
01 Ore pela volta às aulas! Que nossas crianças, 
adolescentes e jovens tenham seus corações firmes no 
Senhor, honrando-o com seu agir e falar ao longo 

desse ano letivo. 1Cor 10:31

03 Clame para que o Senhor dissolva os propósitos, 
seduções e tentações de nossos corações 
pecaminosos. Ore para que o Senhor desenvolva em 

nós a apreciação por Sua vontade e princípios. Que Ele  nos dê 
forças e nos capacite a viver dentro de Sua vontade!

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

 ministeriodeoracao@ibcu.org.br

02 Paulo diz em Ef 5.16,17: “... remindo o tempo, porque 
os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis 
insensatos, mas procurai compreender qual a vontade 

do Senhor”. Lembra-se do nosso tema para este ano? “A boa 
mão na Crise”. Ore para que cada um de nós aproveite as 
oportunidades que Deus nos dará para andarmos com Ele e 
provarmos dele para manifestarmos a Sua glória e o Seu amor.

04 Ore em gratidão pelo trabalho com o Village! Estamos 
com novos planos para este ano e damos graças por 
toda equipe que está envolvida com amor e 

dedicação, fazendo o melhor para Deus. 
"Tudo o que fizerem , seja em palavra ou em ação ,façam-no em 
nome do Senhor Jesus...." Col 3:17

21 Temos algumas irmãs e irmãos enfermos e/ou em 
tratamento de saúde. Ore por sua cura e para que Deus os 
sustente. Ore para que sejam alimentados por colocarem 

seus corações na glória do Senhor. Temos conhecimento destes 
enfermos: Neme, Delci, Heloísa Lima, Angélica, Ruth, Ivany, Nelson, 
Eduardo, Arvid, Guiomar. - (Ef 5.16)

27 Fp 3:7,8   O Apóstolo Paulo nos mostra através do seu 
testemunho onde devemos investir o nosso tempo, a 
nossa vida: a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. 

Oremos para que esse também seja o nosso testemunho.

29 1Jo 3:13    Nossa vida no mundo pode nos consumir 
sobremaneira, deixando espaço para a atuação do mal. 
Ore para que não nos esqueçamos à que reino 

pertencemos, e que vivamos satisfeitos com o que temos, até a volta 
de Jesus!

23 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; 
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. 

25 Ore ao Senhor pedindo que o ensine a viver para a Sua 
glória, fazendo morrer as vontades e atrações do 
mundo em seu coração, e te dando discernimento 

para viver conforme a vontade d´Ele.  Ef 4:22-24

22 Sendo hospitaleiros uns para com os outros, 
sem murmurações 1 Pedro 4:9
Esse ano, o Ministério Conecte  está 

preparando uma programação especial para a recepção dos 
calouros da Unicamp. Ore, para que possamos recebê-los em 
amor e mostrando grande hospitalidade. Se você gostaria de 
se juntar a nós, deixe-nos saber.  

26 Para que vos conduzísseis dignamente 
para com Deus, que vos chama para o seu 
reino e glória. 1 Tessalonicenses 2:12

Ore com o Conecte por mais grupos de discipulado  e 
discipuladores de jovens. Que nós possamos buscar ao 
Senhor e andando de modo digno da vocação que 
recebemos.

28 A missão do ministério de infra é suprir as necessidades 
técnicas para os cultos e demais eventos da IBCU, e para 
isto vamos precisar de: humildade, disposição de servir, 

criatividade, maturidade espiritual e aprimoramento técnico, mais 
recursos humanos e recursos materiais. Ore por isso!

24 Ore pelo encontro de pastores e líderes com Tedd 
Tripp, que acontece hoje, no auditório do Mackenzie. 
Ore pelo despertamento e capacitação desses líderes 

para que exerçam um pastorado focado no pastoreio do 
coração de suas famílias e igrejas. (1 Pe 5.2-4)

“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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17 Portanto, quer comais quer bebais, ou façais 
outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de 
Deus. 1 Coríntios 10:31

Ore para que o Senhor continue sendo o centro deste ministério 
neste ano. Que com a volta das atividades e programações do 
Conecte, o nome d´Ele seja mais e mais glorificado e honrado em 
todas as atividades que forem realizadas durante 2016.

19 Agradeça a Deus pela vinda do conferencista Tedd Tripp à 
IBCU. Ore pelos preparativos para a Conferência – 
Pastoreando o Coração – a ser realizada nos dias 23 e 24 

na IBCU. Ore para que a adesão de pais, jovens e líderes seja grande. 
(Pv 4.3-5)

11 Edmur e Kat lideram a missão Joy Brasil, que 
neste ano completa 10 anos de existência. A 
equipe tem trabalhado no planejamento de 

um acampamento que celebrará os 10 anos da missão com 
antigos participantes e também com a presença de 
mantenedores e amigos da missão. Ore pelo evento, que seja 
bênção na vida de muitos e que possa engajar ainda mais a 
equipe para perseverar na obra do Senhor.

13 Temos alguns irmãos desempregados e que precisam 
de uma nova oportunidade de trabalho. Ore para que 
o Senhor lhes abra porta e para que enquanto 

aguardam Sua resposta, sejam fortes e firmes, sustentados pela 
graça e também apoiados pela igreja. Ore também por seus 
familiares.

15 O Ministério de Aconselhamento tem este ano 
projetos novos de atuação entre nós e na comunidade. 
Oremos pela realização destes projetos, pela 

disposição dos envolvidos, que tragam bom aproveitamento 
para a obra de resgate de almas e vidas.

09 Abrimos mais uma porta para que pessoas possam 
solicitar ajuda e receber uma mensagem de esperança 
e aconselhamento bíblico. Ore pelo projeto “Ligue pra 

Vida” e por toda a equipe de conselheiros que dá atendimento a 
essas pessoas que manifestam por telefone o desejo de serem 
aconselhadas. (2 Co 5.18)

05 Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e 
louvamos o nome da tua glória.
1 Crônicas 29:13

Agradecemos a Deus e ao ministério de Missões pela 
oportunidade de servir na cantina em janeiro. Louve ao Senhor  
conosco pela liderença e equipe do Conecte que estão sempre 
dispostos e prontos a servir.

07 Instrui a criança no caminho em que deve 
andar e ainda quando for velho não se 
esquecerá dele.  Prov. 22:6

Hoje iniciaremos novas Unidades de Estudos Bíblicos com as 
crianças.Esta é uma ótima oportunidade para os pais investirem 
tempo com seus filhos no estudo da Palavra, cumprindo o que o 
Senhor nos ordena em Deut. 6: 6-9. Oremos:
- Para que as crianças venham à igreja dispostas e prontas para 
ouvir a Palavra de Deus.
- Que Deus estimule os pais, para cuidar da vida espiritual dos 
seus filhos com vontade, ânimo e criatividade. Que Deus os 
incomode de tal forma que não possam deixar de fazer isto 
sempre.
- Para que a Palavra de Deus cause transformação na vida de cada 
criança.
- Para que os servos do Semear sejam capacitados pelo Senhor e 
tenham sabedoria para lidar com cada criança.

10 Este ano o MOPS terá alguns novos 
desafios, dentre eles, conseguir 
acesso a alguma escola infantil da 

região de Barão Geraldo, para realização das reuniões de 
mães. Orem por isso!  Ore também por sabedoria e 
criatividade na definição das palestras e preletores para as 
reuniões de 2016.

16 Ore por Morungaba:
- O tema 2016 é “Comprados pelo Sangue” 
(At20.28). Ore por uma compreensão do valor 

que a Igreja tem para Cristo, e para que cadaparticipante 
valorize-a de forma digna de Cristo.
- A meta do Ministério de Educação Cristã é ter pelo menos 
quinze pessoas participando semanalmente da Escola Bíblica. 
Ore para que esse importante objetivo seja alcançado!
- O tema da Escola Bíblica esse mês será “Livros Poéticos: Direção 
Divina nos Desafios da Vida!"" Ore por esse curso, para que haja 
muitos alunos, e que o Espírito de Deus abra os corações para a 
compreensão de Sua Palavra!
- Ore pelos Grupos Pequenos que já voltaram a se encontrar nos 
lares, para que se multiplique o número de participantes, que a 
comunhão seja fortalecida e a Palavra seja conhecida e praticada.
- Temos tido o privilégio de receber visitantes em nossa igreja. 
Ore por eles, para que Deus visite seus corações, e eles conheçam 
a Cristo como Salvador e sejam integrados na Igreja!

18 Ricardo e Ruth trabalham com universitários 
pela IFES América Latina. Nesse mês Ricardo 
regressará ao Panamá para coordenar o 

Encontro de Formação de Obreiros (EFO 2016), para 
participantes de toda América Latina e Portugal. Devemos orar 
por este evento e pela capacitação destes obreiros.

20 Ministério de Discipulado
- Orem pelo início das atividades do Ministério de 
Discipulado, para que Deus conduza a equipe nessa 

missão para este ano.
- Orem pelos grupos de discipulado e o retorno dos encontros.
- Orem para que sejam vencidos os desafios que estão por vir e 
seja um ano de muitos frutos colhidos.

12 Reconheça diante do Senhor os seus pecados, 
aqueles recorrentes, todos aqueles mais difíceis de 
deixar para trás. Ore pedindo à Ele que efetue a 

verdadeira transformação no seu coração.

14 Separe um tempo, hoje, para interceder pelo nosso 
Brasil. Clame por transformações necessárias no 
governo e para que a justiça de Deus seja respeitada e 

manifesta. Conforme a instrução de Paulo, ore em favor das 
autoridades para que vivamos vida tranquila e mansa, com 
piedade e respeito. (1 Tm 2.2)

06 Ore para que a presença e ministração do Tedd e Margy 
Tripp sejam marcantes entre nós. Ore para que Deus use 
as palestras para capacitação e encorajamento dos pais e 

líderes no cuidado de seus filhos e famílias. (Ef 6.4)

08 Thiago Zambelli e sua família passaram algum 
tempo no Brasil no último mês, descansando e 
também ministrando treinamentos em 

algumas igrejas. Agora de volta aos EUA, retomam as atividades de 
estudo e capacitação na área de aconselhamento bíblico. Ore pelos 
novos desafios do ano e também pelo sustento, uma vez que a crise 
financeira do Brasil tem aumentando bruscamente o valor do dólar.


