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01 Morungaba
- O tema da Igreja para 2014 é “Mutualidade 

Verdadeira”. Peça a Deus que a oração feita por Jesus 
se cumpra em nós: “Rogo também por aqueles que 
crerão em mim… para que todos sejam um, Pai, como 
tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, 
para que o mundo creia que tu me enviaste” (João 17.20-21)
- Agradeça ao Senhor por prover a distribuição de 500 
exemplares do "Presente Diário" em nossa cidade; que muitos 
corações sejam tocados através da leitura desse material.
- Peça a Deus que esse ano um grande número de pessoas se 
envolvam com a implementação de Grupos Pequenos 
(koinonias), sendo estes  importantes ferramentas de 
evangelização, comunhão e discipulado.

03 Ministério JOY
Ore pelo acampamento de Liderança 

que será realizado de 7 a 9 de Fevereiro. Ore pela liderança e o 
ano de evangelismo que a Joy  reinicia, pelo levantamento de 
sustento dos novos missionários e pela nova frente de trabalho 
em Valinhos (JOY – Valinhos).

02 Ore pela Junta de Missões Nacionais, uma organização 
batista que tem feito grandes avanços pela expansão 

missionária.

21 SEDI
- O estado de São Paulo tem cerca de 

1500 Igrejas Batistas, 75% delas tem menos que 
150 membros. Estamos nos comunicando com aquelas que 
estão localizadas em cidades onde só existe uma igreja batista, na 
maioria cidades pequenas. Ore para que o SEDI possa influenciar 
positivamente essas igrejas.
- Estamos iniciando parcerias com agências missionárias; orem 
para que esses contatos sejam produtivos.
- Um número significativo de alunos/facilitadores só fizeram uma 
matéria. Orem para que tenham a determinação de continuarem 
a caminhada.
- Estaremos trabalhando na agenda de gravações para 2014. 
Orem para que a escolha dos professores seja excelente.
- Orem para que os trabalhos técnicos de edição de vídeos e 
preparação de apostilas sejam feitos com excelência.

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.

23 Ore para que saibamos acolher os que tem se 
achegado em nosso meio.  Rm 15.7   Portanto, 

acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu 
para a glória de Deus. 

22 Administração
Agradeça a Deus pelo sustento proporcionado pelas 

ofertas que temos recebido, que tem permitido à IBCU cumprir 
com suas obrigações e desenvolver os projetos que tem sido 
propostos. Peça sabedoria a Deus para todos os envolvidos na 
administração destes recursos.

24 Mt 6.33 | Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de 
Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão 

acrescentadas.
Ore pelo grupo de pessoas que necessitam de uma nova 
oportunidade de trabalho. Ore por suas famílias para que sejam 
fortalecidas e se alegrem no Senhor. Ore pelo ministério Gapro.

25 Tg 5.16b | Muito pode por sua e�cácia a súplica do 
justo. 

Ore pelos irmãos e irmãs que se encontram enfermos e/ou em 
tratamento médico: Laércio, Saulo, Eduardo e Mônica Tamburus, 
Marcelo Laurenti, Edna, Prof. Carlos Oswaldo, Alina Carreiro, 
Saulo Lisbão, Tiãozinho, Thiago (neto do Delcy), Jeane, Karen 
Zambelli.

28 Ore pelos líderes e lares que estarão recebendo os 
grupos de Koinonias, que a hospitalidade seja algo 

marcante para os participantes.  Rm 12.13 | acudi aos santos 
nas suas necessidades, exercei a hospitalidade

27 Sl 127.1 | Se não for o Senhor o construtor da casa, 
será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor 

que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.
Nossos encontros de casais têm fortalecido relacionamentos 
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. 

MINISTÉRIO   
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

MINHA ORAÇÃO

26 O Ministério de Aconselhamento tem necessidade 
de treinamento de conselheiros. Ore para pedir a 

direção do Senhor no planejamento desse treinamento.  
2 Co 1: 3 e 4



05 Infra-estrutura
Ore para que o Senhor seja 

misericordioso conosco e esbanje sua graça sobre 
nós, capacitando-nos tecnicamente e levantando 
recursos para implementar as melhorias necessárias  na IBCU.

04 O Semear está iniciando novas unidades 
do ensino bíblico para crianças. Ore:

- Para que cada criança venha à igreja disposta e pronta para 
ouvir a Palavra de Deus.
- Para que Deus lembre os pais de cuidar da vida espiritual dos 
seus filhos com vontade, ânimo e criatividade. Que Deus os 
incomode de tal forma que não possam deixar de fazer isto, 
sempre!
- Para que a Palavra de Deus cause transformação na vida de 
cada criança.
- Para que nossos voluntários sejam capacitados pelo Senhor e 
tenham sabedoria para lidar com cada criança.

06 Ef 5.25 | Maridos amem suas mulheres, assim como 
Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. 

Ore para que os maridos da igreja façam por suas esposas aquilo 
que Jesus fez para nos unir a Ele.

10 Fp 2.5 | Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo 
Jesus.

Ore para que as esposas reconheçam que a submissão ao 
marido é um presente a ser oferecido e não um dever imposto. 
Que fiel e humildemente sejam submissas.

11 Ministério de Promoção Social 
Oremos pelo trabalho no bairro Village: pela 

programação dos adolescentes que está sendo reformulada e 
pelos novos voluntários. Que Deus nos dê sabedoria e nos 
capacite para fazer sua obra da melhor forma.

17 2 Co 6.14,15 | Não se ponham em jugo desigual 
com descrentes. Pois o que têm em comum a 

justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz 
com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há 
de comum entre o crente e o descrente?
Ore para que os nossos jovens sejam criteriosos e não se 
permitam namorar com uma pessoa não cristã. Ore 
também pelos casais que dão o aconselhamento 
pré-nupcial.

16 Ore pelo projeto missionário que visa alcançar o 
Sertão nordestino, onde tem 14 milhões de 

pessoas com menos de 1% de evangélicos.

19 MOPS
Ore para que Deus capacite novas 

voluntárias para integrar o ministério! Ore para que as 
mães da IBCU com filhos até 11 anos conheçam o MOPS 
e percebam quão grande é a oportunidade de 
evangelismo (1Co 9:16-22).

18 Otoniel e Izilda
Pedimos à Deus pelo novo ministério, 

que possam estar confiantes e seguros no 
Senhor.

Marília Berti
Agradecemos à Deus pelo sustento que Ele vem dado a ela, e 
peça pelo Projeto Sertão 2014.

20 Ore e agradeça pela equipe do Ministério de 
Educação de Filhos. Peça a Deus que lhes dê 

sabedoria para ministrar e conduzir os cursos que serão 
oferecidos na EBA em 2014 com o propósito de treinar os 
pais para que eduquem seus filhos conforme a instrução 
bíblica. Ore também para que dois novos casais de 
voluntários possam ser integrados e capacitados para 
trabalhar nessa equipe.

09 Gn 4.7 | Se você �zer o bem, não será aceito? Mas se 
não o �zer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele 

deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.
Ore para que Deus nos livre de cair em tentação e de pecar. Ore 
para que Ele nos livre do egoísmo que sempre bate à porta do 
nosso coração. Que ele nos livre da atitude de transferir a culpa 
para o outro.

14 2 Co 5.15 | E ele morreu por todos para que aqueles 
que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas 

para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Ore para que cada um de nós não peque, vivendo mais para si 
mesmo, e não para Deus e para as pessoas ao nosso redor. Este 
pecado tem afetado muito os casamentos. Ore, também pelo 
ministério de aconselhamento e seus conselheiros.

13 Ministério de Mulheres 
Precisamos de suas orações! Temos 

alguns eventos planejados para este ano que requererá de todas 
nós tempo, energia, dedicação. Entretanto, algumas do nosso 
grupo também estão com problemas de saúde ou envolvidas 
com familiares doentes que também necessitarão de atenção e 
dedicação.  Rogue ao Senhor que nos revista de sabedoria, 
forças e graça no desempenho do Seu trabalho.
Sl 115:11 | Con�am no Senhor os que temem o Senhor: Ele é o 
seu amparo e o seu escudo.

MINISTÉRIO DE 

15 Ore pela definição do responsável pelo Ministério de 
Adoração e Artes na IBCU.

08 PREAS
Novo ano, nova turma chegando! Que o Senhor dê à 

equipe que trabalha com os pré-adolescentes ânimo, talento e 
compromisso para serví-Lo ao longo de 2014.

07 Kurt e Marta
Louvamos à Deus pela sua atuação entre 

os povos e indígenas e pedimos que orem para que 
cada vez mais estes povos possam contemplar o 
amor do nosso Senhor.

12 Paulo Adolfo e Raquel
Oremos pela estruturação da nova 

organização missionária gerenciada pela IBCU, 
esta deverá atuar no Sertão Nordestino. Pedimos 
pelos sertanejos para que eles venham a glorificar 
à Deus.


