Ore pelas pessoas da sua koinonia: que
possam andar dignamente diante do
Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo
no conhecimento de Deus.

Dia

Dia

Agradeça a Deus por Sua bondade e graça que Ele concede
aos pais na tarefa de educar seus filhos. Ore também para
que os pais possam reconhecer que o alvo é tornar os filhos
discípulos do Senhor Jesus. Sl 78: 3-7 e Dt 6: 4-9
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Ore a Deus para guiar
os passos dos nossos
missionários Valentim e
Priscila Jarske, que
estão a definir um
novo ministério.

Dia

O ano está terminando, então resolvemos contar quantas
crianças novas passaram pelo Semear em 2013. Nos
assustamos. Fizemos 227 cadastros novos, preenchidos de
fevereiro a outubro, além de 24 nascimentos! Destes, 67 não
ficaram e alguns tem vindo esporadicamente. Mas temos que contar
que já tínhamos mais de 320 crianças frequentes em 2012...
Ore conosco em gratidao, pois as 19 salas + culto infantil tem
acontecido todos os domingos! Deus tem suprido com professores,
monitores, músicos, recepcionistas, coordenadores, etc. São
centenas de irmãos e irmãs envolvidos em permitir que essas crianças
aprendam sobre a Bíblia em nosso meio. Senhor somos gratos pelo
que tens feito!
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Ore pelos missionários João
e Bia Rodrigues. Clame a
Deus pelo SEDI, para que
possa ser auxílio para
outros ministérios de
evangelizacão.

Dia
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Dia

30

Estamos nos aproximando do final do ano. Você e sua família
já pararam para refletir sobre os grandes feitos do Senhor
neste ano na vida de vocês? Neste momento, pense nas
experiências que vocês tiveram com Deus ao longo do ano e
louve o nosso Senhor pelas bençãos derramada em suas
vidas em 2013.

Podemos fazer diferença neste Natal não nos deixando
levar por aquilo que é fútil e passageiro. Ore para que Deus
dê a você e a todos nós sabedoria e disposição para
falarmos do amor de Deus em Cristo e o verdadeiro sentido
da vinda de Jesus. Ore pelos familiares que ainda não são salvos. –
Mt 1.21. Bendiga o nome do Senhor por cada oportunidade que
nos concedeu para proclamarmos o evangelho de Cristo!
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31

2013

“

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.

”

O Ministério de Aconselhamento agradece a Deus pelos
aconselhamentos realizados durante o ano de 2013. Ore em
gratidão pelas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir
sobre a Palavra para solução de seus problemas pessoais SL
119:11. Ore ainda para que as pessoas aconselhadas possam
encher suas mentes com pensamentos saudáveis que
glorifiquem a Deus Sl 119: 93 e 97.
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MINISTÉRIO
DE

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

Dia

01

Ore, junto com os nossos
missionários Curt e Marta
Kirsh, para que o Senhor
continue atuando nos
povos indiginas,
levando-os ao
arrependimento.

Ore agora para que Deus nos livre da tentação enganosa
de que podemos manter o pecado oculto no coração
sem que hajam consequências desastrosas.

Dia
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Dia

Dezembro

Orar

Dia

Nossos encontros de casais têm fortalecido relacionamentos Dia
conjugais e atraído casais para Cristo. Ore pelo 17º Encontro
que acontecerá nos dias 16-18/Maio, seus preparativos e,
especialmente, para que casais visitantes sejam atraídos. – Sl 128
Louve a Deus por cada casal que faz parte da IBCU e pelas muitas
oportunidades que Ele nos deu para alcance e edificação de casais.

Tivemos em 2013 um bom crescimento do Ministério de
Homens, alcançamos um número maior de participantes da
IBCU, estamos mais estruturados e agradecemos pelos
novos desafios de 2014. Em Março teremos nosso encontro e,
desde já, queremos agradecer a Deus por este privilégio.
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Ore para que Deus nos livre da tentação de ocultarmos
nossas profundas carências e falhas, e assim não sermos
ajudados por nossos irmãos.

Minha Oração

Dia

Dia

Vamos

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

Dia

03

Dia

Muito pode por sua eficácia a súplica do justo – Tg 5.16b.
Como intercessor que busca andar em sintonia com Deus, ore pelos
nossos irmãos que se encontram enfermos e em tratamento:
Mônica e Saulo Tamburus, Marcelo Laurenti, Carlos Osvaldo, Clélia
Cordeiro, Eduardo Tamburus, Zilton, Alina Carreiro (cunhada do Oswaldo),
Tiãozinho, Thiago (neto do Delcy), Edna. Agradeça a Deus pelo sustento e
conforto que tem dado a cada um.
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Dia

Ministerio JOY! Ore conosco...
- Para o contínuo crescimento dos grupos de
discipulado que estão acontecendo;
- Por nosso Acampamento de Crescimento em Janeiro, que os palestrantes
sejam inspirados pelo Espirito Santo;
- Pelo sustento dos 3 missionários que estarão ingressando na Equipe da
JOY em 2014;
- Para que Deus levante mais obreiros voluntários para o ano de 2014.
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Insight (Ministerio de Adolescentes IBCU)
-Hoje encerraremos as programações em uma grande festa
chamada "A Deus ano velho", dedicando e agradecendo a Deus
por tudo que foi vivido em 2013! Foi um ano feliz, com muitos
frutos e aprendizado! I Cor 15.57
-Agradecemos a Deus pelos voluntarios que formam a nossa
equipe de liderança, e oramos para que mais voluntários se
disponham no próximo ano, para influenciar e ensinar ainda
mais adolescentes sobre a vida com o Senhor! I Cor 15.58

Dia
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Ore pelo grupo de PREAS que hoje visitará o Hospital de
Clínicas da Unicamp. Que o Senhor fale atraves de cada
pré-adolescente, usando cada um para testemunho e
apresentação da Salvação por meio de Jesus!
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Dia

Ministério de Mulheres
Agradeça a Deus conosco pelo que
pudemos realizar no ano de 2013.
Sabemos que pela Sua bondade, Ele nos usa e
capacita. A Ele pois, toda glória! Rm 11: 36
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MINISTÉRIO DE

10

Dia
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Ore pelo projeto de
evangelização de Natal
sendo realizado por
Thiago e Karen Zambelli.
Que com esse projeto
pessoas possam vir a
conhecer o verdadeiro
propósito do Natal.

Dia
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No mês de novembro o Pr. Vlademir pregou sobre os
Dia
perigos que a tecnologia podem trazer sobre nosso estilo
de vida. Ore para que a sua família não inverta as
prioridades. Que as mídias sociais e os aparelhos tecnológicos
sejam usados para edificação e para que os pais tenham
sabedoria para administrar este tema na vida de seus filhos.

Dia

Lembre de agradecer a Deus pela vida dos nossos
pastores! Louve ao Senhor pelo amor e fidelidade que
eles tem para com a palavra, disponibilidade em servir,
exemplo de vida e caráter cristão! Ore para que eles sejam
fortalecidos no Senhor nas áreas que necessitam, e que sejam
capacitados por Deus para a realização de suas tarefas para o
próximo ano.
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Ministério de Promoção Social
Oremos hoje para que o Espírito Santo sensibilize cada
coração na identificação dos necessitados. Interceda
para que as necessidades cheguem até nosso Ministério,
e que o Senhor direcione na efetiva ajuda às pessoas.
Clame pela renovação das motivações dos voluntários
para o próximo ano. IICor. 9:12

Dia

Dia
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Ore para que a a comunidade da IBCU ofereça
contribuições que realmente honrem ao Senhor. Que não
contribuamos com o que nos sobra, mas sim com as
primícias de nossa renda (Pv 3.9,10)
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Ore para que Deus nos livre do engano de acharmos
que somos melhores do que outros, e que não
precisamos depender tanto da graça de Deus.

Dia
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Dia

A família tem sido afetada e distanciada do propósito
para o qual Deus a criou. Ore para que as nossas
famílias sejam fiéis ao propósito de espelhar e espalhar
a glória de Deus, levando a sério a instrução da Sua Palavra em
todos os relacionamentos familiares. Que nossas famílias
glorifiquem a Deus e sirvam de exemplo da graça e do poder
transformador de Cristo. – Sl 127.
Agradeça a Deus que, ao longo deste ano, tem fortalecido e
guiado nossas famílias!
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Dia

12

Dia

Bangladesh
"Meu pai ficou com raiva de mim e disse que não me
consideraria mais como filho se eu não voltasse para o
budismo", diz Sowmong. "Eu disse a ele que é impossível
voltar". Sowmong é um ex-budista que perdeu sua família
e seus bens ao seguir Jesus. Ore para que ele continue
firme na fé, apesar da pressão da família."

A nossa lista de desempregados aumentou. São cerca de
Dia
21 pessoas que buscam uma nova oportunidade de
trabalho ou seu primeiro emprego. Orem para que Deus
lhes abra porta e para que sejam firmes e constantes nos
caminhos do Senhor. Ore também pelos encontros que estão
sendo realizados para orar, motivar e orientar esse grupo. Louve
ao Deus que nada deixa faltar aos que O amam!

Plantonistas de oração e intercessores são pessoas que
assumiram o compromisso de orar regularmente e
insistentemente por vários motivos. Eles também
precisam das nossas orações para que sejam fiéis a Deus e ao
compromisso de orar. – 1 Ts 5.17
Agradeça a Deus por essa equipe de intercessores e pelas
respostas às orações!
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MOPS
Ore para que toda a equipe desfrute da
graça de Deus, para ter sua força
renovada, para que possa estar mais
comprometida com o ministério em
2014, de forma que suas vidas possam
transbordar de amor pelas mães. Sl 51.10
e Rm 12.10

Dia
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Mães Unidas Fazem um Mundo Melhor

Brasil

Dia

Nepal
Algumas igrejas de aldeias montanhosas do Nepal
reúnem-se secretamente. Ore pela proteção de Deus no
partir do pão, na comunhão e no estudo da Palavra. Que esses
encontros secretos sejam um momento de amor e edificação.
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Ore pelos familiares da Família IBCU que ainda não creram
em Jesus Cristo como Salvador. São maridos, esposas, pais e
filhos não salvos. Leve a Deus isso em oração – João 3.16
Louve a Deus pelas conversões realizadas em 2013.

Dia
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