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João e Bia
- Somos gratos pelas visitas e estudos
bíblicos realizados na Quixaba.
- Somos gratos pelo grupo de estudo bíblico que acontece em
casa com Dorinha, sua filha e neta.
- Somos gratos pelo inicio de duas novas turmas de informática:
Quixaba e Brejo do Burgo.
- Orem pelo grupo de estudo bíblico na Agrovila 3.
- Orem pelos alunos de informática do Dionísio, em especial os
rapazes.
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Morungaba
- Ore pelo acampamento da igreja que
acontecerá nos dias 26 e 27/11 que seja um
tempo precioso de edificação e comunhão!
- Ore pela Classe de Integração com 6 participantes. Que Deus os
ajude a assumir um compromisso com Cristo e Sua igreja;
- Ore pelo treinamento do Projeto Escolhas a ser realizado com
professores da cidade, visando capacitar professores para
trabalhar valores e caráter na vida dos alunos.
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Como é importante estarmos unidos em oração pela
proteção e fortalecimento das nossas famílias. Ore
pelo preparo dos nossos jovens para o casamento;
pelos jovens casais no começo da nova vida, por todos os
maridos e esposas para que glorifiquem a Deus com suas vidas e
relacionamentos conjugais e pelos pais, para que sejam
aplicados em seu relacionamento com o Senhor e na educação
de seus filhos conforme a Sua orientação.
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Pense no alvo que Deus estabeleceu para seus filhos!
Ele deseja que cada um prossiga rumo à maturidade,
para sermos conformados a imagem do Seu Filho. Ore
para que como filhos e como comunidade congregada, não
percamos de vista este alvo, em tudo o que fizermos, quer
servindo a Deus nos ministérios, quer nos relacionamentos
familiares e também na vida profissional lá fora. – Ef 4.13

Aconselhar biblicamente é parte integrante da vida e
do ministério da igreja, para edificação e a
transformação de cada um. Ore para que sejamos
prontos a aconselhar biblicamente os que nos procuram para a
solução dos mais variados problemas. Ore para que não nos
rendamos às propostas humanistas ou da psicologia secular em
detrimento da autoridade e suficiência das Escrituras. – 1 Pe 1.3
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As palavras da minha boca e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, Rocha minha
e Redentor meu. Salmos 19:14. Hoje faça deste
versículo a sua oração!
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Oremos por nossos irmãos em Cristo pelo mundo, que
são perseguidos por causa de sua fé em Jesus.

“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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Ore em agradecimento por mais uma viagem
missionária do Impulse ao sertão, pelo cuidado de
Deus durante toda a viagem, pelos adolescentes e
adultos que se dispuseram a ir. Que o impacto seja sentido
tanto na vida dos sertanejos quanto dos adolescentes.
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MINHA ORAÇÃO

Ore pela salvação das pessoas que você ama e que
ainda não aceitaram a Cristo como Salvador.
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Ore pela definição da liderança da IBCU para 2017/8, a
ser realizada nesse mês. Que Deus conduza este novo
grupo a assumir suas responsabilidades com excelência,
que seja uma liderança com integridade e fidelidade a Deus.
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Otoniel e Izilda
Pedidos de oração:
- Pela nossa querida Amanda que continua
lutando contra sua saúde debilitada;
- Pelo Marcelo e pelas crianças neste momento delicado;
- Pela saúde de nossa irmã Nara (MEVA) que está se recuperando
de uma cirurgia devido ao câncer;
Agradecimentos:
- Pelo apoio que Marcelo e família vêm recebendo dos irmãos da
IBCU e também da família da Amanda que tem ajudado muito;
- Ao nosso grande e soberano Senhor, que cuida de tudo!
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Vamos orar pela igreja de Cristo no Brasil? Precisamos
que ela seja comprometida e fiel à Palavra! Ore para
que a liderança da Igreja do Senhor seja aperfeiçoada
conforme o caráter de Cristo, e que os crentes brasileiros façam
a diferença, através de seus testemunhos.
Ore para que as mulheres edifiquem seus lares, abrindo
a boca com sabedoria e instrução fiel à Palavra, sendo
louvadas por seus filhos e maridos por refletirem o
caráter de Cristo. Pv31:26-29

2016
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Ricardo e Ruth Borges
No final do mês de novembro ocorrerá o
primeiro encontro do programa de
formação de líderes, Iniciativa de Liderança Global, que se
realizará na Inglaterra. Por favor, ore pelos preparativos e trabalho
do Ricardo na equipe internacional que lidera esse projeto.
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NOVEMBRO

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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Marcos 10:14 fala sobre a importância das crianças
aprenderem de Jesus, e existe uma frase que sempre
lembramos, que foi dita por Ele: Deixai vir os meninos a
mim, e não os impeçais.
Pensando nisso, as salas do Semear estão com suas ocupações
máximas, são centenas de crianças a cada domingo. Sabemos
que é um privilégio, mas com toda essa demanda precisamos orar
para Deus suprir:
1- espaço físico e acomodação para todos;
2- mais voluntários, pois embora tenhamos muitos, o volume é
cada dia maior;
3- sabedoria para mantermos um ambiente seguro - que os pais
entendam as regras e colaborem;
4- não perdermos o foco no objetivo principal, que é o ensino da
Palavra de Deus!

06

Ore em gratidão a Deus pela vida do João Sachi que
está retomando o trabalho evangelístico no Village:
que o Senhor lhe conceda sabedoria, coragem, amor,
piedade, perseverança, confiança em Seu poder! Ore também
pelas três senhoras que aceitaram a Cristo e estão fazendo
estudos bíblicos quinzenais.
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Enoque e Eliane
- Os desafios que o Movimento Três Ondas
representa são bastante grandes, quer em
termos de alcance como em termos de sua organização e
funcionamento, por isto necessitamos de suas orações;
- Orem para que haja unidade e maturidade dentro deste
Movimento, para que juntos possamos alcançar os objetivos
traçados em cada um dos países onde trabalhamos;
- Orem para que possamos ter as informações necessárias sobre
a diáspora africana islâmica no Brasil. Necessitamos achar meios
de saber onde se localizam estes grupos;
- Pelo bom funcionamento de nossa equipe do Ministério
Diáspora.
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Impulse | Ore pelo final do semestre
escolar dos adolescentes, em especial
por aqueles que irão prestar vestibuLar
esse ano. Para que eles descansem no Senhor, não fiquem
ansiosos com os resultados e façam a sua parte com excelência.
E para que, mesmo com a correria de final de ano, eles priorizem
seu tempo com Deus.
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MOPS | Ore para que Deus dê sabedoria
e disposição à equipe para realizar os
novos
desafios
propostos
no
planejamento de 2017. Peça a Deus que levante mulheres
maduras de nossa comunidade para abrir seus lares e liderar
novas koinonias de mães, e também para que as mães se
interessem em participar dessas koinonias.
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Ore pelo Encontro de Mulheres que
acontecerá dia 12 em Serra Negra "Um dia Especial". Ore para que as
mulheres possam desfrutar não apenas da comunhão, mas
principalmente da palavra de Deus que será compartilhada. Que
Deus use cada momento desse dia para fortalecer a fé e a
comunhão entre as mulheres.

O ministério de Aconselhamento vai começar
atendimento às mulheres da Cristolândia em
Indaiatuba. Orem pelo projeto, pelos conselheiros que
se dispõem, e pelas mulheres que vão receber aconselhamento.
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Good News - Orem em gratidão conosco
por compartilharmos as Boas Novas com
os alunos em todas as aulas, que tem
dividido conosco suas dificuldades e sofrimentos. Orem para
que eles reconheçam que não precisam passar por isso
sozinhos e que há um Deus pronto para ajudá-los (Mt.11:28)
e consolá-los em toda tribulação (II Cor.1:3-4). Orem em
especial por um aluno que está muito revoltado com Deus,
sendo cegado pelo inimigo para não enxergar e não
investigar os fatos do Cristianismo verdadeiro (II Cor.4:4); que
ele veja a luz do evangelho.
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Conforme o texto bíblico em Tg 5.16, muito pode por
sua eficácia a súplica do justo. Leve a Deus em oração,
estes irmãos e irmãs que se encontram enfermos e
carentes de cura, conforto, consolo, esperança ou
contentamento no suprimento e resposta que vem do Senhor:
Nelson, Mirian, Amanda, Daniela e Tutui, Lucas (pai da Cíntia),
Amélia (mãe da Renata), Ivany, Valdomiro, Arvid.
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Thiago e Karen Zambelli
Em outubro Thiago teve que fazer uma
cirurgia no joelho. Ore por uma recuperação
saudável e também para que ele consiga concluir com sucesso
suas tarefas no Seminário e na Igreja (North Wake Church), agora
que chega ao final desse período de estudos nos EUA.
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Ore hoje por aqueles que estão em nosso meio e que
buscam uma nova oportunidade de trabalho
profissional. 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. Ore
também pela disposição e sabedoria da igreja para suportar os
que necessitam de ajuda.

Ore pelos 7 casais da liderança do
Impulse: por suas famílias, pela vida de
cada um, pelo comprometimento deles
com a Palavra e com o ministério. Que eles se mantenham firmes
e focados na obra do Senhor, fazendo tudo com excelência para
glorificá-Lo.

Ministério de Discipulado:
1. Orem pelas pessoas que aguardam um grupo de
discipulado, para que continuem sendo motivadas
pelo Senhor nessa busca e possam ser vencidos os obstáculos de
conciliação de agendas, assim como termos discipuladores
disponíveis.
2. Orem pelas atividades do ministério que estão previstas ainda
para este ano, de forma que possam ser executadas com
excelência e sob a direção do Senhor.
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Joy | Oremos:
- Pelo Acampamento de Novos (evangelístico) que
acontecerá em Janeiro/2017. Pelo levantamento de
recursos, pois temos muitos adolescentes necessitados de áreas
carentes da cidade buscando participar. Que consigamos os
fundos para os 2 ônibus que usaremos para levar os adolescentes
para Atibaia;
- Pelo programa Student Staff com 3 estudantes universitarios:
Lucas, Eduardo e Pedro;
- Pelo Club JOY, onde às sextas-feiras o Plano de Salvação tem
sido pregado, no poder do Espírito Santo!
- Pelos missionarios integrais: Edmur ,Kathy, Lucielen e Bruna
Thaly;
- Pelo amadurecimento de líderes e crescimento do trabalho no
Club JOY Vinhedo;
- Em agradecimento pelas finanças da JOY pois tem sido um
verdadeiro milagre o que nosso Deus tem feito com pouca
quantidade de doadores, mas muita fidelidade!
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As filosofias humanas rejeitam as soluções de Deus
para os nossos problemas. Ore para que o povo de
Deus busque a solução de seus problemas na Bíblia e
não em palavras de homens.
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Vamos clamar ao Senhor pela nossa nação! Oremos
para que o Reino de Deus se manifeste em todas as
áreas do nosso país, e que sua vontade seja feita na
vida desse povo.

