A missão do Semear é "Pastorear crianças com vistas à
salvação e transformação em suas vidas, servindo como
instrumento de apoio às famílias". Pastorear não é
simplesmente cuidar, e sim: dar instrução bíblica,
orientar, incentivar as crianças a vivenciarem aquilo que
aprenderam da Palavra. Assim, ore para que a equipe do
Semear seja apta e efetiva para ensinar a
Palavra, para que os pais sejam firmes em
incentivar seus filhos a viverem na Palavra
e para que a criança assimile uma vida que
agrade a Deus.

Dia

Dia
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Peça para que Deus possa ajudar Dia
nossos missionários, Reinaldo e
Tina Bui, a colocar em prática
suas ideias e a superar os
desafios. Agradeça pela experiência que
eles tiveram no Sertão Nordestino,
podendo entender mais a situação das
pessoas que ali vivem. Que o Senhor
possa estar disponibilizando e usando
pessoas para alcançar os que vivem no
Sertão.
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Dia

Os cristãos no Butão não têm facilidade em obter um
exemplar da Bíblia por dois motivos: pobreza e
restrições civis. O governo ainda não permite a
impressão da Palavra de Deus no país. Ore para que as igrejas
possam ter acesso à Bíblia, e agradeça a Deus porque nós
temos livre acesso a Sua palavra.
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Rogue a Deus para que nos ajude ver nossa principal
limitação como cônjuge e pai, e que Ele nos capacite
a mudar.

Ore pelos líderes de Koinonias: que possam manter-se
firmes em servir ao Senhor, mesmo com os desafios do
dia a dia.
Rm 15:1

Dia
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Dia

Ministério de Aconselhamento
- Ore para que os mais idosos tenham conselhos sábios
para os mais jovens, e que estes os escutem e sigam
seus conselhos, conforrme Rm 12: 1, 2

Dia

A Síria está passando por um período de turbulência
política. Os cristãos sírios têm medo de serem oprimidos
se Assad cair. Ore para que a Igreja síria seja luz ao seu
povo nesse tempo de angústia, e que também, Deus fortaleça a
fé e renove a esperança de seu povo.
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Minha Oração
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Ore para que Deus esteja cuidando
do coração dos nossos missionários
Ricardo e Ruth Borges, para que
Ele prepare os caminhos deles de
regresso ao Brasil, fazendo-os
lembrar que nosso Pai Celestial está
sempre no comando.

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.

”

Agradeça a Deus pela realização da 4º Semana da Dia
Solidariedade. Louve ao nosso Pai por todas as pessoas
da nossa comunidade que tiveram o privilégio de servir a
outros, levando o Amor de Deus.
Interceda por aqueles que ouviram
a Palavra Resgatadora do Senhor e
4Semana da
clame a Deus para que isso resulte
em salvação!
Sl 67:2
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Planejamento 2014
Todos os nossos ministérios estarão se reunindo ao
longo deste mês para avaliação das atividades realizadas
em 2013, e planejamento para o próximo ano. Ore para que o
Senhor direcione os líderes de cada ministério. Ore para que
toda a nossa igreja possa estar engajada e motivada em servir.
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Ore para que Deus esteja
Dia
direcionando nossos missionários,
Otoniel e Izilda Berti, no plantio de
novas igrejas. Que eles possam estar
conseguindo colocar em prática este
projeto conforme a vontade do Senhor.
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Dia
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Setembro

Dia

Dia

Há vários grupos de discipulados com adultos tendo
início no segundo semestre. Interceda junto ao Senhor
por estes grupos, a fim de que os encontros
proporcionem transformação de vidas através do estudo das
Escrituras e dos relacionamentos desenvolvidos.

Vamos

MINISTÉRIO
DE

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

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

Ore a Deus para que nos ajude a perceber em nossas
próprias vidas o que está em desacordo com Sua
vontade. E assim fazendo, confessemos nossos pecados.
1 Jo 1: 6-9

Dia

04

Dia

Louve a Deus pelas ações que já foram
realizadas através do MOPS em 2013 e
ore para que Deus capacite toda a
equipe durante o planejamento para o ano de
2014, que será realizado no próximo dia 09.
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Mães Unidas Fazem um Mundo Melhor

Temos realizado na EBD um curso especial para
mulheres, durante os meses de Agosto e Setembro.
Rogue ao Senhor para que os estudos dados possam de
fato causar transformação nas vidas daquelas que
ouvem.
Hb 4:12

Ministério JOY!
Dia
- Agradeça a Deus por todos os adolescentes que
tomaram posição com Cristo no acamamento de julho.
Que Ele cuide de cada recém-nascido em Cristo, para que estes
adolescentes continuem firmes nos estudos bíblicos e nos
discipulados, crescendo na fé.
- Ore por cada líder dos grupinhos de estudo bíblico, que o
Espírito Santo os capacite, dando amor, sabedoria e muita graça
para andar junto com a turma nova.

Peça a Deus que capacite os pais que estiveram no
seminário de Criação de Filhos, a instruir seus filhos
no caminho da sabedoria divina. Que Deus abra os
seus olhos para suas responsabilidades na educação sexual
de seus filhos, e que agradar a Deus seja uma grande
motivação nesses lares. Também agradeça a Deus pelo Pr.
Darcy Sborowski Jr., que ministrou as palestras.
Pv 5.1-6
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Brasil

Dia

Dia
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Interceda pelos fiéis na maior Somália. Eles precisam de
força e graça de Deus, pois vivem sob constantes
ameaças de morte. Ore para que sejam fortalecidos pela
verdade de que nada pode separá-los do Senhor.

Ore para que os membros da IBCU sejam estimulados na
Palavra para receber e acolher aqueles que estão
chegando em nosso meio, ajudando-os na sua
integração com a vida da igreja!
3 Jo 1:8

Dia

Escola Bíblica
- Estamos iniciando o planejamento da proposta de
ensino da Escola Bíblica para 2014, com definições de
temas a serem estudados, agenda dos professores, entre
outros detalhes. Ore para que Deus nos direcione para
definições que proporcionem crescimento na Palavra!
- Contamos com cerca de 40 voluntários atuando como
professores, que ao longo do ano têm se comprometido com o
ensino da Palavra. Ore para que o Senhor renove suas forças a
cada dia, que continuem aplicados no estudo e ensino fiel da
Palavra!
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Dia
Peça para que Deus esteja
capacitando os pastores e
obreiros treinados pelos
missionários João e Bia Rodrigues:
No treinamento eles puderam
mostrar como montar novos grupos
do SEDI e uso do material.
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Dia

12

Dia

Agradeça pelo sustento que o
Senhor proveu na viagem realizada
no início de julho para o Sertão
Nordestino,
Paraíba,
dos
nossos
missionários Paulo Adolfo e Raquel
Rodrigues. Durante a viagem eles
puderam entender melhor o Sertão e seus
desafios.
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Ore por novos grupos de discipulado dos PREAS, que
o Senhor desperte pessoas dispostas a assumir este
compromisso com eles.
Mt 28:19-20

Ministério de Aconselhamento
- Ore para que as famílias sejam orientadas a ensinarem
seus filhos nos conselhos do Senhor, como aprendemos
no Seminário oferecido aos pais em agosto, e segundo
Jo 17:14, 15

Dia

- Ore pela reunião de planejamento,
por boa adesão de voluntários e por
sabedoria nas metas a serem
definidas.
- Ore pelo Pr. Francinaldo de Manaira - Paraiba e seus 17
alunos que estão estudando "Sintese do Antigo
Testamento".
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Ore pelos que estão participando da Classe de
Integração e por sua opção de tornarem-se membros
da IBCU.
Ef 4:12

Dia
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Dia

Agradeça ao Senhor pelo
sustento que ele tem dado a
nossa querida missionária
Yohanna, esposa de Richard Oliveira,
pela perda de seu pai. Ao mesmo
tempo, pedimos para que o Senhor
continue confortando a ela e seus
familiares.
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Dia
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Dia

Ore por Ashia, garota de 17 anos, de família
muçulmana em Camarões. Ela entregou sua vida a
Cristo recentemente. Seu pai desaprova sua conversão e
chegou a agredi-la. Ashia está bastante traumatizada.
Que o nosso Pai a ajude a perdoá-lo.
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Dia

09

Dia

Ore a Deus para que nos ajude a identificarmos os
desafios a serem mudados em nossas vidas para que
andemos sempre sintonizados com Ele.
2 Co 7:1

Dia
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Nossos jovens constantemente se deparam com
Dia
situações que colocam sua fé em questão, por vezes
suas atitudes e padrões de comportamento são
questionados. Ore continuamente para que Deus dê a
cada um deles um coração cheio de temor ao Senhor, e
que sejam firmes em suas convicções fundamentas na
Palavra. Que Cristo seja refletido em sua maneira de
pensar e agir.
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