
01 Em Agosto e Setembro o Semear estará ministrando 
um curso sobre como ensinar a bíblia para crianças 
de 4 a 11 anos.  O objetivo é ter mais pessoas 

preparadas para assumir as aulas e também dar a oportunidade 
para outras igrejas participarem treinando seus professores.  Ore 
para que Deus nos use como instrumento, e que envie pessoas 
interessadas nesse ministério da IBCU.

26 João e Bia - Oremos pelo Ministério no 
Sertão: Em gratidão pelas ações relacionadas 
à viagem missionária.

- Pelas famílias que foram e ainda serão alcançadas pelo 
evangelho no povoado de Quixaba;
- Pelos desafios educacionais no Dionísio;
- Pelos alunos de informática, em especial os rapazes;
- Pelo grupo de discipulado;
- Pela formação de um grupo de estudo de SEDI em Paulo 
Afonso;
- Pelo grupo de estudo bíblico na Agrovila 3 ( lembrem em 
especial do Jairo);
- Pelo pessoal do Seridó. (Antonio, Maria, Juarez, Joyce e Joilma).

28 Visitação – A equipe de visitação precisa ser 
sustentada em oração diante de tantos desafios e 
oportunidades de levar conforto, consolo e esperança 

em Cristo a muitas pessoas em lares e hospitais. Ore para que 
Deus os capacite e use suas vidas. Ore para que os frutos desse 
ministério resultem em muitas glórias a Deus!

30 Arthur e Tarci estão estudando no Istituto 
Missionário Palavra da Vida, em Benevides-PA, 
onde se preparam para futuramente serem

enviados ao sertão. Ore pelos desafios do curso, para que 
aproveitem as oportunidades de aprendizado e 
amadurecimento.

25 Ministério de Mulheres | Um coração 
submisso a Deus, que sabe que Ele é 
quem está no controle! Ore para que 

dentro dos lares, as mulheres possam, pelo procedimento, 
impactar seus maridos ainda não convertidos, bem como outros 
membros da familia, enxergando as adversidades como uma 
oportunidade de refletir a Cristo.  Medite em 1Pedro 3:1

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas
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02 Escola de Artes | Ore pelo retorno da 
Escola de Artes hoje! Que tenham mais um 
semestre abençoado, que o Senhor 

continue capacitando a equipe, dando a cada uma sabedoria e 
paciência. Que o Senhor prepare aquelas que Ele desde já 
escolheu, e que tenham corações abertos para receberem a 
Palavra.

04 Todos os sábados de agosto à outubro será oferecido 
um curso no Village sobre "Eletricidade". Foram feitas 
45 inscrições! Oremos pela vida e capacitação do 

professores, Douglas e Ivan, e pelo principal objetivo, que é o 
evangelismo.

22 Ore para que Deus nos desperte para vivermos de 
modo a reconhecermos que Seus princípios são os 
melhores para nós!

21 Agradeça a Deus pela equipe de Coleta, pela fidelidade 
de cada um dos membros num serviço tão sensível. 
Peça ao Senhor que lhes dê sabedoria, perseverança, e 

também que abençoe suas vidas e de suas famílias.

23 Ore pelo despertar da igreja para a importância do 
estudo da Palavra de Deus, oferecida aos domingos de 
manhã na Escola Bíblica. Ainda, ore pela disposição e 

capacitação dos voluntários que ministram as aulas, bem como 
pela definição dos temas de estudo.

“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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03 Ore para que o Senhor desperte entre nós pessoas 
dispostas a abrir seus lares, e favoreça novos 
relacionamentos para alcance do Evangelho. Que o 

Senhor motive aqueles qua ainda não O servem a fazê-lo.

24 Ligue Pra Vida – Regularmente através de 
ligação telefônica, pessoas têm ouvido 
mensagens bíblicas. Ore pelo atendimento e 

aconselhamento bíblico dos que solicitam apoio através dos 
conselheiros da IBCU. Ore para que essa “porta” para 
evangelização e orientação bíblica seja cada vez mais divulgada.

27 Educação de Filhos - Ore para que os pais estejam 
atentos e verifiquem se seus filhos não estão sendo 
expostos à orientações sobre sexualidade que, além 

de caracterizarem violações dos direitos da criança, são 
contrários à teologia bíblica do sexo e à beleza da sexualidade 
que agrada e glorifica a Deus, claramente apresentada nas 
Escrituras Sagradas!

29 Ministério de Casais – Ore pelo preparo dos noivos 
através do curso pré nupcial. Ore pelos casais que são 
instrumentos de Deus nesse preparo. Ore para que os 

novos casamentos constituídos, sejam firmes e comprometidos 
com o Senhor e Sua Palavra.

31 Impulse | Oremos pela viagem 
missionária dos adolescentes ao 
Sertão, que acontecerá de 10-15 de 

outubro. Oremos pela oportunidade de servir, falar do amor de 
Deus para aqueles que ainda não O conhecem, por um coração 
aberto tanto dos que falarão da Palavra, quanto daqueles que a 
ouvirão. Que o Senhor guarde essa viagem e todos que 
participarão direta e indiretamente.



05 Ore pela volta das programações do 
Conecte pós-férias. Que o jovens 
continuem testemunhando e crescendo no 

conhecimento e na prática da palavra de Deus, demonstrando o 
amor do Senhor a todos ao seu redor.
I Ts 3:12 | Que o Senhor faça crescer e resplandecer o amor que 
vocês tem uns pelos outros e para com todos, a exemplo do nosso 
amor por vocês. 11 Ministério de Discipulado | Orem pelo retorno dos 

encontros dos grupos no segundo semestre, para que 
reiniciem com motivação e focados no compromisso 

de crescerem na fé e no conhecimento da Palavra. Que Deus os 
direcione e faça frutificar, que haja crescimento, fortalecimento 
de relacionamentos e edificação. Orem pela equipe de 
coordenação do ministério para que o Senhor os capacite e os 
conduza nas ações que desenvolvem, de modo a cumprirem 
suas metas focados no alvo, Cristo Jesus.

17 O Semear tem sido referencia como 
ministério. Com isso, a cada semana 
recebemos pedidos de ajuda, 

treinamento e material de várias igrejas do país. Oremos a Deus 
para que possamos ajudar a todos visando o Reino.

19 Conecte - Os GPs (grupos pequenos) 
voltam esse mês nas universidades. Que a 
pregação do evangelho possa brilhar em 

ambientes onde a escuridão está presente. Que o Senhor use e 
capacite cada líder de GP para derramar graça e amor ao falarem 
do evangelho.
Cl 4:5-6 Sejam sábios com o procedimento com os de fora, 
aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja 
sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como 
responder a cada um.

07 Brasil - Estes dias são decisivos sobre o processo de 
mudança no governo do País. Ore para que os líderes 
sejam justos e responsáveis em suas decisões e que o 

processo seja concluído em paz. Ore para que o Senhor tenha 
misericórdia da nação e ponha a Sua mão para que a Operação 
Lava Jato e outros esforços em favor da justiça e contra a 
corrupção encontrem êxito.

09 GoodNews - Agradeça pelos alunos que 
continuam firmes nos estudos de Inglês e 
por todos que em algum instante estudaram 

pelo menos um pouco, tendo a oportunidade de chegar mais 
perto do conhecimento do Evangelho. Oremos para que novos 
alunos se inscrevam nesse semestre, e que seus corações se 
tornem sensíveis às "good news" de nosso Senhor Jesus Cristo.

08 Impulse | Ore pelo início das 
programações do 2º semestre, que o 
Ministério seja uma ferramenta de 

crescimento espiritual, comunhão e oportunidades de 
evangelismo. Que tanto os adolescentes quanto a liderança  
tenham fidelidade e temor a Deus.   Ainda, ore para que a busca 
em andar nos caminhos do Pai seja constante e haja sede pela 
Palavra de Deus; que a disposição de servir esteja acesa em 
nossos corações, visando sempre e somente glorificar a Deus.

12 Orem para que na visão de futuro, o 
ministério  busque cada vez mais 
estimular as mulheres da IBCU, desde 

as mais jovens, a desenvolverem uma vida de comprometimento 
e cumprimento do papel que Deus designou à mulher, 
independente da posição em que ela se encontra.   Medite no 
Salmo 119:73

14 Desempregados – Pela graça de Deus, apesar da crise 
nacional, nossa lista de profissionais em disponibilidade 
tem diminuido significativamente. Agradeça ao Senhor 

por isso!  Ainda temos cerca de 18 nomes da lista de pessoas que 
precisam do nosso sustento, sobretudo em oração. Ore para que 
Deus os fortaleça, encoraje e os faça crescer juntamente com os 
seus familiares, enquanto buscam e aguardam nova 
oportunidade de trabalho.

16 Morungaba - Oremos:
1. Pelo projeto de Capelania na Escola 
Monsenhor Honorio, nas turmas da noite, 

envolvendo voluntarios da igreja: que tenhamos sabedoria em 
comunicar o amor de Cristo.
2. Pelo Curso da Escola Biblica sobre a Vida de Davi, nos meses de 
agosto e setembro, para que muitas pessoas participem e sejam 
fortalecidas na fé.
3. Pelo projeto dos jovens de realizar um trabalho com juniores e 
pre-adolescentes aos sabados, que dê frutos e muitas crianças 
compareçam e aprendam mais de Cristo.
4. Que pessoas sejam libertas da idolatria religiosa na cidade de 
Morungaba.
5. Que Deus desperte muitas pessoas para serem intercessores 
da igreja.

18 O Ministério de Homens já está 
preparando o próximo Encontro de 
Homens IBCU, que acontecerá em 

outubro!  Vamos suportá-los em oração pelo preletor, pela 
equipe e participantes que Deus vai separar.
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10 Edmur e Kat -  A Missão Joy!
está passando por uma fase de expansão, 
com um plano de crescimento “5 cidades 

com missão JOY até 2020”!! Ore pela divulgação, levantamento 
de sustento e pessoas para alcançarem esse objetivo!

15 Ricardo e Ruth estão selecionando líderes 
chave de todos os continentes para que, em 
um grupo pequeno, entre 15 a 18 

participantes, tenham uma experiência rica e intensiva de 
prepará-los para os desafios da geração presente e, com a graça 
de Deus, fortalecê-los para que possam enfrentar no futuro com 
fidelidade, criatividade e relevância os desafios para a obra de 
Deus no mundo estudantil. Oremos por esse desafio!

13 A Conferência Conecte é hoje! Ore para 
que seja um tempo de crescimento dos 
jovens, ensino saudável das Escrituras e 

encorajamento diante dos desafios que enfrentam nos dias de 
hoje em diversos ambientes. I Tm 5:22 ... e não participe do 
pecado dos outros, mas conserve-se puro.

06 Educação de Filhos | Sob a justificativa de não 
prejudicar o desenvolvimento da criança, muitos pais 
modernos estão cegos quanto a sua reponsabilidade 

de educar os filhos com limites. Infelizmente, pais cristãos 
também estão negligenciando a educação de seus filhos 
conforme o padrão e os princípios bíblicos. Ore para que os pais 
da igreja sejam obedientes a Deus e criem seus filhos conforme 
Sua Palavra. Ore pelo Seminário que teremos sob o tema 
"Criação de �lhos no poder do Evangelho", no dia 20/08, com 
o pastor Jader Borges.

20 Enfermos – Encorajar e ajudar os que estão sofrendo 
por conta de enfermidades são privilégio e 
responsabilidade que Deus dá a Sua igreja.

Ore por estes irmãos em suas necessidades de cura, conforto, 
encorajamento, fortalecimento, confiança e esperança no 
Senhor: Valdomiro, Ivany, Jeane, Mirian, Udo, Claudio, Nelson, 
Delci.


