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2014Janeiro

05 O tema da IBCU deste ano é "DESFRUTANDO DO 
SENHOR E ASSIM INSPIRANDO OUTROS". Sua 

vida tem servido de inspiração para que pessoas queiram 
estar mais próximas de Deus? Peça ao Senhor que lhe 
capacite a servi-lo em todo tempo, que os seus lábios 
possam estar prontos para louvá-lo e que sua alma possa 
se alegrar nEle. 

07 Pv 22.6 | Ore pelas jovens famílias da IBCU, que o 
andar nos caminhos do Senhor seja a prioridade. 

Que os pais assumam a responsabilidade de educar os 
filhos no caminho que devem andar; e até quando 
evelhecerem não se desviarão dele.

06 Sl 126.3 "Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por 
nós, por isso estamos alegres". A provisão infalível 

de Deus e sua bondade nos permite desfrutar da vida de 
uma perspectiva da ação grandiosa de Deus. Lembre-se 
de fatos recentes que você e sua família viveram e 
agradeça nosso Pai pela sua intervenção em nosso favor! 

24 Dt 10.12 | Esse versículo nos ensina o que é 
temer a Deus! Ore para que não nos esqueçamos 

de quem somos, e que nos empenhemos em andar nos 
caminhos  de Deus com humildade, submissão, confiança 
e reverência. 

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

“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 6:18.26 2 Pe 1.5-7 | Ore para que em 2014 nossa igreja 

cresça em comunhão e no conhecimento da 
Palavra de Deus, investindo em tempo de intimidade 
diário com Ele, ingressando em Koinonias, participando 
das aulas da Escola Bíblica e eventos que serão 
apresentados.

29 Ti 1.19 | Você já se irritou a ponto de não 
conseguir se conter?   Ore para que o Senhor te 

instrua, que te faça pronto para ouvir e tardio para falar e 
para irar-se. Que Ele te ajude a livrar-se da raiva e dos 
sentimentos de ódio e não saia de sua boca nenhuma 
palavra indescente.

25 1 Jo 2.15-17 | Ore para que nossas famílias 
saibam manter-se focadas nos assuntos e 

prioridades de Deus. Que saibamos ensinar aos nossos 
filhos os valores do Pai, não cedendo aos valores do 
mundo, à cobiça da carne, à cobiça dos olhos.

27 Lc 22. 31-32 "Simão, Simão, eis que Satanás vos 
reclamou para vos peneirar como trigo! Eu, 

porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça".   
Clame ao Pai para que você não desfaleça na sua fé, para 
que você continue confiante em Deus, mesmo no meio 
de lutas. 

28 Sl 130.7 | Ore para que a sua esperança esteja 
firmada no Senhor, pois nEle há amor leal e plena 

redenção.   Ore para que nossa igreja cresça e amadureça na 
prática da oração! Que nos estimulemos a passar mais 
tempo orando em nossos lares, orando como família!

31 Pv 5.18 "Seja bendito o teu manancial, e alegra-te 
com a mulher da tua mocidade."  Ore pelos maridos 

da IBCU, pelos que já são e pelos que serão: que sejam 
libertos das tentações do mundo, que amem a Deus, suas 
esposas e filhos, assumindo e praticando com amor e 
sabedoria a liderança em seus lares que o Senhor lhes 
designa.

30 Sl 103 "Bendiga o Senhor a minha alma! Bendiga o 
Senhor todo o meu ser!"  Louve! Louve a Deus pois 

resgatou a sua vida. O Senhor é compassivo e 
misericordioso, mui paciente e cheio de amor,  não te 
retribui conforme as tuas iniquidades, mantém o Seu amor 
eterno com os que O temem! Bendiga o Senhor a tua alma!

MINISTÉRIO   
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

MINHA ORAÇÃO
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09 Cl 3.10 "E vos vestistes do novo, que se renova 
para o pleno conhecimento, segundo a imagem 

daquele que o criou". Confesse a Deus os hábitos 
pecaminosos que continuam fazendo parte de sua vida, 
incompatíveis com o "novo". Ore para que a palavra de 
Deus habite ricamente em você, para que você possa ser 
transformado.

08 Sl 94.19 "Quando a ansiedade já me dominva no 
íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma".  

Muitos irmãos em Cristo estão passando por situações 
difíceis. Peça a Deus que a ansiedade e as circunstâncias 
não dominem seus corações; que esses queridos possam 
descansar em Deus, confiando nos Seus propósitos para 
suas vidas. 

10 Fp 1.9-10 | Ore pela sua vida, para que 2014 seja 
um ano em que o seu amor aumente cada vez 

mais em conhecimento e em toda a percepção, para 
discernimento do que é melhor, a fim de ser puro e 
irrepreensível até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, 
para glória e louvor de Deus.

14 Mt 6.34 "Basta a cada dia o seu próprio mal".
O que tem te preocupado? Alguma coisa tem 

consumido sua mente? Converse com o Senhor, e 
entregue seus temores à Ele.

15 Cl 3.2-3 "Mantenham o pensamento nas coisas 
do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês 

morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo 
em Deus." Peça a Deus que instrua os pais da IBCU na 
educação e direção dos seus filhos, lembrando que não 
há nada melhor nesta vida que desfrutar de uma relação 
íntima com o Pai. Que esta certeza possa se refletir em 
suas escolhas. 20 2Co 9.7 | Ore para que o Senhor desperte os 

membros da IBCU, para que cada um dê 
conforme determinou em seu coração, não com pesar ou 
por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.  E 
que transbordemos em toda boa obra.

19 Ef 5.15-17 "Tenham cuidado com a maneira 
como vocês vivem; que não seja como 

insensatos, mas como sábios,aproveitando ao máximo 
cada oportunidade, porque os dias são maus.Portanto, 
não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é 
a vontade do Senhor." Quantas vezes nossa vida deixa de 
ter a marca de Deus, porque preferimos agradar aos 
outros? Ore para que você possa usar seu tempo de forma 
sábia, e que suas prioridades, programas e preferências 
estejam alinhados com a vontade de Deus, e não com às 
expectativas de terceiros.

22 Jo 15.4 | Ore por sua vida nos passos de Jesus, 
que Ele te instrua a permanecer nEle, para que 

esteja sempre ligado à videira e, assim, possa dar frutos.  
Clame por um coração disposto a ser usado por Deus e 
que frutifique para Sua glória!

21 Fp 2.12-13 "...ponham em ação a salvação de 
vocês com temor e tremor, pois é Deus quem 

efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de 
acordo com a boa vontade dele."  Ore para que o Senhor 
te ajude a crescer em santificação, fazendo tudo sem 
queixas nem discussões, sendo modelo em seu trabalho, 
em seu lar, com amigos e familiares. 

23 2 Sm 24.10 | Assim como o exemplo de Davi, ore 
para que o Senhor desvende nossos olhos para 

nossos próprios pecados, que nossos corações sejam 
esmagados pelo arrependimento, e que saibamos 
sempre voltar ao nosso Pai em confissão e transformação. 

13 Ml 2.7 | Ore para que os nossos pastores tenham 
sabedoria e discernimento na condução de suas 

atividades, especialmente no aconselhamento. 

16 1 Pe 4.8  "Mas, sobretudo, tende ardente amor 
uns para com os outros; porque o amor cobrirá a 

multidão de pecados."  Ore para que o Senhor te dispa de 
seus pudores e ofensas, e te mostre o significado do amor 
ao teu irmão, e te ensine a perdoar.

18 Mc 1.35 "De madrugada, quando ainda estava 
escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para 

um lugar deserto, onde �cou orando.". Grandes são as 
responsabilidades dos homens em seus lares. Ore para 
que os homens da nossa igreja possam se inspirar no 
exemplo de Jesus em relação ao seu esforço em estar na 
presença de Deus, para que isso seja uma realidade em 
suas vidas. Que a leitura da bíblia e a vida de oração sejam 
prioridades em suas agendas.

17 Pv 31.10  "Mulher virtuosa quem a achará? O seu 
valor muito excede ao de rubis." Ore pelas 

esposas da IBCU, pelas que já são e pelas que serão: que 
saibam vencer as pressões da atualidade, dando a Deus, a 
seus maridos e filhos a correta prioridade em suas vidas, 
sendo ajudadoras sábias e respeitosas em seus lares.

12 Mt 6.13 "e não nos deixes entrar em tentação; 
mas livra-nos do mal.". Clame a Deus para que a 

IBCU seja uma igreja repleta de indivíduos que andam em 
comunhão com Ele, que resistem às tentações deste 
mundo, e desta forma, possam testemunhar do poder de 
Deus em suas vidas para os incrédulos.

11 Cl 1.10 | Ore para que as pessoas de sua koinonia 
possam andar de maneira digna do Senhor, 

agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e 
crescendo no conhecimento de Deus.


