
01 João e Bia já estão dedicados ao Projeto Sertão. A escola 
conhecida como Dionísio é peculiar pois fica no meio 
rural e no meio do nada. Todos os alunos e professores 

chegam de ônibus. São dois públicos bem diferentes: alunos que moram em 
agro-vilas formadas por famílias reassentadas em função da inundação da 
barragem, e alunos de origem indígena. João pensa em 2016 atuar com 
ensino de informática para os alunos do último ano. Orem por esses 
adolescentes (cerca de 40), pela reativação do laboratório de informática que 
chegou em 2008 e ainda não foi utilizado, pelo detalhamento desse 
pequeno projeto e, também, pela adaptação do casal ao novo contexto.

25 Curt e Marta trabalham entre os yanomamis 
no estado de Roraima e necessitam de oração 
pelos seguintes pedidos: pela saúde da colega 

missionária Nara, que vem lutando contra um câncer e que 
retornará para São Paulo para fazer seus exames de rotina; pela 
conversão de Pèa, xamã da aldeia de Budu-U; por um (a) professor 
(a) para a aldeia Budu-U; e por dois casais de missionários para 
residirem em Budu-U.

27 Amanhã acontecerá o último módulo do Curso Básico 
para capacitação e treinamento de conselheiros 
bíblicos. Ore por mais este grupo de alunos e peça a 

Deus que os mantenha firmes e engajados no ministério de 
aconselhar pessoas. Agradeça também a Deus, pela oportunidade 
preciosa de investimento que Ele tem dado à IBCU nessa 
capacitação.

29 Hoje acontece a Expo Arte. Ore para que seja 
um tempo especial para nossas alunas e seus 
familiares, de contato com a palavra e com as 

pessoas da igreja. Que o Senhor toque nas vidas que lá estarão.

03 Ministério de Comunicação
Que o Senhor dê sabedoria e levante voluntários 
para atender a todas as demandas de trabalho 

dos outros ministérios. Tg 1:5; Mt 7:8

24 Conecte -  Esse mês teremos nossa última 
programação no Village desse ano, e depois as 
atividades retornam em 2016. Ore juntamente 

conosco para que a Palavra semeada, nos corações dos 
moradores daquele bairro, possa dar frutos para a glória do nosso 
Senhor. E també para que mais jovens da IBCU possam se 
comprometer em levar o Evangelho para as pessoas daquele 
lugar com amor e perseverança.

02 MOPS
Ore para que Deus dê disposição, sabedoria e 
perseverança às novas mamães, e para que as 

mesmas venham a encontrar a ajuda necessária com outras mães. Ore para 
que o ministério de mães possa prestar toda a ajuda necessária para 
promover esses encontros.

04 Nossas crianças tem de tudo: pais que buscam a Deus, casa, 
alimento em abundância, escola, diversão, instrução na 
Palavra... Essa lista é sem fim de tantas coisas boas que nossas 

crianças tem! Orem agradecendo por tudo o que Deus lhes dá! 
Mas também voltemos nossos olhos para tantas crianças que estão 
sofrendo no mundo: chorando por que não tem o que comer, por que 
vivem em meio a guerras, são maltratadas e desprezadas pelos pais, 
perderam suas casas e escolas... Oremos pelas crianças que sofrem!

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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28 Hoje acontece o musical infantil "O sonho das três 
árvores". Ore para que Deus use as nossas crianças para 
salvar outras crianças que estarão presentes, e para que 

tudo corra bem com as equipes de apoio: música, teatro, cenário, 
som, iluminação, multimídia.

30 Tempos de crise de 2016: ore para que sejam tempos 
de compartilhar do Evangelho com quem perde 
esperanças.

26 Hoje teremos na IBCU uma grande reunião 
de encerramento das diversas Koinonias de 
mulheres! Peça a Deus que nos conceda um 

tempo agradável  de comunhão, onde o evangelho será 
exposto para convidadas e nosso programa de Koinonias 
também será apresentado, com desafio da participação n´Ele.

23 Impulse - Ore para que os adolescentes 
saibam viver se doando ao próximo e se 
empenhem no compromisso com o Senhor 

e com sua Palavra.



05 Thiago Zambelli e sua família estão nos EUA 
estudando e obtendo capacitação na área de 
aconselhamento bíblico, porém, com a alta do 

dólar, tem enfrentado um desafio na administração dos recursos. Ore 
por sabedoria e para que sejam levados a confiar no sustento fiel do 
Senhor.

19 Ricardo e Ruth trabalham com universitários 
pela IFES América Latina. No mês de 
novembro começam a preparar o Encontro de 

Formação de Obreiros (EFO 2016) que se realizará no Panamá por 
quatro semanas em fevereiro de 2016. Eles estão na equipe de 
preparação e organização desse evento chave para a formação 
de novas lideranças para o continente, motivo pelo qual é 
importante que oremos.

21 Ore para que os pais estejam dispostos a estudar a Palavra 
de Deus com seus filhos e que criem este hábito desde a 
mais tenra idade. Ore para que o Senhor lhes dê sabedoria 

e criatividade nesta tarefa para que venham a ensinar seus filhos a 
praticar essas verdades em sua rotina diária. Dt 6:4-9

07 Ministério de Discipulado - Interceda pela equipe de 
coordenação que tem ações a serem realizadas ainda neste 
ano de 2015, para que Deus dê sabedoria, motivação e 

disposição para continuar essa obra.

11 Onde está Deus em meio à crise? Possivelmente os nossos 
irmãos que estão em disponibilidade e carentes de nova 
oportunidade de trabalho profissional estejam refletindo 

mais sobre essa pergunta. Temos uma lista com cerca de 15 pessoas 
nessa condição. Ore para que cada um seja fortalecido por Deus e 
encorajado a confiar Nele enquanto aguarda das Suas provisões e 
busca da Sua orientação quanto ao futuro.

17 Onde está Deus em meio à crise? Na atual situação em 
que se encontra o Brasil, quer na área política, econômica 
ou moral, não podemos deixar de colocar nossos olhos e 

esperança em Deus. Ore para que a atual crise seja também uma 
oportunidade para que nós, como Seus filhos, possamos crescer na 
graça e conhecimento de Cristo e para apresentarmos o evangelho  
aos outros.

13 A cada mês presenciamos e participamos da 
apresentação de bebês nos nossos cultos. Além de 
darmos graças por cada uma dessas crianças e seus 

pais, precisamos orar para que seus pais sejam firmes em seu 
relacionamento com Deus e dedicados em seguir a Sua 
Palavra para educar seus filhos. Ore também por toda a 
equipe que cuida dos nossos bebês!

15 Ore para que todos cresçamos em andar com Deus e 
provar de Sua bondade.

09 Amanda terminou as sessões de radioterapia, 
fase final do tratamento de câncer de mama, com 
o qual luta já há mais de uma ano. Neste mês ela 

passará por alguns exames que avaliarão a eficácia do tratamento e 
definirão os próximos passos. Devemos orar por estes resultados e 
para que Deus continue fortalecendo a família neste momento de 
dificuldade.

06 A crise bate à porta e nossas famílias não estão livres dela. 
Porém, nossa segurança, confiança e esperança vem do 
Senhor! Ore por cada um dos dezesseis nomes da lista de 

profissionais em disponibilidade do GAPRO. Ore para que sejam fortes 
e cresçam na graça e conhecimento de Cristo Jesus, enquanto 
procuram e aguardam novas oportunidades que o Senhor lhes dará. 

08 Conecte - No Salmo 133.1 diz: "Como é bom e 
agradável quando os irmãos convivem em 
união". Ore conosco em gratidão pelo ano que 

temos vivido. Muitos jovens tem levado a sério esse versículo e 
desfrutado da vida em comunhão com seus irmãos em Cristo. 
Durante esse ano, tivemos uma participação muito expressiva dos 
jovens da IBCU em todas as programações. Nosso desafio é que 
cada vez mais eles queiram participar dessa vida comum do Corpo 
de Cristo e suportar uns aos outros na Palavra. 

10 "Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo 
exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o 
bem quanto o mal." Hb 5:14

Muitas pessoas em nosso meio ainda não frequentam a Escola 
Bíblica de Adultos, um precioso recurso oferecido na IBCU para se 
obter o alimento espiritual e capacitação para enfrentar a vida. Ore 
para que cresçamos como uma igreja madura, com membros 
capacitados para frutificar para a glória de Deus.

12 Enoque e Eliane estão passando por um 
treinamento da língua espanhola no Perú e tem 
desfrutado do privilégio de fazer parte de uma 

igreja e de alguns ministérios por lá. Porém com a desvalorização do 
real eles tem enfrentado alguns desafios na administração dos 
recursos. Ore por sabedoria, perseverança e para que sejam levados 
a confiar no sustento fiel do Senhor.

18 Village - Ore para que toda a equipe possa ter sempre 
em mente o poder e a grandeza do nosso Deus, que 
possamos fazer o trabalho da melhor forma, na 

dependência dEle.
..."só tu és Deus sobre todos os reinos da terra." Is 37:16

16 Edmur e Kat lideram uma equipe de 
voluntários e missionários na missão Joy Brasil, 
que trabalha com evangelismo e discipulado 

de adolescentes. Ore por essa equipe, que está na linha de 
frente da batalha, que Deus os proteja do mal, do pecado que 
surge em seus corações, e de qualquer decisão insensata. 
Podemos orar também pelos palestrantes e discipuladores que 
receberão os “recém-nascidos” em Cristo em grupos pequenos 
nos próximos meses.

14 Ore pelos voluntários que trabalham na Coleta das 
ofertas, para que sejam diligentes e sábios em seu 
trabalho. Agradeça por suas vidas,  integridade e dedicação 

à obra do Senhor.

20 Impulse - Ore em gratidão pela viagem 
missionária dos adolescentes. Para que 
a chama permaneça acesa nos corações 

daqueles que foram, e para que continuem compromissados com 
o evangelismo.

22 Após a viagem missionária dos jovens em julho e dos 
adolescentes em outubro, Reinaldo e Tina se dedicam 
ao acompanhamento de algumas famílias e de alguns 

grupos de discipulados iniciados naquela ocasião. Oremos por 
Edilene, Edivalda e todos os seus familiares, para que o Senhor 
quebrante corações endurecidos pela ofensa, rancor, mágoa e falta 
de perdão. Oremos também pelo fortalecimento e ânimo diante das 
dificuldades e pelo trabalho de levantamento dos locais a serem 
alcançados futuramente.


