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01 Ore para possamos acolher e servir os novos que estão 
chegando na IBCU, e que possamos servir a Deus 
amando-os e os ajudando no que for necessário.

03 Ore pelo início das atividades do 
Ministério Conecte (Jovens). Que 
todas as programações sejam para a 

honra e glória do Senhor. Que toda liderança e equipe tema 
a Deus de todo o seu coração e reflita a Cristo em todos os 
seus atos. (Cl 3.17)

02 Instruir e aconselhar biblicamente é privilégio e 
responsabilidade de cada um de nós (Cl 3.16). Ore por 
todas as iniciativas que visam preparar a igreja para a 

tarefa de aconselhar. Ore pelos cursos que serão ministrados já 
em março, pela equipe do ministério que atua nesse preparo e 
pelos muitos casos de aconselhamento que estão sendo 
tratados.

04 Ore para que o Senhor capacite 
cada pessoa envolvida no 
Ministério de Discipulado no 

ano de 2015 para que sejam instrumentos em Suas mãos. 
Agradeça ao Senhor por mais um ano que Ele concede à equipe 
de coordenação do ministério como oportunidade de servi-lO.

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.

MINISTÉRIO   
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

29 Muitos foram os jovens e adolescentes que prestaram 
vestibular. Ore para que o Senhor os fortaleça em Sua 
Palavra nessa nova fase que se inicia. Que eles sejam 

SAL e LUZ onde estiverem e que muitos conheçam Jesus Cristo, 
o Salvador, através de suas vidas. (1Tm 4.12)

31 Ore pelos pastores e líderes da IBCU. Que sejam 
libertos do orgulho e arrogância, e com humildade e 
amor, sob a liderança do Senhor Jesus, possam 

pastorear o rebanho.

23 Quem tem conhecimento é comedido no falar, e 
quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o 
insensato passará por sábio, se ficar quieto, e, se 

contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Pv 17:27-28
Clame ao Senhor para que te dê sabedoria e discernimento ao 
escolher as palavras ao longo do seu dia. Que Ele te use, te 
ensinando quando falar, e quando calar.

25 O ministério Conecte, assim como toda 
igreja, tem grandes desafios 
evangeslísticos. Ore para que o Senhor dê 

ousadia e sabedoria aos jovens para proclamar Sua salvação de 
maneira relevante onde estiverem. (Rm 10.15b)

27 Sl 119:105 | A tua palavra é lâmpada que ilumina os 
meus passos e luz que clareia o meu caminho.
Ore agora pelas pessoas de seu convívio que ainda não 

tiveram o privilégio de conhecer a verdadeira LUZ que guia o 
seu caminho. Ore pela misericórdia de Deus sobre suas vidas, e 
se disponha a ser usado por Ele para alcançá-los.

21 Hoje acontece o almoço dos 
Homens! É uma oportunidade para 
o convívio e conhecimento do 

projeto de Deus para que sejam homens que honrem ao Senhor. 
Ore pela programação toda, pelos participantes não cristãos, e 
por aqueles que estão chegando agora na IBCU.

22 Ore para que o Senhor nos apresente a pessoa 
indicada para coordenar o ministério Pesca.

24 Ore pelo apoio que o ministério de visitação tem dado 
às alunas da Cristolândia em Jaguariúna. Ore pela 
transformação de cada uma dessas alunas e sua total 

restauração. Ore também pelo trabalho que pessoas do ministério 
de visitação têm realizado no Hospital Boldrini, para dar esperança 
e conforto em Cristo aos pacientes ali internados, e seus familiares.

26  Sl 4:1 | Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz 
justiça! Dá-me alívio da minha angústia; Tem 
misericórdia de mim e ouve a minha oração.

Derrame o seu coração aos pés do nosso Salvador e entregue a 
Ele toda angústia e ansiedade que o consome. Lembre-se da dor 
dos seus irmãos e interceda também por eles.

28 Hoje o Ministério de Formação de Líderes promoverá 
o treinamento do Haggai na IBCU. Ore para que os 
docentes sejam instrumentos nas mãos de Deus para 

instruir, desafiar, edificar a vida de cada participante. Ore também 
pelos que estão envolvidos com a organização, a fim de que 
Deus capacite e direcione cada ação.

30 Sl 101:5 | Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. 
Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de 
coração orgulhoso.

Ore para que no seu dia hoje você escolha fugir das conversas 
tolas e depreciativas, da falta de paciência e tolerância para com 
aqueles que te procuram. Ore para que você faça essa escolha 
amanhã. E também depois de amanhã.

MINHA ORAÇÃO



05 O Semear não pára de crescer! Além de 
todas as barriguinhas que vemos por aí, 
tem chegado em nossa igreja em média 

20 a 22 crianças novas por mês. Ore para que tenhamos boas 
condições de atender todas as crianças que Deus tem permitido 
chegar até nós.Ore também pelo nosso espaço físico que tem  
alguns limitantes, como o calor - que possamos como igreja 
continuar investindo em melhorias, que Deus supra as finanças para 
isso, e que as reformas que já iniciaram terminem o quanto antes.

07 PREAS: Ore pelos novos grupos de discipulados. Que o 
Senhor levante e envie jovens comprometidos com esse 
ministério, são muitos PREAS para poucos discipuladores!

09 Ore para que a liderança da IBCU possa 
identificar e compartilhar do Evangelho com os 
novos que estão chegando na IBCU.

IBCU

11 Ore pela Missão JOY!
- Pelos novos convertidos e pelo 
discipulado que  começa a tomar lugar 

nestas novas vidas
- Pela liderança da JOY, pelos novos membros da diretoria, que 
Deus continue a capacitá-los e usá-los de forma impactante para 
Reino de Deus;
- Pelo sustento dos missionarios;
- Pelo acampamento de Crescimento que acontecera em Junho 
2015 no feriado de Corpus Christi;
- Por sabedoria e discernimento.

12 Ore pelo Ministério de Formação de Líderes em suas 
iniciativas para identificar líderes em potencial na IBCU, 
promover sua capacitação e encaminhamento para o 

exercício de uma liderança biblicamente aprovada, e 
desenvolver oportunidades para o contínuo crescimento 
daqueles que estão envolvidos com liderança. 

14 O casamento é uma instituição divina que visa acima 
de tudo a glória de Deus. Na realidade atual, porém, o 
casamento tem sido a instituição mais atacada, 

desvalorizada e desvirtuada. Ore, hoje, pelos casais da igreja. Ore 
para que maridos e esposas sejam firmes no propósito de 
agradar a Deus e fazer Sua vontade. Ore também pelos noivos 
que estão se preparando para o casamento.

19 Ore pelas Koinonias, para que os lideres 
possam estar se abastecendo no Senhor para 
transmitir aos grupos as instruções d´Ele, para 

que os que estão participando possam crescer em maturidade 
cristã e se integrem ao corpo de Cristo.

13 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha 
alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das 
coisas que ficaram para trás e avançando para as que 

estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do 
chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Fp 3:13-14
Na sua rotina diária você se lembra que foi criado por Deus com 
um propósito, e que esse propósito não é viver para si mesmo? 
Ore agora para que o Senhor crie em você um espírito humilde, 
dependente e desejoso d´Ele.

15 A Bíblia nos exorta a levarmos as cargas uns dos outros 
(Gl 6.2). Como temos atendido a essa exortação? Você 
preocupa-se com seus irmãos que estão enfrentando 

dificuldades? Ore pelos que estão doentes e /ou em tratamento 
médico ( Laércio, Amanda, Douglas, Ivany, Miriam, Marlene, 
Saulo Lisbão, Elenice Ferrari, Marcos Camargo). Ore e se 
disponha a ser também usado por Deus para ajudar alguém a 
levar a carga.

06 Esse mês teremos a nova Classe de Integração que 
terá a presença de pessoas que estão começando a 
sua caminhada na fé cristã. Ore para que essas pessoas 

possam conhecer mais da graça que há em Jesus, e que os 
professores sejam capacitados para transmití-la.

08 Esse ano o MOPS planeja fazer duas 
reuniões de mães em escolinhas publicas, 
sendo que a primeira está prevista para 

junho. Ore para que Deus viabilize esse projeto, principalmente para 
que sensibilize os diretores sobre sua importância. Ore também para 
que Deus incomode as mães da IBCU, para que participem das 
reuniões e que tragam suas amigas, já que o MOPS tem sido uma 
ótima oportunidade de evangelização.  I Co. 9:22

10 Pv 17:3 | O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o 
Senhor prova o coração. 
Clame ao Senhor por seu viver, que Ele o(a) conduza por um 

caminho de verdade, humildade, temor e tremor diante d´Ele. Que Ele 
sempre o(a) mantenha alerta às ciladas do inimigo, e em espírito de 
confissão de seus pecados.

17 Ministério de Mulheres
Com todos os ministérios 
recomeçando de fato neste mês, 

vamos colocar- nos como mulheres  nas mãos do Senhor, 
pedindo que Ele nos fortaleça, anime e nos capacite, para que de 
todo coração O sirvamos nos nossos diversos trabalhos que 
estamos envolvidas aqui na igreja.
Ef.4:16 | ...cresce e edifica-se a si mesmo em amor,na medida que 
cada parte realiza a sua função.

16 Tg 1:22 | Sejam praticantes da palavra, e não apenas 
ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Peça ao Senhor Jesus que coloque em seu coração o 

desejo de conhecê-Lo através da Palavra, e que Ele o ensine a 
andar como Ele andou, que te faça uma nova criatura n´Ele.

18 Ore pela Igreja em Morungaba:
- Clame ao Senhor por assiduidade dos 
frequentadores e que perseverem na 

comunhão (Hb10.25, Ef4.3);
- Agradeça a Deus pelos novos convertidos da igreja, e peça que 
continuem vivendo em Cristo, enraizados e edificados Nele 
(Cl2.6-7);
- Ore para que a Palavra seja pregada de forma fiel e clara na 
igreja, e que produza frutos para a glória de Deus (1Tm4.2).

20 Mt 10:8 | Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, 
purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês 
receberam de graça; dêem também de graça. 

O Senhor Jesus nos ensinou a lei do Amor para que a 
coloquemos em prática, e com ela alcancemos todos que ainda 
não O conhecem. Ore para que o Senhor tire de você o 
comodismo, a preguiça e o egoísmo, e no lugar coloque 
sabedoria e oportunidades para falar do Evangelho e da Salvação 
em Cristo.


