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01 Ministério de Adolescentes
- Cerca de 30 adolescentes estão à espera da formação 

de novos grupos de discipulado. Ore para que Deus direcione 
essa formação e levante novos discipuladores!
- Ore pelo voluntariado de alguns adolescentes no serviço de 
limpeza e refeições durante o Impacto Evangelístico promovido 
pelo Nação Resgate no Carnaval! Que aprendam e sejam 
impactados pelo amor em servir ao outro!

03 Ore pelas Koinonias que estão sendo implantadas em 
Morungaba. Peça ao Senhor para que haja boa adesão 

dos membros da igreja e que esse seja uma estratégia bem 
sucedida de comunhão e evangelização.

02 Ore para que Deus nos desperte e nos apresente 
oportunidades para darmos atenção àqueles que 
estão sem Cristo, que busquemos compartilhar do  

evangelho com eles.

04 Ore para que os membros da IBCU demonstrem 
através da frequência de suas ofertas a sua fidelidade 

para com o Senhor, e através disso honrem a Deus (Pv 3.9,10).

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.

05 Esse ano teremos as Eleições no Brasil.  Ore pelo nosso 
povo, que o Senhor nos faça crescer em lucidez para 
fazermos escolhas conscientes.

24 São muitas as oportunidades que Deus nos tem dado 
para aconselhar biblicamente, trazendo muitas 

pessoas de dentro e de fora da igreja em seus variados casos 
para que recebam ajuda. Ore pelos conselheiros para que sejam 
iluminados e capacitados para ministrar conselhos bíblicos. Ore 
pelos aconselhados para que a Palavra, o poder e a graça de 
Deus atuem em suas vidas trazendo alívio, libertação, solução, 
santificação e crescimento.

30 Ore pelos novos casais. Interceda para que sejam firmes no 
propósito de honrar a aliança e preservar a intimidade, 
exclusividade e intimidade no casamento. Ore para que 

sejam humildes perante Deus e se conformem com a instrução bíblica e 
o papel de cada um. Ore para que revelem sempre a atitude de servos, 
servindo um ao outro no temor do Senhor. Ore ainda para que não se 
conformem com este mundo. 

23 Escola de Artes
Agradeça pelo inicio das atividades e 
pela oportunidade que teremos de 

anunciar o evangelho a cada terça-feira,  para mais de 60 alunas!

25 Ore pela nossa igreja, para que a IBCU cresça em 
conhecer e experimentar em seu dia-a-dia, mais e 

mais do Senhor!

31 Interceda por aqueles que desejam ser membros da IBCU, 
que essa decisão seja tomada com sabedoria.  Tg 1.5

26 Em agosto, o ministério de educação de filhos 
promoverá um seminário como forma de equipar os 

pais na tarefa de educar seus filhos conforme a instrução bíblica. 
Ore pelo preletor, Pr. Gilberto Celeti, e peça a Deus que lhes dê 
sabedoria para planejar e preparar as palestras que serão 
ministradas no seminário. Também ore para que o Senhor 
proveja um tempo agradável de integração, edificação, 
encorajamento de pais. Ore também por sabedoria e graça para 
toda a equipe de trabalho que estará envolvida neste evento.

29 O norte do Estado de Roraima tem sido alcançado pela 
movimentação de indígenas cristãos que se dispõem a sair de 
suas comunidades, espalhando a notícia da Salvação nas 

aldeias, muitas ainda isoladas dentro da floresta Amazônica, limitadas ao 
acesso através dos rios e aviões. Nesse contexto, Asas de Socorro surgiu 
para facilitar essas idas e vindas, contando com 5 pilotos e 2 aeronaves 
pequenas. Rodrigo é o chefe dos pilotos em ASAS, onde mora com sua 
esposa Lailah e 3 filhos. Ele tem o privilégio de ver o mover de Deus entre 
esse povo! Ore pela segurança dos pilotos, pela saúde deles e de suas 
famílias, pelo sustento das esposas que zelam e oram pelos maridos 
voando por áreas inóspitas, pelo treinamento que o Rodrigo está dando a 
novos pilotos, pela obra que o Senhor faz através do trabalho deles!

28 Good News
Ore para que o Senhor capacite, dê saúde, 
forças e sabedoria para os professores, 

Donald e Nilva, conduzirem as 11 turmas de inglês! 
Que através deste ministério muitas pessoas possam conhecer o 
Evangelho da Graça! ...Por todo o mundo este evangelho vai 
fruti�cando e crescendo, como também ocorre entre vocês, 
desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em 
toda a sua verdade. | Cl.1.6
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27 Ore ao Senhor para que saibamos exercer o amor 
necessário para com os que estão chegando ao nosso 

meio.  Rm 12.10



07 Ore para que a equipe do ministério de visitação seja 
fortalecida no Senhor, servindo para honrar e glorificar 

a Deus, enquanto se dispõe para regularmente encorajar e 
auxiliar pessoas que são visitadas em suas casas ou hospitais.
Deus é o nosso refugio e a nossa fortaleza, auxilio sempre 
presente na adversidade. | Sl 46. 1

06 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. | Mt 28:19
Nem todos temos dons e disposição para cumprir a instrução 
clara do nosso Senhor Jesus. Temos em nosso meio, entretanto, 
famílias que dedicam suas vidas ao cumprimento dessa ordem: 
os nossos missionários!   Clame ao Senhor que abra os nossos 
olhos para reconhecermos sua dedicação, e que nos faça 
sensíveis para percebermos as suas necessidades! Ore para que 
cada família missionária tenha suas forças e motivações 
renovadas a cada manhã, pela graça do nosso Senhor!

10 Ministério de Infraestrutura
Necessitamos adequar a infra da IBCU para 

atender as necessidades decorrentes do crescimento 
da igreja. Para isto necessitamos de mais voluntários, espaço 
fisico, equipamentos e recursos financeiros. Ore para que o 
Senhor sensibilize e encoraje mais pessoas a servi-lo.

11 Preas
Louve ao Senhor por aqueles que têm o privilégio de 

servir neste ministério! Ore pelo sustento de uma equipe 
comprometida, uma equipe envolvida com os Preas 
individualmente e pela formação dos grupos de discipulado.

17 Ore mais uma vez pelos preparativos do Encontro de 
Casais, e especialmente pelos casais já inscritos, e por 

mais casais para o evento, crentes e não crentes, para que Deus 
os leve a uma experiência edificante e restauradora através dos 
estudos e convívio com outros casais. Ore para que Deus 
capacite e use o preletor, Helder Cardin.

16 Nação Resgate
Ore para que os voluntários estejam 

engajados e perseverem nas diversas ações evangelísticas que 
serão realizadas em 2014, e muitas pessoas possam ouvir do 
Evangelho!  Que  Deus envie mais voluntários dispostos a atuar 
no evangelismo!
Pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus 
Cristo, abertamente e sem impedimento algum. |  At. 28.31.

19  Ore para que os líderes das Koinonias possam 
ser fiéis ao ensino das Escrituras nos grupos. 
1Co 4.2

21 Vendo, então, os principais dos sacerdotes e os 
escribas as maravilhas que fazia, e os meninos 
clamando no templo: Hosana ao Filho de Davi, 

indignaram-se, e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus 
lhes disse: Sim; nunca lestes: Pela boca dos meninos e das 
criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? | Mt 21:15-16 
Ore para que as melhorias que estão sendo planejadas para o 
louvor do culto infantil possam ser implantadas e cada vez mais 
nossas crianças tenham momentos preciosos de adoração ao 
Senhor."

18 E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, 
con�a-o a homens �éis, que sejam idôneos para 

também ensinarem os outros. | 2 Tm 2:2
Ore ao Senhor para que proveja ao nosso missionário Thiago 
Zambelli todos os recursos ainda necessários que permitam seu 
desenvolvimento profissional no serviço integral à Sua obra.

20 ...Muito pode por sua e�cácia a súplica do justo | Tg 
5.16b e Orai sempre | 1Ts 5.27. 

Ore para que a nossa intimidade  com Deus e Sua Palavra cresça, 
e que a fidelidade e a prática constante e insistente da oração 
aumente mais e mais, como expressão do nosso amor a Deus e 
da nossa dependência total Dele. Que Deus nos incomode a 
orar mais e sempre!

09 Escola Bíblica
Hoje há vários cursos novos começando! Ore para que 

o Senhor capacite nossos professores em todo o tempo de 
estudo pessoal e ensino das Escrituras.  Ore também para que 
cada vez mais tenhamos um número maior de pessoas 
interessadas em estudar a Palavra neste ambiente de sala de 
aula.  A nossa Escola Bíblica tem como objetivo ensinar a Palavra 
de Deus levando os seus alunos a uma transformação genuína 
em suas vidas. Ore para que o Senhor capacite, oriente e 
conduza todos os que estão envolvidos com a organização 
deste ministério.

14 Ore pelos aspirantes ao ministério: aqueles que 
pensam em dedicar suas vidas à obra do Senhor 

integralmente. Que o Senhor os fortaleça e conduza nessa 
decisão.

13 Alvo Esporte
Ore para que toda a equipe possa  

influenciar, evangelizar e discipular os participantes. 
Que cada voluntário possa dedicar-se em seu 
compromisso com o Senhor e Sua Obra! 
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se �rmes, e que 
nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois 
vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. | 
1Co.15.58

08 O Semear continua firme no objetivo 
de ensinar a Bíblia para que as vidas 

das crianças sejam transformadas. Oremos para que:
- Os pais tragam seus filhos cientes de que vieram a igreja para 
aprender da Palavra e louvar aos Senhor.
- Para que os professores e monitores das crianças continuem 
animados com o seu serviço ao Senhor.
- Para que a Palavra furtifique nos corações das crianças e que 
elas encontrem a salvação que há em Cristo.

12 Considere com zelo estes irmãos que estão em 
tratamento por causa de câncer, intercedendo para 

que Deus lhes dê a cura, força, consolo e para que 
experimentem intensamente da presença e da graça do Senhor:  
Laércio, Saulo, Mônica, Miriam, Marli, Marcelo Laurenti, 
Guilherme Fahl, Prof. Carlos Osvaldo, Nara (missionária da Meva), 
Alina Carreiro, Pr. Dídimo e ainda a Mirian Fujiy que será 
submetida a uma cirurgia cardíaca neste mês.

15 Ministério de Mulheres
Estamos planejando nosso primeiro 

evento do ano:  um jantar para integração das mulheres de 
nossa igreja! Peça ao Senhor que nos conduza nas diversas 
decisões que precisamos tomar .  Pv. 19:21

MINISTÉRIO DE 

22 O Ministério de Homens foi criado como uma 
ferramenta para proporcionar crescimento, 
encorajamento e estimular oportunidade de 

integração entre homens da IBCU,  com o resultado de novas 
duplas de oração, discipulados e, por fim , crescimento na vida 
espiritual.  Ore para que os homens da IBCU possam estar atentos 
a esta oportunidade e desfrutem das ações deste Ministério.


