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"Vocês são a luz do mundo... Assim brilhe a luz de vocês 
diante dos homens..."  Mt 5:14 e 16

Trevas na Bíblia representa ignorância espiritual, alienação de 
Deus, e assim, deixar de desfrutar de todas as bênçãos de estar 
com Deus. Por outro lado, enquanto a vinda do Cristo era 
anunciada, falava-se que o povo que estava em trevas viria 
grande luz, e quando Jesus veio, disse: ‘Eu sou a luz do mundo’. Ele 
é quem pode nos trazer o conhecimento de que Ele mesmo é o 
caminho para chegarmos a Deus, e desfrutarmos da vida que Ele 
tem para nós.

Além d´Ele ser nossa Luz, Ele também disse que somos a luz do 
mundo. Uma vez que O conhecemos, que ganhamos de Sua visão 
e ensino, que fomos vivi�cados, e que o Espírito veio morar em nós, 
agora também somos luzes que apontam aos que ainda estão em 
trevas, a vida e a verdade que liberta: O Senhor Jesus!

Nosso desejo é que em 2015, com nossas vidas e palavras, 
cresçamos em manifestar a Sua luz.
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23 Que em 2015 Deus use a vida de cada uma de nós, 
mães envolvidas no MOPS, para sermos sal e luz, 
primeiramente na vida de nossos filhos e também na 

vida de outras mães, seja na igreja, na escola, nas atividades 
esportivas ou em tantos outros lugares. Que Deus nos dê 
coragem para sairmos de nossa zona de conforto para 
proclamar as boas novas e também para demonstrar Seu grande 
amor através de ações que mostram que nos importamos com 
elas de forma pessoal e única.  Josué 1:9

25 Ore pela Escola de Artes, para que nesse ano de 2015 
o Senhor esteja levantando mais professoras, para que 
possamos aumentar o número de cursos oferecidos, e 

com isso alcançarmos um número maior de pessoas com a 
palavra de Deus.

27 Desejamos instruir biblicamente cada pai e mãe da 
IBCU sobre a responsabilidade de educar seus filhos 
conforme a orientação bíblica. Ore por esse grande 

desafio e pelos cursos e seminário que serão oferecidos ao 
longo de 2015. Ore para que os pais levem Deus a sério, sejam 
obedientes à Palavra e não negligentes.

28 Ore pelas muitas ações que o Ministério de Oração 
desenvolverá ao longo do ano com o objetivo de levar 
toda a igreja a orar. Ore para que haja esse despertamento 

em nosso meio. Ore por toda a equipe do ministério nessa tarefa de 
encorajar a igreja.

30 "Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar" (Sl 139:3). 
Temos sido instruídos a confessar especificamente 
nossos pecados para não manchar o relacionamento 

com Deus. Confesse seus pecados e ore a Deus para que você 
possa tomar as decisões necessárias para viver uma vida santa.

22 Como Escola Bíblica temos o grande privilégio e 
responsabilidade de ensinar as Escrituras. Ore para que 
o ano de 2015 seja um ano de muito crescimento, de 

transformações de vidas através do estudo e prática da Palavra. 
Que cada professor possa refletir a luz de Cristo em suas vidas, em 
seu ensino e igualmente cada aluno possa ser luz onde estiver.

24 Ore pelo despertamento da nossa comunidade para a 
disposição, preparo e engajamento no Aconselhamento 
Bíblico. Ore para que o aconselhamento bíblico seja uma 

prática natural em nosso meio. Ore para que neste ano, uma nova 
turma de conselheiros seja preparada e para que mais homens 
possam estar envolvidos. Ore pela Conferência que teremos em julho.

26 Temos o desafio de preparar casais para um 
relacionamento conjugal prazeroso e que glorifique 
ao Senhor. Ore pelos projetos do Ministério de Casais 

que serão promovidos neste ano, com o objetivo de atrair casais 
não cristãos, equipar e edificar casais cristãos, e preparar os 
jovens para o casamento.

29 Ore pelos desafios do CONECTE - Ministério Jovens - 
em alcançar outros jovens com o evangelho, integrar 
aqueles que estão em nosso meio e ter esta turma 

crescendo no conhecimento e prática da Palavra.

31 Desde o início do ano passado, o casal Otoniel e Izilda 
Berti se mudou para a cidade de Araraquara-SP afim 
de iniciar, à partir do zero, um trabalho de missões 

urbanas, atuando com a evangelização de vizinhos, novos conta-
tos, à partir da realização de cultos e estudos em sua casa. 
Peçamos ao Senhor para que faça esse trabalho prosperar em 
2015 e que muitos possam conhecê-lo através do trabalho de 
Otoniel e Izilda naquela cidade.

MINHA ORAÇÃO



01 Ano novo, muitas ansiedades? Deus nos manda lançar 
sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de 
nós (1 Pe 5.7). Se não oramos para levar a Deus todas 

as coisas, certamente não descansaremos em nossa soberba 
pretensão de querer controlar a menor coisa que seja. Ore hoje e 
a cada dia deste ano, e coloque sobre Ele a sua ansiedade.

03 Em 2015 a IBCU estará iniciando um dos mais 
desafiadores projetos de sua história, com o envio do 
missionário Reinaldo Bui e sua esposa Tina, para a 

cidade de Paulo Afonso, na Bahia, para lançar as bases de nosso 
próprio projeto no sertão nordestino. Vamos orar para que o 
Senhor dirija nossos passos durante as fases dessa empreitada, 
para a glória de Seu nome.

05 Que Deus levante um novo líder e novos voluntários 
para o Alvo Esportes e que Ele nos capacite, nos dê 
discernimento e nos oriente com relação às novas 

perspectivas para o ministério (novo local, novo público, novas 
estratégias) no próximo ano!

07 Os voluntários do estacionamento são um dos 
primeiros pontos de contato daqueles que visitam a 
IBCU. Peça a Deus que os capacite a serem "luz do 

mundo", demonstrando o amor cristão através de seu serviço.

08 Em Maio teremos mais um Encontro de Casais e 
desde já precisamos levar a Deus em oração os 
preparativos para o evento, a definição dos estudos, o 

preletor, os que serão convidados não convertidos e especial-
mente rogar para que o Senhor atue nos corações durante esse 
final de semana. Ore pela comunhão, disposição e fidelidade da 
equipe do ministério.

10 Nossa missão é suprir e zelar por toda infraestrutura 
técnica necessária para os cultos e demais eventos da 
IBCU. Orem para que em 2015 possamos, através 

destes serviços, glorificar o Senhor, e assim com os demais 
ministérios, resplandecer a Sua luz.

12 Ore pelo Acampamento da JOY que acontece de 14 
a 18/jan, que mais adolescents venham a conhecer a 
Jesus como Senhor e Salvador! Ore ainda para que 

Deus levante mais lideres para esta Missão, que traga mais 
obreiros em tempo integral. Que Deus nos dê condições de abrir 
mais duas frentes de trabalho novas neste ano de 2015.

14 Ore pelo Ministério de Mulheres, que durante todo 
ano de 2015 estejamos dedicando nosso serviço ao 
Senhor, cobertas da Sua alegria, ânimo e força! Ne.8:10b

09 Uma igreja piedosa que prioriza a oração ou uma igreja 
que prioriza a oração e revela uma vida piedosa - sem 
oração não pode haver vida piedosa! Ore para que em 

2015 Deus nos leve a um relacionamento mais íntimo com Ele 
através da prática da oração individual e comunitária.

11 Durante o ano de 2015 o Semear continuará a nutrir as 
centenas de crianças com a Palavra de Deus, durante os 
52 domingos e ainda em alguns eventos especiais. 

Nosso objetivo será que cada criança possa ter sua vida 
transformada mediante a Palavra e o plano maravilhoso de 
salvação através de Jesus. Oremos para que cada professor, 
cuidador, auxiliar e monitor seja cheio do Espírito Santo para ser luz 
na vida dessas crianças. E que assim elas também venham a ser luz!

13 O Arthur, sua esposa Priscila e seu bebê Antonio 
Guilherme partem, nesse mês de janeiro, para um 
período de estudo e preparo no Seminário Bíblico 

Palavra da Vida, em Benevides, no Pará, apoiados pela IBCU. 
Devemos orar para que o Senhor os sustente emocional, espiritual 
e financeiramente nessa nova fase de suas vidas.

02 “Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, 
orações, intercessões e ações de graça por todos os 
homens, pelos reis, e por todos os que exercem 

autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, 
em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável 
diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens 
se salvem, e venham ao conhecimento da verdade.” (1 Tm 2:1-4). 
Ore pelos homens e mulheres que estão iniciando nesse ano 
sua gestão à frente do nosso país.

04 Orem para que o Ministério de Discipulado seja em 
2015 um meio para manifestar a luz de Cristo e 
possibilitar que vidas estejam comprometidas com Ele.

06 Ore para que no coração de cada um, pré-adolescente 
e equipe PREAS, cresça um amor ao Senhor e um 
desejo intenso de conhecer e caminhar 

continuamente com Cristo. Que este ministério seja um 
instrumento útil nas mãos do nosso Deus. Ore ainda pelo tempo 
de descanso da equipe e atuação do Espírito Santo na vida dos 
PREAS que estarão em acampamentos e viagem com a família.

15 Muitas pessoas têm sido encorajadas, consoladas e 
edificadas através do Ministério de Visitação. Além 
dessas visitas em lares, a equipe realiza também, visitas 

no Hospital Boldrini, Lar de Idosos e Inpac. Ore por sabedoria, 
disposição e amor à toda a equipe. Ore por resultados que 
glorifiquem a Deus, seja na vida dos que já são salvos, seja para a 
conversão dos incrédulos.

17 Ore em gratidão pela vida de cada voluntário, 
funcionário que serviu com amor à Cristo e ao próximo 
no Ministério de Comunicação. Que possamos dar o 

melhor de nossos esforços, a fim de alcançar as metas de 2015, 
contribuindo na propagação do Evangelho, para a glória de Deus!

19 Louve a Deus pelo Insight - Ministério Adolescentes, 
pela maravilhosa forma como Ele uniu o grupo esse 
ano, proporcionando maior conhecimento da Palavra e 

intimidade com o Senhor. Ore para que Deus continue instruindo 
a liderança deste ministério a conduzir as programações e 
atividades para que o ano de 2015 possa ser ainda mais frutífero. 
Que nossos adolescentes experimentem um ano de muito 
compromisso, engajamento e crescimento para cada um deles!

21 Com o início de um novo ano, devemos clamar de forma 
especial ao Senhor por todos os missionários da IBCU. 
Cada um deles têm sonhos, objetivos e também 

apreensões para o ano que agora começa. Lembre-se de pedir ao Pai 
para que os encha de motivação, entusiasmo e sabedoria à medida 
que trabalham para o avanço do Reino em diferentes campos.

16 Que os integrantes do Ministério de Adoração e Artes 
possam buscar mais a Deus e que, de fato, reflitam a 
Cristo, contagiando outros com suas vidas piedosas, 

fazendo uso dos seus dons e talentos para a glória de Deus.

18 Muitos são os desafios e compromissos dos minisérios 
da IBCU. Vamos orar pelos membros da IBCU, para que o 
evangelho continue sendo o centro de nossas vidas, 

para que continuemos crescendo em intimidade com o Senhor, 
para que sejamos eficientes na administração do tempo e recursos 
que Ele nos dá, e tenhamos disciplina no estudo da palavra.

20 O salmista diz: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão 
trabalham os que a edificam” – Sl 127.1. Ore pelo 
preparo dos noivos através do curso pré-nupcial. Ore 

para que sejam prontos a ouvir e seguir a orientação bíblica em 
suas vidas e relacionamentos. Ore pela equipe que ministra o curso 
para que sejam capacitados e usados por Deus.


