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Ore ao Senhor para que os envolvidos com o 
Ministério ao Sertão tenham atitude de 
glorificação a Ele em todo planejamento e 
execução do projeto.

01

Ore em agradecimento pela participação do 
Reinaldo e Tina Bui, João e Cássia Sachi, 
todos membros da IBCU, em projeto evan-
gelístico no Sertão de Pernambuco que 
acontece esse mês.

03

O SEDI (Seminário Digital) é um ministério da 
IBCU que se propõe a prover condições a boa 
formação teológica a pessoas locadas em 
regiões sem seminários bíblicos. O ministé-
rio ao Sertão planeja a formação de grupo 
de estudo baseado nos materiais do SEDI. 
Ore por sabedoria na execução dessa 
estratégia no local.

23

Agradeça a Deus pelo término do planeja-
mento estratégico para o Ministério ao 
Sertão.

02

Ore pelo grupo de vocacionados” ao 
ministério missionário da IBCU.25

Ore para que o  Ministério ao Sertão seja 
sempre guiado pelos princípios de Cristo.28

Ore para que o Senhor levante meios para a 
compra futura de carro apropriado para o 
ministério à zona rural.

26

O  Reinaldo tem planos de realizar 
palestras nas escolas - “Projeto Escola, 
ministério de capelania escolar." Ore por 
aberturas de portas para essa ação.

24

Ore para que os corações sertanejos 
sejam sensibilizados pelo Espírito Santo a 
ouvirem com avidez a Palavra da Vida!

27

Minhas Orações



Peça a Deus que dê sabedoria à liderança e 
ao Ministério de Missões da IBCU para 
darem apoio efetivo ao ministério na 
região semiárida.

07

Interceda pelo Reinaldo e Tina, pedindo por 
sabedoria e providência do Senhor ao 
casal, a fim de definirem residência nas 
imediações de Paulo Afonso – BA.

08

Ore por saúde espiritual a todos os envolvi-
dos diretamente no ministério.09

Ore por tranquilidade e sabedoria ao 
Reinaldo para coordenar o ministério 
local.

17

Ore pelo sustento financeiro do Ministério 
ao Sertão.13 Ore para que o Senhor levante e capacite 

uma equipe ministerial ao Sertão íntegra e 
fiel a Deus.

20

Ore pelo envolvimento das koinonias em 
intercessão ao ministério.15

Temos uma viagem missionária agendada 
para julho próximo nas imediações de Paulo 
Afonso. Ore pelos preparativos e planeja-
mento, bem como por sua execução bem 
sucedida.

12 Ore por diligência e sabedoria para os estu-
dos missiológicos locais a serem realizados 
durante esse ano.

19

Que Deus proveja percepção, discernimento e 
amor genuíno para o exercício de ações de 
misericórdia e graça (socorro social) a 
grupos carentes.

22

João Sachi Coordenador do ministério de 
Infraestrutura nos últimos anos. Ele e sua 
esposa Cássia, enfermeira, estão estudando 
a possibilidade de, futuramente, entrarem 
no projeto missionário no Sertão. Orem 
por essas definições.

Priscila Coghi, membro da IBCU, tem se 
preparado para ser missionária há alguns 
anos. Ela deverá ir ao Sertão a partir do 
meio deste ano. Ore pelas  atividades da 
Priscila Coghi relacionadas ao ministério 

04

05

06

Arthur, Taciane e seu filho Antonio, mem-
bros da IBCU, onde Arthur esteve à frente 
do ministério evangelístico “Nação Res-
gate", eles são nordestinos e foram para 
preparação teológica e missiológica no 
Palavra de Vida Norte (Benevides-PA). 
Orem pela mudança, adaptação e prepara-
ção missionária deles.

14

"Que a minha oração chegue  diante de ti; 
inclina os teus ouvidos ao meu clamor. "
Sl 88:2
Ore para que o Ministério ao Sertão seja 
sempre suportado em oração pelos mem-
bros e intercessores da IBCU, que sempre 
sejam abertas boas vias de comunicação 
para essa ação.

10
Ore pelo povo sertanejo, especialmente o 
da zona rural, com mínimo conhecimento do 
evangelho de Jesus Cristo.

11
Ore a Deus pelo estabelecimento de boas 
parcerias com igrejas e agências 
missionárias para a boa execução do 
ministério.

16
Ore para que Deus oriente os envolvidos 
com o cumprimento do planejamento para 
o Ministério para que o façam com 
excelência e diligência.

18
Ore por diligência e sabedoria para a 
execução dos estudos culturais 
necessários à boa contextualização do 
evangelho ao povo sertanejo.

21
Interceda pela equipe ministerial ao Sertão, 
que seja uma equipe unida no amor a Cristo 
e um ao outro, em humildade e serviço útil 
ao corpo de Cristo.


