ore por sabedoria da equipe neste

Mininstério de Aconselhamento
Que a igreja se sinta constrangida a aconselhar- se
mutuamente conforme 2 Co 1 : 3 e 4.

dia
29

dia Jovens
30 Orem pelos nossos jovens a fim de que tenham sua fé

fortalecida, seu compromisso com o Senhor sendo
firmado e que sejam fiéis testemunhas onde quer que
estiverem.

MINHA ORAÇÃO

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.

PESCA – Ministério nas Escolas Públicas
Ore para que tenhamos voluntários para cada área de
atuação nas Escolas Públicas: Palestrantes, Programas
Especiais, Coordenação

dia
01

dia O ministério de casais
02 realizará no dia 07/abril um

alunos do SEDI e também pela
procura de novas matérias.
Peça para que novos alunos realmente
se empenhem e que a palavra de Deus
seja realmente vivida por eles. Peça também
pelo progresso da edição das matérias já gravadas.

almoço com o objetivo de
integração das famílias e ainda com
a finalidade de arrecadar recursos
para facilitar a ida de casais ao 16º
Encontro de Casais. Ore pela
realização desse evento e por toda
a equipe que estará envolvida.

Escola Bíblica
dia
Orem por todos aqueles que estão comprometidos
26
com o ensino na Escola Bíblica IBCU. Que Deus os
capacite e use neste processo de ensino e aprendizagem
da Palavra.
Agradeçam a Deus por todos aqueles que têm participado
da Escola Bíblica e usufruido do ensino que tem sido
oferecido. Orem para que a Palavra seja de fato ouvida,
compreendida e praticada.

MINISTÉRIO

ORAÇÃO
DE

da Ceia do Senhor.

Abril
2013

período de aumento do movimento em virtude do
crescimento da igreja, quando é necessário administrar
diversas situações.

dia SEDI
25 Agradeça pelo desempenho dos

dia Agradeça pelo serviço e disponibilidade dos casais que
27 todo mês preparam os elementos usados na celebração

Vamos

,,

Sábado Legal - começamos os trabalhos no Village! dia
Orem para que a nossa visão de evangelismo esteja
22
em conformidade com a do Senhor Jesus, e que o
nosso trabalho seja feito com o mesmo amor do Senhor
Jesus por aquelas almas.

Discipulado
dia
Peça ao Senhor que capacite homens e mulheres para 03
um compromisso de investir em vidas através de um
grupo de discipulado.
Ore pela equipe de trabalho do Ministério de Discipulado, a
fim de que Deus proporcione sabedoria, discernimento em
cada tarefa, seja a de formação de grupos, orientação,
treinamento e qualquer outra atividade. Que haja no coração
de cada envolvido, temor e dependência do Senhor.

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage

ministeriodeoracao@ibcu.org.br

facebook.com/ibcucampinas

dia Escola de Artes
04 Agradeça ao Senhor pelo número expressivo de alunas

que estão participando pela primeira vez da nossa
Escola de Artes. Ore em favor de toda equipe e pela
oportunidade de proclamação do evangelho neste
ambiente!
Ministério JOY!
dia
1 . Q u e D e u s c o n t i n u e 05
trabalhando nos corações dos
adolescentes que estão vindo ao
Club JOY!
2. Que Deus levante mais líderes, especialmente homens,
para nos ajudar na obra.
3. Que Deus abençoe e proteja os eventos da JOY!, o Day
Camp e o Chá das Mães em abril e os Clubs JOY! às sextas.

dia Alvo Esportes
06 Aproximadamente vinte e cinco

dia
10

Como a família tem sido atacada e desacreditada! Separe um
tempo, hoje, para orar pelas famílias da igreja. Inclua em sua
oração os noivos que se preparam para o casamento, os jovens
casais no início de sua vida conjugal, os pais de filhos pequenos,
casais com filhos adolescentes e também os que já se encontram
com “ninho vazio”. Ore também pelos ministérios que buscam
equipar e aconselhar famílias.

O ministério de educação de filhos tem o desafio de
treinar os pais para que eduquem seus filhos conforme a
instrução bíblica. Para isso, precisa de mais dois casais de
voluntários para trabalhar nessa equipe. Ore sobre isso.

dia
11

dia MOPS
12 Ore para que Deus desperte as mães de crianças de 0 a
11 anos da IBCU para a importância em participar deste
ministério, que é especialmente preparado para elas e para
suas amigas, tanto aquelas que já conhecem ao Senhor como
aquelas que ainda não O conhecem.

crianças participam do nosso
programa aos sábados pela manhã. Neste
ano planejamos visitar as famílias dos
participantes do Alvo. Ore em favor da
equipe e por sabedoria diante das
oportunidades de proclamação do
evangelho.

dia
07

Nação Resgate – Grupo de
dia
Evangelismo de Impacto.
13
Ore para que cada integrante do grupo
amadureça espiritualmente tendo a
consciência do seu papel dentro do reino de
Deus e, ainda, que o grupo seja uma
referência no que diz respeito a servir,
inspirando e capacitando pessoas
unicamente para a glória de Deus.

dia As reuniões de oração das Mulheres acontecem todos
08 os primeiros domingos de cada mês às 17hs na IBCU.

Lembre dos nossos missionários, e ore pelo público não
cristão à sua volta - para que Deus os leve a reconhecer a
Jesus.

Ore pela redefinição futura do ministério do Paulo
Adolfo e Raquel, que hoje estão no Ami.

Peça a Deus que desperte as mulheres da nossa igreja a se
engajarem nesse precioso ministério. Ore também pelos
preparativos para o Jantar das mulheres, no mês de Maio.
Jeremias 29: 13
Informática
dia
Aproximadamente 20 alunos estão sendo inseridos no 09
mundo virtual através das aulas de informática
oferecidas na IBCU aos sábados pela manhã.
Desejamos oferecer aulas de informática em diversos
horários e dias da semana. Para que isto ocorra,
necessitamos do engajamento de novos integrantes na
equipe. Ore por isto!

dia
14

Ore pelo programa evangelístico que será realizada em abril dia
visando atingir a comunidade em torno da IBCU. Ore pelas 15
crianças e famílias que serão alcançadas pela mensagem da
salvação em Cristo. Ore também por sabedoria e graça para toda a
equipe de trabalho que estará envolvida, pelas atividades e pelo
clima.

dia
16

Ore pela integração das pessoas que vem chegando em
nosso meio, que possam se envolver nas diversas frentes
de trabalho.
Ore pelas lideranças das Koinonias, e que os anfitriões que
recebem uma Koinonia possam fazê-lo com coração de servo,
para glória do Senhor.

Semanalmente o número de crianças no Semear tem aumentado. dia
Glórias a Deus por isso! Hoje temos salas com mais de 40 crianças 17
inscritas e temos um total de mais de 350 crianças. Assim,
precisamos rogar ao Senhor que:
1- tenhamos recursos físicos (sala, brinquedos, equipamentos, carteiras,
etc) suficientes para atender a todos.
2- tenhamos recursos pessoais (pessoas treinadas e prontas para a servir
ao Senhor).Precisamos de novos voluntários que queiram ser treinados.
3- para que cada pai compreenda e colabore com o ministério.
4- para que as famílias venham espiritualmente preparadas aos
domingos.

dia
18

Ministério de
infraestrutura

Graças ao Senhor pela
demanda de trabalho do
ministério de infraestrutura que
está desafiadora! Vamos
precisar muito do Senhor Jesus!
Orem para que Ele conduza
nossas ações de melhorias.

Um grupo de mulheres da nossa igreja iniciou o ministério dia
de suporte a mulheres com câncer. Ore por esse grupo, seu 19
treinamento que está em andamento e pelo alcance desse
precioso ministério. Ore também pelas mulheres que já estão
sendo alcançadas e amparadas por esse ministério.

dia Ore por esses irmãos que estão doentes e em tratamentos
20 médicos: Gabriela e Elisa (recuperação pós parto); Prof.
Carlos Osvaldo (quimioterapia); Mônica Tamburus
(quimioterapia); Priscila Vieira Corilow; Malucha (pós cirurgia
do pé); Zilton Santos; Saulo Lisbão ; Natália (mãe de Letícia
Cintra)
Good News - Ensino de Inglês dia
com apresentação das Boas
21
Novas
Ore pela formação das novas turmas e
pelo casal Donald e Nilva, missionários
voluntários, que estão dedicando tempo
e talento, para que pessoas possam
conhecer e dominar outro idioma e ainda
criando relacionamentos saudáveis com a comunidade IBCU.

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage

facebook.com/ibcucampinas

