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Otoniel e Izilda estão envolvidos no projeto
de plantação de uma igreja em
Araraquara-SP. Toda semana eles têm
entregado folhetos e, além disso, estão compartilhando a Palavra
de Deus em uma escola de futebol, visitando a Fundação Casa, e
uma Casa de Recuperação para dependentes químicos. Ore por
todas estas atividades e também para que possam reunir um
grupo de convertidos e iniciarem uma pequena comunidade.
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Leia Filemon 1:4-7. Em nossas lutas diárias, muitas
vezes temos o privilégio de sermos amparados de
muitas maneiras diferentes por nossos irmãos em
Cristo. Ore por aqueles irmãos que estão ao seu lado, te
sustentando em oração ou demonstrando de forma prática que
se importam com você.
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Três meses já se passaram desde que
Richard e Yohanna chegaram aos EUA para
o mestrado de Richard. Devemos orar pelas
atividades de escrita da dissertação e pela adaptação das
crianças, que estão estudando em casa (homeschool).
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Ore pelos HOMENS da nossa igreja, para
que apesar das circunstâncias, pela
misericordia de Cristo sejam sustentados e
capacitados a exercer seus papéis como líderes, cabeças de suas
famílias, como maridos e pais presentes e amorosos em seus lares.
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Ligue Pra Vida é o nome do projeto que visa alcançar
pessoas com a Palavra de Cristo a partir de
atendimento telefônico. Ore pelo início deste
ministério, pela capacitação da equipe de conselheiros que darão
atendimento. Ore por cada pessoa que está sendo atendida, por
sua conversão ou transformação.

Agradecemos a Deus pelas novas atividades que
estão programadas para este ano além do "Sábado
Legal" no Village. Ore para que o evangelho possa ser
anunciado com clareza e que muitas pessoas entendam e
decidam aceitar e viver com Cristo!
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Como igreja, não estamos livres da crise de
desemprego que afeta nosso País. Temos uma lista
com 15 nomes de irmãos que necessitam de uma
nova oportunidade de trabalho. Ore para que sejam fortalecidos
pelo Senhor e depositem toda a sua confiança e esperança nEle.
Ore também por seus familiares, especialmente para que não se
deixem vencer pela ansiedade, mas que cresçam na graça e
conhecimento de Cristo.

Ore pelas MULHERES da nossa igreja,
para que na crise atual saibam ser, em
Cristo, ajudadoras nos seus lares,
respeitando e amando seus maridos, e levando seus filhos à mesma
atitude, ensinando-os e também exercitando a obediência.

Ore pelas FAMÍLIAS da IBCU, para que na crise atual
sejam ainda mais perseverantes e fiéis à pratica da oração
diária, individualmente e em conjunto, apresentando ao
Senhor seu louvor, petições e motivos de gratidão. Que exercitem
diariamente a confissão de pecados e descubram a intimidade com o
Pai através dessa preciosa prática.

MINHA ORAÇÃO

26

Ministério de Comunicação
Ore pelo aumento de produtividade da
equipe e por criatividade para as
inovações, a fim de melhor atender e propor soluções aos
ministérios (1CO 10.31). Agradeça conosco pelos voluntários:
que o Senhor derrame sobre eles muitas bençãos (Lc 11.28).

2016

O mundo precisa de Deus! Ore para que a Igreja de
Cristo seja encorajada e mostre o Senhor ao mundo,
através de suas atitudes. Rm 15:5
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MARÇO

“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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Marcelo e Amanda
Amanda está indo bem no seu tratamento e
deve fazer uma cirurgia preventiva para
retirada dos ovários e útero no dia 4 de março, ore por isso. Além
disso, este é o último ano de Marcelo no Seminário Teológico de
Dallas (EUA). Portanto, devemos orar por seus estudos e decisões
ministeriais para o próximo ano.
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No dia 05/03 realizaremos a Copa Impulse um campeonato esportivo, onde os
adolescentes são incentivados a convidar
seus amigos não crentes para participar e ouvir o evangelho. Ore para
que estes estejam abertos a receber a mensagem e que Deus nos use
como instrumentos sensíveis às oportunidades de evangelização.
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Missão JOY Brasil
- Planejamos nesse semestre alguns eventos da
Missão; ore por proteção espiritual para todos eles!
- Ore pela Celebração de 10 anos da JOY que será de 18 a 20 de
Março: agradeça conosco pelo sustento do Senhor até aqui!
Ainda, ore pelos líderes dos novos grupos de Discipulados que
se iniciaram este ano, e por mais lideres que estejam dispostos a
servir na JOY.
- Ore pelo Acampamento de Crescimento (26 a 29 de Maio),
pelo levantamento de recursos pois há muitos adolescentes
necessitados de ajuda financeira.

MINISTÉRIO
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.
ministeriodeoracao@ibcu.org.br

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas
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O Ministério de Mulheres realiza hoje
o "Jantar da Amigas" ! Ore para que seja
um tempo não apenas de convívio,
mas principalmente de evangelismo. Ore para que o Senhor fale
aos corações das convidadas não cristãs, e pela oportunidade de
integrar as mulheres que estão chegando na IBCU. (2 Ts 3:1)

05

O Ministerio de Homens começará
com as programações em março.
Precisamos das orações da IBCU para
que Deus nos capacite a realizar a obra com zelo e dedicação,
e também para que os participantes possam estar
empenhados e motivados, lembrando que o ministério visa
crescimento e maturidade espiritual para sermos Homens
segundo o coração de DEUS.
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Escola de Informática
Ore pela constante motivação da equipe, que todas
as vagas sejam preenchidas, e para que através
do devocional muitas vidas sejam alcançadas.
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Administração
Agradeça ao senhor pelos novos voluntários das
equipes de Gerência de Culto e Ceia. Eles estão
começando a atuar nos meses de Fevereiro e Março. Peça ao
Senhor que dê a eles perseverança e um espírito de alegria no
serviço. (Sl 100.2)
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Ore agora por nossos irmãos que estão
desempregados e que precisam de um meio de
sustentar seus lares. Que Deus sensibilize, crie
oportunidades e mobilize aqueles que estão empregados a
ajudar estes irmãos desempregados. Que Deus tenha
misericórdia nestes tempos de crise com o abrir do coração do
povo para buscá-Lo!
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Thiago e Karen
Thiago Zambelli e sua família passaram algum
tempo no Brasil mas já retornaram para os
EUA, onde estão recebendo treinamento na área de
aconselhamento bíblico. Devemos orar pela readaptação ao
clima gelado do inverno americano e pelas responsabilidades
com a igreja local, o seminário, filhos e, sobretudo, para com o
nosso Deus.
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PREAS
Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios
serão estabelecidos. Pv 16:3
Um novo ano começa e uma nova turma chega trazendo para
ministério dos Preas vários desafios. Ore pelo sustento da
equipe, programações quinzenais, formação dos grupos de
discipulado e classe na Escola Bíblica. Que o Senhor nos
capacite para Sua obra!
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Separe um tempo, hoje, para orar pelas famílias da
igreja. Inclua em sua oração os noivos que estão
fazendo o curso pré-nupcial e se preparam para o
casamento, os jovens casais no início de sua vida conjugal, os pais
de filhos pequenos, casais com filhos adolescentes e também os
que já se encontram com o “ninho vazio”. Ore para que sejam fiéis
ao Senhor e tenham nEle e em Sua Palavra o seu maior prazer. Ore
também pelos ministérios que buscam equipar e aconselhar
nossas famílias.
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Ore para que o Ministério de
Mulheres neste ano seja usado por
Deus, lidando corajosamente com
todos os desafios que vierem, sabendo que o Senhor é soberano,
sendo luz e frutificando no tempo de crise. (Col 1:10-12)
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Reinaldo e Tina
Reinaldo e Tina continuam desenvolvendo o
trabalho missionário no sertão. Há uma escola
construída num local estratégico da zona rural de Glória, que
atende adolescentes e jovens de diversas comunidades rurais.
Entendemos que o envolvimento com estes alunos abrirá portas
em todas estas comunidades para o Evangelho entrar, portanto ore
por esse envolvimento e por mais pessoas envolvidas no trabalho.
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MOPS
Ore para que Deus proveja o alinhamento
dos temas das reuniões deste ano, tanto
com os preletores quanto com as datas planejadas. Também,
que tenhamos voluntários suficientes para cuidar das crianças
em todas as reuniões, para que as mães possam aproveitar com
tranqüilidade este período.
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Ore pela equipe de coordenação do Ministério de
Discipulado, para que o Senhor os capacite no
trabalho a ser realizado neste inicio de ano de
formação de novos grupos. Peça ao Senhor que pessoas sintam
o desejo de se envolver no Ministério sendo discipuladores.
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O Ministério de Educação de Filhos tem muitos
desafios e compromissos em 2016, com o propósito de
instruir biblicamente os pais da IBCU sobre a
responsabilidade de educar seus filhos conforme orientação bíblica.
Ore pelos cursos e seminários que serão oferecidos. Ore também
para que novos casais se disponham a servir no ministério.
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Ajudar pessoas a resolver seus problemas tendo como
principal alvo a estatura de Cristo é privilégio e
responsabilidade de todos nós. Ore para que cada
membro da IBCU não desperdice as oportunidades para
encorajar biblicamente as pessoas. Ore para que nossas
conversas entre irmãos ou entre amigos sejam sempre alinhadas
com a edificação.
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É urgente ganharmos crianças para
Cristo e dar-lhes condições para que
cresçam na graça e no conhecimento
do Salvador. O fato é que as crianças são importantes para Deus:
(Mt 18.14) Assim, também, não é vontade de vosso Pai, que está nos
céus, que um destes pequeninos se perca.
O SEMEAR tem sido um instrumento para isso, mas se a FAMíLIA
não realizar seu papel, haverá pouco aproveitamento. Ore para que:
- ...as famílias cumpram seu papel para com as crianças;
- ...cada um de nós esteja sensível às necessidades das crianças a
nossa volta;
- ...tenhamos desejo de pregar o evangelho às crianças. Peça para
que o Senhor use você nessa tarefa!
- ...as crianças já salvas divulguem o evangelho entre seus amigos;
- Levante o nome de uma criança que necessita ouvir do
evangelho e ore por ela;
- Levante o nome de uma criança que entendeu do evangelho e
ore por ela.
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O Ministério de Visitação precisa das suas orações para
poder levar consolo e esperança a muitas pessoas que se
encontram enfermas e necessitadas. Ore por cada visita
que tem sido regularmente realizada no Boldrini, HC e em outros
hospitais e lares. Ore para que Deus capacite e use a equipe de
visitação da igreja.
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Impulse
O início do ano é tempo de dar boas vindas
aos novos adolescentes que chegam dos
Preas e aos que vêm de fora. Com eles, chegam também os
desafios de adaptação, engajamento e entrosamento. Ore para
que todos sejam recebidos com amor fraternal e para que o
processo aconteça de forma agradável a Deus. Dediquem-se uns
aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do
que a vocês Rm 12.10

