
01 A Semana da Solidariedade é um evento que 
mobiliza parte da IBCU a servir. Ore para que os 
voluntários que estão participando estejam sendo 

impactados pelo amor de Deus ao servirem, e continuem 
dedicando parte de seu tempo e recursos aos projetos de 
Promoção Social da IBCU.

28 Muitas vezes não nos sentimos capacitados a 
apresentar o evangelho à familiares e amigos, com 
receio de não termos todas as respostas, e acabamos 

nos calando. Ore para que o Senhor nos ensine a levar a 
mensagem da Salvação, nos dê coragem e confiança, e crie 
oportunidades de apresentarmos Cristo, o Salvador.

30 Muitas pessoas de dentro e de fora da igreja precisam 
de ajuda para lidar com problemas de diversas 
origens.Ore pelos pastores e equipe de conselheiros

que tem dedicado tempo e esforço para aconselhar 
biblicamente essas pessoas.

27 Muitas são as pressões e atrativos do mundo 
bombardeando nossos adolescentes! Oremos para 
que eles consigam vencer as pressões que buscam

afastá-los do Senhor, e que façam escolhas que honrem a Deus.  
Que tenham coragem e ousadia para rejeitar tudo o que não 
vem do Senhor!  Sl 1:1-2

29 Ore pela liderança da IBCU - pastores e líderes de 
ministérios-  que o Senhor os guarde de tropeçar e os 
mantenha com uma alta disposição para servi-lo com 

sabedoria e excelência. Que o foco seja sempre no nosso Senhor 
Jesus Cristo e Seu reino!

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 O Brasil precisa que estejamos em perseverante 
oração. Ore pelas próximas eleições, para que Deus 
intervenha e coloque crentes fiéis, em posições 

influentes, para serem instrumentos em suas mãos, espalhando o 
bom perfume de Cristo. 2 Co 2:14-15.

04 Ore para que os pais reflitam sobre a educação 
espiritual que têm dado aos seus filhos. Que Deus lhes 
dê sabedoria e perseverança nessa tarefa, trazendo-os 

diante da cruz de Cristo. Ainda, que os pais assumam o seu papel 
como sacerdotes e líderes espirituais de seus lares.

25 Olhe para a sua vida e de sua família, e se lembre de 
motivos de gratidão! Como Deus tem agido? Quais são 
as respostas de oração? Quais são os livramentos e

bençãos que o nosso Pai tem derramado sobre vocês? Agradeça 
e louve-O!
Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor | Sl 146.1

“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 Deus nos ajude a identificar aqueles que 
estão se aproximando da IBCU e ainda não conhecem 
o plano de salvação, para então compartilharmos 

do evangelho, e assim que venham a crer.

26 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 
convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me 
deixarei dominar por nenhuma. 1Co 6.12 

Ore para que Deus dirija nossas decisões, escolhas e prioridades 
diariamente. Que saibamos usar com discernimento e-mails, 
Internet e a mídia. Peça a Deus que guarde nossos corações 
durante o tempo livre, que sejamos moralmente puros, vestidos 
com a armadura de Deus para não cair em tentação.

MINHA ORAÇÃO



05 Ore por nossos PREAS, pré-adolescentes (11 a 13 
anos), para que sejam alcançados pela graça de Cristo, 
sendo habilitados a relacionar-se pesssoal e 

intimamente com Deus, crescer na fé, viver em adoração e 
serviço. Ore pela conversão e decisão dos PREAS em seguir o 
Senhor, pelos grupos de discipulados, por ânimo e disposição da 
equipe IBCU nesse ministério.  

11 Podemos e devemos suportar a liderança do nosso País 
através da oração. Separe um tempo para interceder 
pelas nossas autoridades e pela não aprovação de leis 

que sejam diretamente contrárias à orientação bíblica.

19 Oremos pelos irmãos em Cristo que buscam por um 
emprego: que encontrem no Senhor a esperança e 
confiança que precisam a cada dia, combatendo a 

murmuração e o desânimo. Que o Senhor nos faça sensíveis às 
necessidades desses queridos, suportando-os com amor e 
compartilhando de nosso tempo e recursos. 

21 Oremos para que sejamos fiéis ao Senhor, que vivamos 
em santidade e possamos nos alegrar por tudo o que o 
Senhor tem feito. Oremos por nossa caminhada 

pessoal com Deus, que nossas almas e espíritos sejam nutridos e 
fortalecidos durante o tempo de intimidade com Ele, investindo 
consistentemente mais tempo na Palavra de Deus.
Mc 1:35, 1Pe 1:16

23 Ore para que Deus dê aos nossos pastores uma visão 
clara e bíblica sobre o que a IBCU pode e deve ser, para 
a Sua glória, e que eles comuniquem essa visão com 

clareza e confiança para nossa igreja.
Pv 29:18; Jo 15:16, 17:17; 2 Tm 3:5; Ml 3:11

07 Que tal dar graças a Deus pela nossa nação e pela 
liberdade que temos para cultuar ao Senhor e para 
pregarmos o evangelho no Brasil? Ore por uma igreja 

mais comprometida com a missão que lhe foi delegada por 
Cristo.  Mc 16:15 | Vão pelo mundo tod e preguem o evangelho a 
todas as pessoas.

09 Separe este dia para agradecer a Deus pela vinda de 
Jesus e pelo privilégio de ser Seu filho. Aproveite para 
orar em família e testemunhar de Cristo aos familiares 

e amigos que ainda não o conhecem com salvador pessoal.

08 Muitos adolescentes tem tido o desejo de começar um 
relacionamento de namoro. Peça ao Senhor que dê 
sabedoria aos pais, para que saibam instruir seus filhos 

sobre este tema. Peça ainda que para que haja no coração de 
cada jovem o temor ao Senhor, compromisso com Ele e com Sua 
obra, para que sejam firmes nos valores cristãos diante de tantas 
ofertas que podem levá-los para longe da Verdade.

12 Muitos jovens de nossa igreja estão na reta final para o 
vestibular. Ore para que o Senhor direcione seus 
passos quanto a carreira a seguir e as escolhas que

devem ser feitas.Que Deus dê a cada um a tranquilidade e 
concentração necessárias, e que também seja oportunidade 
para que vejam a boa mão do Senhor atuando em suas vidas.

14 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e 
conhece os meus pensamentos | Sl 139.23
Peça a Deus que revele o que há de errado em sua

vida, e que tem sido impedimento para que goze mais de Sua presença.

16 A Bíblia traz orientação clara e suficiente para educação 
dos filhos. Peça a Deus sabedoria aos pais para que eles 
queiram pastorear o coração de seus filhos e educá-los 

segundo a instrução bíblica, dando exemplo e testemunho de uma 
vida com Cristo.  Ore especialmente pelos "pais de primeira viagem" 
e com filhos pequenos: que a palavra seja lâmpada para seus pés e 
luz para seus caminhos neste desafio e privilégio de Deus.

18 Ore pelas crianças, jovens e adolescentes que estão em 
nossas igrejas mas que ainda não têm seus pais convertidos. 
Que possam ser testemunhas em suas casas e que tenham 

em nós, apoio e segurança para ajudá-los no que for preciso.  

20 Ore para que sejamos corajosos para falar de Cristo aos 
nossos familiares que ainda não são salvos. Mais 
frequentemente testemunhamos com nosso 

comportamento do que por palavras - que Deus nos ajude a 
colocar em prática o amor de Cristo, mostrando-lhes vidas 
transformadas. Com ousadia e fé, perseveremos em oração pela 
salvação de suas almas!   Tiago 1:22

10 Ore pela vocação dos nossos filhos. Que o Senhor 
possa orientá-los na escolha certa de sua profissão, 
abrindo e fechando portas para o melhor 

desempenho de seus dons e talentos a serviço do reino. 

15 Muitos adolescentes e jovens tem o desejo de 
compartilhar do Evangelho da Salvação com colegas 
em suas escolas e universidades. Ore para que o 

Senhor favoreça essa aproximação nesses lugares, dando 
capacitação e sabedoria para a exposição da Palavra, afastando 
aqueles que se opõem e querem criar obstáculos. Ore por cada 
novo grupo e por aqueles que já tem acontecido, pelos seus 
líderes e por todos os que têm participado.

17 Orar uns pelos outros é privilégio e responsabilidade de 
todos nós. Separe um tempo hoje para orar por nossos 
irmãos que enfrentam dificuldades na área de saúde.

13 Agradeça a Deus pela vida dos nossos irmãos que 
trabalham para que possamos ter momentos 
agradáveis na nossa igreja: equipes de

estacionamento, recepção, gerência de culto, som, operadores das 
câmeras, entre outros. Há um número muito grande de voluntários 
que chegam mais cedo e saem mais tarde todos os domingos por 
conta do serviço que prestam a Deus. Peça a Deus renove o ânimo 
dessas pessoas, e lhes capacite para fazerem Sua obra.

06 Os pastores e suas famílias necessitam de nossas 
constantes orações para que sejam firmes, fortes e 
abundantes nas mãos do Senhor e em Sua Obra. Ore a 

Deus para proteger as famílias de nossos pastores, mantendo-as 
sólidas, como no modelo de relacionamento de Cristo com a 
Igreja.  Ef 5:23-33

22 Muitos jovens enfrentam desafios diários em áreas 
diversas de suas vidas: vestibular, faculdade, primeiro 
emprego, relacionamento familiar, namoro,etc.

Ore para que eles não desanimem diante das dificuldades, e 
mantenham o foco naquilo que é mais importante: a vida eterna! 
Mt 6:33; 1Co 9:26

24 São muitos os problemas na sociedade e na família 
causados pela negligência dos pais na criação dos 
filhos. Ore para que as famílias cumpram seu papel 

para com as crianças. Que cada um de nós esteja sensível às 
necessidades das crianças à nossa volta, que tenhamos desejo de 
pregar o evangelho à elas. Que o Senhor nos use nessa tarefa! 


