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01 Sl 103.2 | Bendiga ao Senhor a minha alma! Não se 
esqueça de nenhuma de suas bênçãos!
Não conseguimos anotar todas as bênçãos recebidas 

de Deus este ano. Porém, elas são muitas e estão além da nossa 
capacidade de registrar. Nada mais importante que bendizermos 
ao Senhor por tudo o que Ele nos deu e fez! Pegue um papel e 
caneta e aliste tantas bênçãos quantas puder anotar. Acima de 
tudo, gaste um tempo sozinho ou em família para bendizer ao 
Senhor por tudo, em oração.

03 Sl 101:2 | Seguirei o caminho da integridade; quando 
virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração 
íntegro.

Que nosso coração anseie por viver em integridade , assim como 
o Rei Davi. Ele reconhecia que necessitava " do encontro " com o 
Senhor para isso, da sua capacitação para viver este 
compromisso. E qual lugar é mais difícil para viver em 
integridade do que em nosso próprio lar? Clame ao Senhor por 
uma vida integra em sua própria casa.

02 Ore para que Deus tenha misericórdia do povo 
brasileiro, libertando-o das falsas esperanças e 
confianças, e busque suas respostas e soluções no 

Senhor.

04 Peça ao Senhor que haja no coração de cada pessoa 
envolvida em discipulado na IBCU, o mesmo desejo 
que Davi expressa no Salmo 86.11: "Ensina-me o teu 

caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade; dá-me um 
coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome."

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.
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23 Sl 115.11 |  Vocês que temem o Senhor, confiem no 
Senhor! Ele é o seu socorro e o seu escudo.
Nesses dias de vestibulares e tantas indecisões na vida 

dos jovens, oremos para que eles dependam e confiem no 
Senhor! Que privilégio temos de lançar sobre Ele nossas 
inquietações sabendo que Ele é fiel em cuidar de nós.

27 Sl 2.12b |  Como são felizes todos os que nele se refugiam!
É Natal! Cristo é Senhor! A verdadeira felicidade está 
em confiar e viver em submissão à Sua vontade. Ele é 

o Todo-Poderoso, o Soberano absoluto que determina todas as 
coisas. Ore para louvá-lo e reconhecer a Sua soberania. Ore para 
que você, sua e igreja percebam claramente que não há nada 
melhor que depositar toda a confiança em Deus!

29 Sl143.10 | Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o 
meu Deus; que o teu bondoso Espírito me conduza por 
terreno plano.

Por vezes oramos pedindo sabedoria e o conhecimento da 
vontade de Deus para nós, mas onde temos buscado respostas 
para esses pedidos? O Senhor nos revela Sua vontade através da 
Palavra. É através dela que obtemos a sabedoria para nossas 
vidas. Ore para que o Espírito nos capacite a viver de acordo com 
a vontade de Deus revelada em Sua Palavra.

31 Sl 1:1-2 | Como é feliz aquele que não segue o conselho 
dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua 

satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.
Clame ao Senhor para que tenhamos diligencia no nosso tempo 
de initimidade em Sua presença, que sejamos disciplinados e 
perseverantes. E assim possamos ter conhecimento do Senhor 
para nos posicionarmos diante dos desafios diários no mundo.

25 Sl 66.20 | Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, 
nem aparta de mim a Sua graça.
Muitas foram as respostas de Deus às nossas orações 

ao longo de todo este ano. Pessoas foram salvas, irmãos foram 
libertos de suas lutas, muitos obtiveram porta aberta ao 
trabalho, vários foram curados, outros sustentados em meio às 
doenças, casamentos foram restaurados, novos missionários 
foram despertados, o Sertão abraçado como nosso campo 
missionário, enfim, Deus manifestou Sua graça, bondade e 
poder! Agradeça a Deus, pois Ele tem ouvido as nossas orações!

22 Sl 148:12-13 | Moços e moças, velhos e crianças. Louvem 
o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado; a sua 
glória está sobre a terra e o céu.

Ore para que nossas crianças tenham o louvor ao nome do 
Senhor em seus lábios.

24 Sl 146:1-2 | Aleluia! Louve, ó minha alma ao Senhor. 
Louvarei ao Senhor por toda a minha vida; cantarei 
louvores ao meu Deus enquanto eu viver.

Louve a Deus pois Ele nos alcançou com seu tão grande amor e 
misericórdia! Agradeça por sua Salvação e certeza de desfrutar a 
vida eterna com Ele. Interceda por aqueles queridos que ainda 
não possuem essa certeza e alegria no Senhor Jesus.

26 Visto que “Bom e justo é o Senhor; por isso mostra 
o caminho aos pecadores", ore para que isso 
aconteça com os descrentes de Morungaba,

Sl 25.8.
- Clame ao Senhor para que os membros da Igreja em 
Morungaba "convivam em união", pois isso é "bom e agradável",
Sl 133.1.
- Ore para que não haja pecados escondidos em nossa igreja, 
mas que os crentes façam como Davi: "Então reconheci diante de 
ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: 
"Confessarei as minhas transgressões ao Senhor", e tu perdoaste a 
culpa do meu pecado", Sl 32.5.
- "Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos; aos que são 
retos fica bem louvá-lo," Sl 33.1. Que nossas vidas sejam marcadas 
por um louvor alegre ao Senhor!

28 Ore para que cada discipulador se inspire no Salmos 
19:14: “Que as palavras da minha boca e a meditação do 
meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha 

e meu Resgatador!” refletindo uma vida de testemunho.

30 Sl 51:10 | Cria em mim um coração puro, ó Deus, e 
renova dentro de mim um espírito estável.
Louvemos a Deus pela Escola de Artes, que a cada 

terça-feira recebe dezenas de pessoas sedentas da Palavra de 
Deus. Oremos para que Deus crie, em cada participante, um 
coração puro e um espírito estável.



05 Louve e agradeça ao Senhor pelo compromisso e 
responsabilidade da equipe do ministério de 
educação de filhos. Ore também para que os pais 

busquem no Senhor a sabedoria necessária para cumprir o 
propósito de construir em cada um de seus filhos os traços do 
caráter de Cristo. Sl 128:1 e Sl 86:11

07 Sl 96:8 | Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei 
oferenda, e entrai nos seus átrios. 
Nossas ofertas fazem parte da nossa adoração ao Senhor, de 

como damos a glória devida ao Seu nome. Peça a Deus que nos ensine 
a vivenciar esta verdade e desperte em nós a capacidade de contribuir 
com alegria e generosidade.

09 Sl 119.9 | Como pode o jovem manter pura a sua 
conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra.
Ore para que o Senhor fortaleça nossos jovens em Sua 

Palavra, pois esta é a única maneira pela qual eles vencerão as 
adversidades no trabalho, faculdade e escola, mantendo uma conduta 
agradável ao Senhor. Que o conhecimento obtido na Palavra seja vivo e 
prático em suas vidas.

11 Sl 94:19 | Quando a ansiedade já me dominava no 
íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma.
Peça ao Senhor que te ensine a não andar ansioso por nada; 

ao contrário, que te ensine a entregar suas aflições e descansar n`Ele.

16 Sl 2:11 | Servi ao Senhor com temor, e 
alegrai-vos com tremor. 
O Semear tem servos fiés e que servem ao Senhor com 

alegria e temor. Ore para que esses servos continuem firmes nessa Obra.

12 Sl 40.1 | Coloquei toda minha esperança no Senhor; ele se 
inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro.
Ao longo do ano, o ministério de aconselhamento 

pode ser usado por Deus para resgatar muitas pessoas de sua 
incredulidade, pecados e conflitos. Agradeça a Deus por cada 
uma dessas pessoas que foram santificadas, transformadas pela 
Palavra. Agradeça, também, por cada conselheira e conselheiro 
usado como instrumento de mudança operada pelo Senhor.

14 Hoje acontece o Musical de Natal na IBCU! Ore para 
que Deus possa usar tudo e todos para a glória do Seu 
nome, para a proclamação da Sua Palavra e que vidas 

possam compreender a mensagem da salvação. 
Sl 33:1 | Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos; aos que 
são retos fica bem louvá-lo.

21 Sl 40.5 |  Senhor meu Deus! Quantas maravilhas tens 
feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para 
nós! Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por 

demais numerosos!
 Agradeça ao Senhor pelas vidas que foram alcançadas através 
do MOPS: familias inteiras que tem se achegado a Ele; mães 
sendo confrontadas em amor, bem como confortadas; mães 
andando e crescendo juntas no Senhor; mães aprendendo a 
liderar de acordo com os princípios dEle.

13 Ore para que Deus purifique Sua igreja no Brasil de 
receitas, métodos, e práticas que buscam atingir 
grandes massas e ignoram a fidelidade a Ele.

15 Confie no Senhor e faça o bem; assim você 
habitará na terra e desfrutará segurança. 
Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos 

desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor; confie 
nele, e ele agirá: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, 
e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor 
e aguarde por ele com paciência; não se aborreça com o sucesso dos 
outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a 
fúria; não se irrite: isso só leva ao mal.  | Sl 37:3-8
Ore pela JOY!
- Pelo sustento dos missionários;
- Pelo Acampamento de 14 a18 de Jan e fundos para que 
aconteça como planejado;
- Pelos adolescentes que ainda não conhecem Jesus Cristo 
como Senhor e Salvador: que venham a conhecê-lo.

06 Sl 126.3 | Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, 
por isso estamos alegres.
Pare e pense! Não teríamos chegado até aqui se o 

Senhor não atuasse em nós e através de nós. Os frutos que 
colhemos são resultado da Sua presença e ação em nosso meio. 
Celebre ao Senhor com alegria manifestando em oração a sua 
gratidão por cada fruto que nos deu quer no crescimento 
quantitativo da igreja quer no crescimento qualitativo.

08 Sl 127:3 | Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto 
do ventre o seu galardão.
Ore para que cada pai possa lembrar e se alegrar com essa 

verdade e assim educar seus filhos nos caminhos do Senhor.

10 Sl 3:5 | Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é 
o Senhor que me sustém.
Como dependemos do sustento do nosso Deus! Ore pelas 

famílias e meninos participantes do ministério ALVO: apesar das 
dificuldades encontradas (financeiras, alcoolismo, humilhação, entre 
muitas outras), que eles possam depender e descansar no sustento do 
Senhor, praticando os ensinamentos aprendidos da palavra de Deus.

17 Sl 51.17 |  Os sacrifícios que agradam a Deus são um 
espírito quebrantado; um coração quebrantado e 
contrito, ó Deus, não desprezarás.

É motivo de grande alegria a salvação que temos em Cristo, mas 
sabemos que ainda somos falhos e pecadores. Até que o Senhor 
venha, viveremos a constante batalha contra o pecado. Mesmo 
diante de nossas falhas, o Senhor não despreza um coração 
quebrantado e contrito. Nosso grande desafio é não nos 
conformarmos com os desvios, ainda que pequenos, ou 
escondê-los com uma vida de serviço ao Senhor, sem uma 
comunhão profunda com Ele. Orem para que o Senhor sonde 
nossos corações e nos quebrante diante do nosso pecado.

19 Ore para que Deus confronte Sua igreja no Brasil para 
que essa viva reconhecendo a autoridade das 
Escrituras, e que paute sua vida pessoal e eclesiástica 

conforme seus padrões.

18 Sl 133.1 |  Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os 
irmãos!
Louve a Deus em oração pelo privilégio da comunhão 

que temos uns com os outros em meio a tanta diversidade na 
igreja. Louve a Deus pelo privilégio de cultuarmos e servirmos a 
Deus com nossos muitos dons, habilidades e talentos. Louve a 
Deus pelo privilégio de sermos UM em Cristo. Louve a Deus pela 
família IBCU da qual você faz parte!

20 Ore por cada pessoa sendo discipulada, para que firme 
a certeza no coração da decisão de andar com o 
Senhor como o Salmista revela 

Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor; não tenho bem nenhum 
além de ti. | Sl 16:2


