
01 A Bíblia nos exorta a levarmos as cargas uns dos outros 
(Gl 6.2). Você preocupa-se com seus irmãos que estão 
enfrentando dificuldades? Ore pelos que estão doentes 

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

03 Butão: embora o evangelho tenha chegado a 
muitos lugares de maneira impressionante, não há 
liberdade para construir igrejas. Ore pela Igreja 

butanesa, que cresce em meio a tantas restrições.

02 Ministério de Mulheres
É grande o número de mulheres 
que chegam a cada domingo no 

nosso meio. Também é grande a diversidade de necessidades, 
interesses, e buscas de cada uma delas. Gostaríamos de atender 
a cada uma, mas, para isso precisamos de suas orações para que, 
com sabedoria, consigamos nos chegar e suprir estas queridas.

04 1. Ore para que o Senhor capacite 
cada discipulador na condução de 
seu grupo, dando sabedoria para 

superar os desafios que surgem ao longo da caminhada (tempo, 
assiduidade, etc);
2. Ore para que o Senhor capacite mais pessoas a estarem se 
envolvendo com o Ministério de Discipulado;
3. Ore para que Deus conduza a equipe do Ministério no 
processo de formação de novos grupos para o 1º semestre.

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas
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“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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Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

27 Etiópia - Interceda pelo irmão Jemal, ex-muçulmano. 
Ele foi criado por pais adotivos e se converteu 
enquanto ainda era adolescente. Seus pais nunca 

aceitaram sua conversão e chegaram a roubar sua herança. 
Jemal já os perdoou, e hoje o desejo de seu coração é vê-los 
rendidos a Jesus. Una-se a esse irmão em oração.

29 Tanzânia - Interceda por Faith, a viúva do professor 
Dioniz Ng’wandu, assassinado no ano passado. Peça o 
consolo do Senhor sobre ela e seus dois filhos, Michael 

(4) e John (2). Ore para que eles recebam o sustento diário de 
Deus.

25 Grandes são os desafios para se viver um vida cristã 
exemplar em todo tempo. Contudo, nossos jovens 
tem sido constantemente bombardeados nas 

universidade por uma mentalidade pós-moderna, onde não há 
verdade nem absolutos. Ore para que nossos jovens se 
mantenham firmes na Palavra e na Verdade, que é Cristo. 
Jo8.31,32

26 Ore para que os membros da IBCU separem 
primeiramente a parte de sua renda que será dada a 
Deus, antes dos demais compromissos.

Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua 
renda | Pv 3:9.

28 A crise em nosso País tem provocado nova onda de 
desemprego e uma maior dificuldade para que nossos 
jovens consigam sua primeira oportunidade de 

trabalho. Ore por pessoas em nosso meio que se encontram 
nessa situação.

30 Em maio o ministério Conecte fará um 
acampamento para os jovens da IBCU. Ore 
para que o Senhor derrame sua graça 

sobre o preletor e esse tempo juntos. Que possam crescer em 
comunhão e vida cristã. Sl133.1
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05 Escola de Artes - Agradeça pelo número 
grande de novas alunas que chegaram 
até nós esse semestre. Peça a Deus que 

Ele nos capacite a testemunhar para essas mulheres ao longo de 
todo esse semestre, que jamais nos desviemos do foco.

07 Ore pelo SEDI !
- disciplina: como qualquer aluno, os do 
SEDI precisam de disciplina. Orem para que 

os alunos tenham a disciplina necessária para estudar e servir ao 
Senhor com qualidade.
- dedicação: orem para que os alunos do SEDI tenham a dedicação 
de separar um tempo de qualidade para estudar, e recomeçar, para 
aqueles que pararam no caminho. 
- prioridade: orem para que os alunos coloquem prioridade para 
conhecerem a Deus com intimidade.

09 Ministério Pesca
Ore pela Identificação da pessoa que Deus tem para a 
liderança do Pesca.

11 Clame a Deus pela perseverança de nossos irmãos 
iraquianos. Infelizmente, muitas vilas e igrejas se esvaziaram 
em todo o país, devido à extrema violência. Peça ao Senhor 

que fortaleça os que ficaram, trazendo-lhes segurança.

12 Ore para que compartilhemos o Evangelho com os 
frequentadores da IBCU, na dependência de Deus.

14 Aproxima-se a realização do 18º Encontro de Casais e 
com ele os preparativos para que os objetivos desse 
evento sejam alcançados. Já temos um ótimo número 

de casais inscritos, incluindo vários casais visitantes, alguns não 
cristãos e, certamente, casais que desejam experimentar 
transformações no casamento. Ore a Deus por todos os 
preparativos, por sabedoria e direção para a equipe e, 
especialmente, pelo preparo do Helder, que será nosso preletor.

16 São muitas as pessoas que tem buscado consolo, 
sabedoria, libertação, solução de problemas, 
pacificação, encorajamento e esperança através do 

aconselhamento bíblico. Clame a Deus por cada uma dessas 
pessoas para que sejam transformadas pela Palavra e poder de 
Jesus. Ore, também, para que Deus capacite e use os 
conselheiros bíblicos.

18 Ore pelos líderes, professores e demais 
voluntários do SEMEAR - o número de 
crianças vem crescendo muito! Ore por 

motivação, compromisso e espírito de serviço ao Senhor.

21 - Ore pelas escolas Prof. José Hamilton e 
Monsenhor Honório, onde temos feito 
palestras e aconselhamentos. Que o 

evangelho seja compartilhado e vidas sejam transformadas.
- O tema anual da Igreja é "Iluminando a Cidade". Orar para que 
os membros da igreja sejam luz em meio às trevas!
- Que os membros da igreja "sejam ricos em boas obras, 
generosos e prontos para repartir" (1Tm6.18). Que a igreja cresça 
na área de contribuição financeira.

23 Tunísia - Interceda pela irmã Sariha. Seu pai a tem 
proibido de frequentar a igreja doméstica da qual ela 
faz parte. Sariha está desesperada para encontrar uma 

maneira de ter comunhão com outros irmãos. Que Deus lhe abra 
as portas e aja também no coração de seu pai.

13 Ore pelos cursos bíblicos que serão ministrados na 
Indonésia, em Java Oriental e Ocidental. Eles têm o 
objetivo de preparar a Igreja para a perseguição, a fim 

de que sua reação seja baseada na Palavra de Deus.

15 Orem para que as mães da IBCU, bem 
como suas amigas, não fiquem 
sozinhas, mas que se disponham a 

compartilhar suas alegrias, tristezas e dificuldades umas com as 
outras e, principalmente, que orem umas pelas outras.  Tg 5:16

17 Uzbequistão - Interceda pelo líder cristão Dilmurod. 
Ele está sendo processado por distribuir materiais 
religiosos. Se for considerado culpado, pode ser 

condenado a até três anos de prisão. Peça ao Senhor que cuide 
desse processo, poupando nosso irmão de ser preso.

06 De acordo com Deuteronômio 6 e 
outros textos bíblicos podemos afirmar 
que a igreja não é a principal 

responsável pela educação espiritual das crianças. Esta tarefa 
pertence aos pais. Então hoje nossa oração será pelos pais das 
centenas de crianças que aqui frequentam: que eles sejam 
fortalecidos pelo Senhor para cumprirem essa tarefa.

08 Ore pelo povo nigeriano, que tem sofrido com a corrupção 
das autoridades e com a violência desmedida. Que Deus 
levante homens e mulheres no país que busquem a justiça e 

a paz, e não os próprios interesses.

10 Ore pela JOY!
- Pelos novos adolescentes que estão sendo 
discipulados, por crescimento espiritual;

- Pela liderança do trabalho;
- Pelo sustento dos missionarios;
- Por mais pessoas interessadas em servir nesta Missão.

19 China - Steven e sua família são cristãos há anos. A 
igreja da vila se reúne em sua casa aos domingos. Mas 
o líder da localidade ameaçou expulsá-lo. Ore para que 

esses irmãos brilhem para Cristo em seu vilarejo, e para que 
tenham a ousadia de sempre seguir Jesus.

20 Ministério de Aconselhamento - Ore pelo curso de 
treinamento que iniciará neste mês. Ore ainda pelas 
pessoas que estão chegando em busca de ajuda para 

seus problemas, que o Espírito Santo lhes dê entendimento 
sobre o que Deus fala sobre cada um de seus problemas, e que 
aceitem a Palavra como diretriz de suas vidas e decidam mudar o 
que Deus quer que mudem.

22 Os voluntários da igreja que atuam levando 
misericórdia, conforto e consolo às crianças do 
Hospital Boldrini e seus familiares precisam das nossas 

orações. Ore por eles e para que a semente lançada nesses 
corações possa frutificar para a glória de Deus, a salvação de 
muitas almas e o conforto de muitas famílias.

24 O Ministério de Homens agradece 
pelo tempo que tiveram no almoço 
dos homens e pelos frutos desse 

evento. Ore pelo Encontro de Homens programado para 
outubro, pelo preletor e por toda a organização.


