
01
A Bíblia nos incentiva ao planejamento, notadamente na área 
de Finanças (Pv 21.5). Temos tido uma queda em nossas 
receitas nos últimos meses, e será necessário conter algumas 

despesas. Peça a Deus que dê sabedoria a todos da liderança envolvidos com 
essas atividades, para que possamos priorizar nossos gastos alinhados com a 
escala de valores do Senhor Jesus.

02
Em março e abril, um módulo de Promoção Social tem sido 
desenvolvido na escola bíblica com os adolescentes. Ore para 
que seja um módulo de muito aprendizado, além da prática 

em servir o outro. 
Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, 
as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos Ef 2.10

03 Ore pela manifestação do Espírito de Deus que promove 
sabedoria e revelação no conhecimento pessoal de Deus.

04
Ore pela compreensão da chamada de Deus e pela certeza 
que Suas maravilhosas promessas vão se cumprir 
totalmente.

“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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26
Nossos �lhos são bombardeados de informações que 
questionam os valores e as verdades que Deus nos 
apresenta pela sua Palavra. Eles passam a semana inteira 

nas escolas e em atividades rotineiras recebendo essas mensagens e 
relacionando-se com o mundo. Como pais, não podemos descansar no 
fato de termos nossos �lhos sendo abastecidos da Palavra durante as 
atividades da igreja uma a duas vezes por semana. É nossa obrigação e 
responsabilidade formarmos a base dos valores de Cristo nos seus 
corações! Ore por capacitação, perseverança e muito amor no 
cumprimento dessa tarefa.

27
No próximo dia 29/04 faremos no Village um curso 
junto com o evento Sábado Legal para 20 mulheres da 
comunidade. O evangelho será pregado; oremos 

pedindo a Deus que prepare o coração de todas elas para receberem a 
Cristo como Salvador.

28
Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando 
a mim? Diga aos israelitas que sigam avante.Erga a sua 
vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão 
para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. 

Êxodo 14:15,16
Pegue esse momento e olhe para trás, para sua própria história! Veja o que 
Deus fez por você, até onde Ele te trouxe! Agradeça pelas bênçãos e graça, 
peça por perdão e forças para derrubar os muros que faltam, clame pela 
presença d´Ele no seu dia-a-dia.

29
O Ministério de Aconselhamento necessita de mais 
voluntários, mulheres e homens, que possam atuar como 
conselheiros bíblicos, seja no atendimento às pessoas 
que pedem orientação e ajuda para serem atendidas na 

igreja durante a semana, ou no Projeto Bálsamo, aconselhando pessoas 
com problemas de violência doméstica. Ore para que Deus desperte e nos 
dê mais voluntários para servir.

30
Em Maio e Junho o Ministério de Mulheres oferecerá 
uma classe na EBD para mulheres: Em busca da Paz. 
Oremos para que seja uma oportunidade especí�ca para 
edi�cação, comunhão e aprendizado, um tempo de 

ensino direcionado às mulheres, sendo precioso para o nosso 
relacionamento com Deus! Fp4:4-7

23
Somente um relacionamento constante e íntimo com 
Deus, através do estudo da Sua Palavra e oração, podem 
nos livrar das armadilhas de Satanás e dos desejos de 

nossos próprios corações carnais.  Clamemos a Deus por misericórdia e 
perdão, e oremos por transformação do nosso caráter!

24
Ore pelo Ministério Discipular:
1- que Deus levante homens e mulheres comprometidos 
com Ele, que estejam disponíveis para assumir novos 

grupos em formação.
2- que Deus desperte os corações dos integrantes da Igreja para que se 
engajem com compromisso nos grupos de discipulado.
3- que Deus capacite a equipe diante do grande desa�o que é: levantar 
discipuladores, organizar a implantação dos grupos e apoiar, suportar e 
acompanhar o funcionamento de cada grupo.

25
O Ministério de Visitação iniciou o trabalho de 
acolhimento e apoio às pessoas que fazem parte da 
melhor idade. São homens e mulheres que por conta da 

idade avançada, manifestam limitações e necessitam de encorajamento. 
Orem por esse grupo especial em nosso meio e pelos voluntários que 
darão essa assistência.

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas
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05 Ore para que cresçamos em saber quanta importância e 
valor Deus dá para nós, os seus �lhos. 

MINHA ORAÇÃO
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08 Hoje é dia de batismos! Ore pela �rmeza e constância 
daqueles que estão con�rmando sua fé em Jesus Cristo!

17
Iniciamos o ministério de assistência à codependência, 
atendendo a cada segunda-feira famílias que estão 
sofrendo por conta da dependência de substâncias 
escravizadoras em seu meio. Ore para que através do 

atendimento, ministração da Palavra, oração e apoio a essas pessoas, haja 
libertação e transformação. Ore pelo Ivan Pinheiro e Fernando Bueno, na 
coordenação do projeto.

09
Nos dias 10-14, acontecerá na Penitenciária Feminina 
em Mogi Guaçu, a Jornada da Cidadania que tem a 
população de 1100 mulheres. Nós estaremos lá 
desenvolvendo diversas atividades: evangelização, 

entrega de literatura, palestras, projeção de �lmes, entre outras 
atividades. Orem para que sejamos instrumentos úteis na proclamação do 
amor e da graça do nosso Deus!

06 Ore pela compreensão de Suas possibilidades nesta vida e na 
futura por causa do poder e autoridade de Deus.

11
PREAS
Ore pelos grupos de discipulado. Que os momentos 
formais e informais sejam usados por Deus para 
transformá-los à semelhança de Cristo. Ore também para 

que mais jovens sirvam como discipuladores, de maneira que consigamos 
alcançar o maior número de pré-adolescentes com o discipulado.

07
Orem pela conferência de mães, que será no próximo dia 
08 na IBCU. Intercedam pela preletora, Diane Ellis, para 
que o Senhor a use para impactar todas as participantes. 
Orem também pelas mães que estarão presentes, para 

que Deus traga crescimento espiritual àquelas que já são convertidas, e 
que fale aos corações daquelas que ainda não conhecem ao Senhor.
Nós lhes anunciamos as boas novas: o que Deus prometeu a nossos 
antepassados. Atos 13:32

12
Nessas últimas semanas cresceu o número de 
desempregado em nosso meio. Se por um lado isso 
revela que a família IBCU não está livre das 
consequências da crise no Brasil, por outro lado deve nos 

despertar para estarmos sensíveis às possíveis necessidades desses irmãos 
e suas famílias e, especialmente, ao compromisso de orarmos por eles 
para que Deus os fortaleça, encoraje e lhes abra nova oportunidade de 
trabalho. Ore!

16
Oremos pela área de Comunicação da IBCU,  para que 
consigam aumentar a produtividade suprindo assim a 
alta demanda de atividades. Que esse trabalho seja 
acompanhado de qualidade, criatividade e prazo de 

entrega adequados. Pv 18.4

19
Good News - Ensino de inglês
Durante a semana cerca de 45 pessoas estão na IBCU para 
aprender ingês.Muitos desses alunos são estrangeiros e 
estudantes da Unicamp. Orem pela vida e novos desa�os 

do Donald e Nilva que servem nesse ministério há 4 anos, e que devem 
retornar para a Nova Zelandia no segundo semestre. Também 
necessitamos de voluntários para que o Ministério continue sendo uma 
ponte para o conhecimento das boas novas do evangelho!
Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas 
novas de Deus. Mc. 1.14

13
A IBCU-BH (Belo Horizonte) tem se reunido todos os 
domingos em um hotel desde �nal de janeiro. Temos uma 
frequência média de 50 pessoas. Ore pela consolidação do 
trabalho e pela formação da liderança local.

18
Ore pela Missão JOY Brasil:
1- Casa  JOY Barão: por segurança e agradecimento por 
todas as doações que tivemos
2- Pela liderança do trabalho em Vinhedo: pelo 

crescimento do ministério na área
3- Pela nossa equipe: Bruna, Tabata, Pedro, Lucas, Eduardo, Kathy e Edmur
4- Pelo novos grupos de discipulados: pelo crescimento em Deus destes 
grupos.

10
Muito pode por sua e�cácia a súplica dos justos (Tg 5.16). 
Ore pelos que se encontram enfermos em nosso meio. 
Peça a Deus que os cure, conforte, fortaleça e livre da dor. 
Ore para que sejam fortalecidos no Senhor e desfrutem 

da Sua comunhão e contentamento Nele. Leve a Ele em oração estes 
nomes e seus familiares: Amanda, Ivany Sprogis, Miriam Gazzoli, Nelson 
Joanini, Saulo Lisbão,  Valdomiro Ghencev, Cidinha. 

14
O Ministéro de Aconselhamento precisa de nossas 
orações pelos novos projetos que estão sendo 
encaminhados e pela continuidade dos que estão sendo 
desenvolvidos.

15
Ore pelo coração de cada adolescente. Que vivam 
verdadeiramente com Deus, em todas as áreas suas vidas, 
não se conformando com este mundo, mas brilhando 
como estrelas por onde passarem. 

para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, �lhos de Deus 
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês 
brilham como estrelas no universo, retendo �rmemente a palavra da vida. 
Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado 
inutilmente Fl 2:15-16

22
Escola de Artes: são mais de 50 mulheres matriculadas 
em nossa escola de Artes. Orem para que cada 
devocional oferecido toda terça-feira durante esse ano 

seja marcante na vida de cada aluna.

21 A Cristolândia, ministério que atua para libertação 
de pessoas dependentes químicos, tem buscado 
uma maior participação e apoio da IBCU, solicitando 

mais conselheiras bíblicas que possam aconselhar as mulheres 
internas da unidade em Indaiatuba. Ore por mais voluntárias e ore 
também pelo convite que recebemos para levarmos o treinamento 
de conselheiros bíblicos para as demais unidades da Cristolândia em 
São Paulo.

Brasil

Mães Unidas Fazem um Mundo Melhor

20
Ore pelo acampamento que acontecerá de 21 a 23 de 
abril! Esse ano teremos o Impulse e Conecte juntos, com 
o tema: Todos por um! Que o nosso Deus fortaleça a 
equipe com empenho e amor e prepare o coração dos 

acampantes!
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