dia Ore para que as mães
23 da IBCU e também

dia
22

dia
28

Ore para que todos em sua família reconheçam as mentiras
do inimigo em suas vidas. Ore para que suas atitudes e
ações sejam guiados pela Verdade e os seus pensamentos
sejam cativos à Palavra de Deus.
Jo 8:44; 2 Co 10:4-5

Mães unidas fazem um mundo melhor

todas aquelas que tem
frequentado o MOPS venham
a ter suas vidas alicerçadas em
Brasil
Deus e em suas promessas, para que, quando vier a
tempestade, mantenham sua fé em Cristo Jesus. Mt 7:24-27

dia
24

Ore por cada membro de sua familia, para que
possam estar sempre prontos para qualquer batalha
dentro de si e contra o mundo ao seu redor. Ore para
que
seu traje diário sempre inclua a armadura de Deus. Que
possam ter auto-controle em todas as circunstâncias a fim
de que o Espírito de Deus brilhe através de suas ações, em
todas as situações. 1 Ts 5:8

dia Ore para que sua familia
25 valorize mais o seu
relacionamento e fé no
Senhor do que qualquer poder
mundano, pois é melhor ter
uma fé sólida e pouco ganho
material do que ter grandes
riquezas mundanas sem o
temor do Senhor.
Pv 15:16

dia
O Acampa Insight acontecerá de 30 de maio a 02 de
junho, com o tema Full Time: Fidelidade Total! Estarão 29
presentes não só os adolescentes frequentadores da
IBCU, como também parentes, amigos da escola! Ore para
que haja transformação e salvação de vidas!

dia Ore para que sua família entregue seu tempo e talentos
30 para o Senhor. Ore para que seus dons espirituais se
manifestem no trabalho, na igreja e em casa.
Ef 5:15-16; 1 Co 12:04, 7

Ore por quebrantamento do coração e por aceitação do
conselho bíblico. Ore também por todos os conselheiros
bíblicos envolvidos nessa preciosa e difícil tarefa de resgatar
vidas e casamentos.

Maio
2013

ORAR
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.

dia
Casamento é pacto, aliança, compromisso. Ore para
31
que maridos e esposas da igreja honrem a aliança de
casamento e dependam da presença, graça e poder de
Cristo para cultivarem a aliança buscando a glória de Deus.

Ore para que Deus nos dê 120 casais inscritos para o dia
próximo Encontro de Casais. Ore para que nesse
01
grupo tenhamos 20 casais não cristãos. Ore por todo
o trabalho e comunhão da equipe nos preparativos para a
realização do Encontro.

MINHA ORAÇÃO

dia Ore para que a sua família cresça espiritualmente e
02 considere a sua responsabilidade perante o Senhor.
Ore para que cada um guarde seu coração através do
desenvolvimento espiritual, leitura e estudo da Bíblia,
oração, meditação, memorização das escrituras, etc.
2 Pe 3:18; Pv 4:23

Ore para que sua família confie em Deus acima de seus dia
próprios julgamentos e conclusões, e que ela sempre 26
conscientemente inclua o Senhor em tudo o que fizer,
para que seu caminho seja justo.
Pv 3: 5-6

dia São muitos os casos de aconselhamento de casais em
27 conflito. Clame a Deus pela transformação desses casais.

Vamos

,,

Ore por sua família, que ela possa ser protegida e
guiada pelo Espírito Santo ... que os seus caminhos
sejam justos e retos. Pv 2:8

MINISTÉRIO

ORAÇÃO
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.
ministeriodeoracao@ibcu.org.br

Todos os domingos dezenas de pessoas estão envolvidas em
dia
ensinar a Bíblia para centenas de crianças de 0 a 11 anos.
03
São 19 trabalhos diferentes a cada domingo. Oremos:
• Para que o Senhor renove as forças de cada voluntário.
• Para que o Senhor levante mais pessoas, pois o número de
crianças tem aumentado.
• Pelos pais que têm recebido orientações, mas que têm ignorado
as mesmas dificultando nosso trabalho.
• Pela disciplina das crianças.
• Pelas aulas, para que a mensagem atinja os corações das crianças.
• Para que as famílias valorizem as lições que são enviadas para
casa.
• Pela feira de ministérios que irá ocorrer dia 5 de maio, que possa
incentivar as pessoas a se envolverem.

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage

facebook.com/ibcucampinas

dia Ore para que sua familia seja uma familia de oração.
04 Ore para que todos planejem momentos de silencio na

presença do Senhor, e O busquem a todo o tempo.
1 Ts 5:17; Lc 22:46; Tg 5:16

Durante os meses de Maio/Junho, dia
mais um curso sobre relacionamento 05
conjugal será oferecido na EBD. Ore
para que haja uma ótima adesão e
participação de casais. Ore para que Deus
capacite e use os professores que
ministração o curso.

Ore para que a sua família cresça espiritualmente e
considere a sua responsabilidade perante o Senhor.
Ore para que cada um guarde seu coração através do
desenvolvimento espiritual, leitura e estudo da Bíblia,
oração, meditação, memorização das escrituras, etc.
2 Pe 3:18; Pv 4:23

dia
06

Ore para que Deus levante mais voluntários para o dia
Ministério de Aconselhamento, que venham mais 07
pessoas dispostas a se preparar para aconselhar e ajudar
aqueles que sofrem. II Co 1 : 3 e 4

dia Ore para que todos em sua família usem suas
08 h a b i l i d a d e s p r á t i c a s p a r a p r e s e r v a r s e u s

Hoje o Semear fará uma
programação evangelistica, e os
adolescentes participarão em
conjunto!! Ore pra que se sintam
felizes em servir e propagar o amor
do nosso Deus!

dia Ore para que sua familia descubra e viva o seu
12 propósito dado por Deus. Ore para que ofereçam todos
os seus sonhos ao Senhor, e busquem apenas aqueles
objetivos que vão trazer glória a Deus e contar para a
eternidade.
Jr 29:11; 1 Cor 10:31

Ore pelos novos grupos de Koinonias que se formam, dia
para que haja um engajamento dos participantes para 13
desfrutar de uma vida em comunhão. Que os líderes das
Koinonias sejam capacitados e orientados pelo Senhor na
tarefa de ensinar e dirigir os grupos. Ore pelo envolvimento no
serviço ao Senhor por parte dos membros que ainda não
servem em nenhum ministério.
Ore para que maridos e esposas não cedam às pressões da
cultura desta época que clama por prazer a todo custo,
contrário ao que Deus estabeleceu. Ore para que tratem a
sexualidade conforme Deus a estabeleceu e que não caiam na
tentação da cobiça, pornografia ou adultério.

dia
14

relacionamentos e tomem decisões sábias para o bem-estar de
todos. Ore para que todos sirvam-se desinteressadamente.
Gl 5:13; Fp 2:3-4

Começa amanhã o 16º dia
Encontro de Casais em Poços 15
de Caldas. Clame a Deus para
que os casais não cristãos
sejam convertidos e para que os
demais casais sejam impactados pela
Palavra e estimulados a honrar a
aliança de casamento e a investir
mais para que suas vidas e Família
reflitam e espalhem a glória de Deus.

Ore em gratidão pelos resultados do Encontro de dia
Homens, onde tiveram o privilégio de serem exortados 09
pelo Pr. Ebenezer Bitencourt, na palavra de Deus, para
que sejam um diferencial de homens cristãos,
comprometidos com a palavra, líderes espirituais de seus lares,
e não conformados com o protótipo de homens segundo o
mundo, e sim homens segundo o coração e projeto de Deus.

dia Ore para que aqueles que tem perdido a esperança de
10 assistir à reconstrução de suas famílias tenham sua fé e forças
alimentadas pela Palavra de Deus. Que o Senhor abra seus olhos e
amoleça seus corações para que sejam ministrados por Deus e Sua
Palavra.

dia
11

Ore para que sua familia tenha uma vida equilibrada,
balanceada entre trabalho e lazer. Ore para que todos
temam a Deus, honrando-O em seus relacionamentos
com as pessoas que conhecem no trabalho e na igreja.
Lc 2:52; Pv 13:15

dia
16

Ore para que o Ministério de Mulheres possa cumprir dia
seu papel junto às mulheres da IBCU, integrando-as
17
na vida da igreja, amparando nas necessidades e
promovendo o desenvolvimento espiritual.

Que todos em sua
família tenham uma
canção de louvor e
adoração em seus corações ...
um hino à Jesus Cristo, com
palavras que mostrem a
alegria, o temor e o amor de
Deus aos corações dos outros.
Ore pelo desejo de
compartilhar seu depoimento
com aqueles a quem o Senhor
os apresentar. Sl 33:3

dia
18

No segundo semestre deste ano, o Ministério de dia
Educação de Filhos promoverá um seminário com o 19
objetivo de equipar os pais na desafiadora e preciosa tarefa
de educar seus filhos conforme a instrução bíblica. Ore pela
definição do preletor e também do tema.
Pv 22.6

dia Ore para que sua família não siga o conselho dos ímpios,
20 nem junte-se aos pecadores ou escarnecedores. Que ela
tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Que medite sobre a
Palavra de Deus dia e noite. Ore para que ela seja como
árvores plantadas perto da água, crescendo e dando frutos a
cada temporada, sem falhar. Sl 1

Ore para que Deus desperte na
IBCU novos e desafiadores
projetos missionários. Que Deus
nos dê sensibilidade e
generosidade com novos
grupos carentes, que desperte
novos obreiros para o ministério
e que possamos oferecer o
treinamento adequado .

dia
21

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
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