
01 Conecte - Anualmente a Festa Caipira da 
nossa igreja traz a todos nós e aos jovens 
também, a oportunidade de convidar 

amigos e familiares que não conhecem o nosso Senhor Jesus. 
Agradeça a Deus por isso e peça para que aqueles que vierem à festa 
percebam a alegria que reina no coração do povo de Deus.
Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos; e cantai 
alegremente, todos vós que sois retos de coração. Sl 32:11

02 Hoje daremos início a uma série Especial de Férias em 
nossa Escola Biblica, através da qual estudaremos sobre a 
Reforma Protestante, em virtude da comemoração dos 

seus 500 anos. Ore pelos nossos professores envolvidos e pelos 
alunos que participarão, a �m de que seja um tempo de 
crescimento, edi�cação e transformação para todos.

23 Cl 3.10 E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno 
conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 
Confesse a Deus os hábitos pecaminosos que continuam 

fazendo parte de sua vida, incompatíveis com o novo. Ore para que 
a palavra de Deus habite ricamente em você, para que você possa 
ser transformado.

29 Ml 2.7 - Ore para que os nossos pastores tenham sabedoria 
e discernimento na condução de suas atividades, 
especialmente no aconselhamento. 

27 Escola Bíblica - Ore para que Deus capacite mais homens 
e mulheres para que sejam aptos para o ensino.

25 Junto ao crescimento de nossa igreja e do 
Ministério do Semear, a necessidade por 
voluntários cresce também. Ore para que 

mais pessoas disponham-se a servir a Deus por meio deste 
ministério.

03 Você tem orado pelas pessoas da sua família que não são 
convertidas? Peça a Deus que esses amados possam ser 
libertos da escravidão do pecado e possam entregar suas 

vidas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo!

22 Conecte – Sal e Luz
Em meio a uma sociedade cujos valores 
estão cada vez mais divergindo do 

propósito de Deus, nossos jovens são diariamente confrontados a 
caminhar na contramão do mundo. Ore pedindo que eles sejam o 
sal da terra, preservando os valores morais de Deus e também luz 
diante dos homens, para que suas boas obras sejam vistas e dessa 
forma glori�quem ao Pai que está nos céus. Medite em Mt 5:13-16

28 Que o temor do Senhor habite ricamente no coração das 
famílias da nossa igreja. Que todos possam desfrutar da 
alegria e do alívio de depender de Deus em todas as áreas. 

Que a con�ança nEle seja a marca das nossas famílias. Pv. 3.5-6

31

OraçÃO:

Mt 6.13 e não nos deixes entrar em tentação; mas livra-nos 
do mal. Clame a Deus para que a IBCU seja uma igreja 
repleta de indivíduos que andam em comunhão com Ele, 

que resistem às tentações deste mundo, e desta forma, possam 
testemunhar do poder de Deus em suas vidas para os incrédulos.

30 Jesus disse: Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, 
a �m de que o Pai seja glori�cado no Filho (Jo 14.13) e, 
Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e 

recebereis para que a vossa alegria seja completa.  Note que a glória 
de Deus e a nossa alegria estão juntas na oração. Portanto, quem 
busca prazer será uma pessoa consagrada à oração (J.Piper). Ore 
para que sua maior busca e devoção seja pela glória de Deus. Peça 
o mesmo pela igreja.

24 Como anda a saúde da sua Koinonia? Ore por isso, para 
que os lideres e participantes cultivem os vínculos de 
comunhão, e que o crescimento com o Senhor seja cada 

vez mais fortalecido!

26 PREAS
1 - Sabendo da importância dos pais na criação de seus 
�lhos, pedimos que orem para que as famílias dos pré-ad-

olescentes sejam fonte de inspiração e instrução na vida cristã de 
cada um.
2 - Diante do desa�o na criação de seus �lhos, pedimos que orem 
pelos pais dos nossos pré-adolescentes, para que tenham 
sabedoria, amor e �rmeza na orientação de seus �lhos.

04 Separe um tempo, hoje, para orar por irmãos que buscam 
uma nova oportunidade de trabalho. Ore por eles e por 
suas famílias nesse período de grande expectativa e 

di�culdades.



Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas

MINISTÉRIO   
DE

05 MOPS - Alguns membros da equipe precisaram 
deixar o ministério. Pedimos que orem para que Deus 
capacite novas mães para integrar a equipe.  Ore 

também para que Deus continue capacitando a liderança desse 
ministério.

09 Agradeça a Deus conosco por tantas oportunidades que temos 
tido de aprender sobre as Escrituras, através dos cursos que têm 
sido oferecidos na Escola Bíblica. Agradeça pela vida de cada 

professor que tem investido tempo, preparando-se e compartilhando do 
que tem aprendido.

07 Ore pelo Brasil e a atual crise política, moral e econômica. 
Ore para que aproveitemos esse tempo para comunicar o 
Deus que está acima da crise.

06 Ministério de Aconselhamento  -  Ore por novos 
desa�os que estão surgindo em aconselhamento a:
- Mulheres da Cristolândia em Indaiatuba;

- Co-dependentes;
- Mulheres procedentes da Delegacia de Defesa da Mulher.

12 Durante o Programa de Férias mais de 200 pessoas 
servirão nas mais distintas áreas. Ore para que o Senhor as 
abençoe e lhes conceda habilidade e amor para a execução 

de suas tarefas.

18 "Ore pelas pessoas que participam do evento do Village: 
que o ensino da Palavra e o trabalho de toda equipe possa 
ser feito com amor, dedicação, sabedoria e criatividade. 

Ore pelos novos cursos pro�ssionaizantes que estão sendo 
programados. Mt 7:7  Peçam, e lhes será dado...

20 Conecte – Conexão Sertão
Desde Julho de 2015 os nossos jovens 
participam da viagem missionária para o 

sertão nordestino, unindo esforços aos casais de missionários da 
nossa igreja que lá residem. Durante uma semana serão realizadas 
visitas aos lares dos sertanejos e atividades de férias recreativas e 
evangelísticas com as crianças. Peça a Deus pelos preparativos da 
viagem, quebrantamento dos corações daqueles que ouvirão do 
evangelho, e crescimento espiritual da equipe participante. Medite 
em Rm 10:13-15

14 Programa de Férias - Ore para que as crianças que 
receberam a Cristo como seu Salvador, mantenham-se 
�rmes e para que que seus pais tenham sabedoria para 

direcioná-las corretamente.

16 Ser santo é ser sincero, inculpável. É andar de modo digno 
do Senhor. Ore para que toda a igreja cresça em santidade! 
Paulo fez essa oração a favor dos Filipenses e 

Tessalonicenses. Fp. 1:10; I Ts.3:13; II Ts. 1:11

08 Ministério Discipular
1. Agradeça ao Senhor pelos grupos que iniciaram no 
primeiro semestre/2017.

2. Ore pelos discipuladores para que Deus dê condições a cada um 
para administrar o tempo, a�m de que o discipulado seja uma de 
suas prioridades.
3. Ore pelos discípulos, para que Deus capacite a cada um para dar 
seguimento no trabalho discipulando a outros.

10 Ore pelo SEDI:
- Gratidão pelos objetivos alcançados nas tarefas 
distribuídas;

- Pelo crescimento do ministério;
- Maior e mais intensa participação e atuação do time de voluntários;
- Obtenção de recursos para maior divulgação nas mídias sociais e na 
Internet.

13 Programa de Férias - Ore pelos monitores que 
diariamente tem apresentado o plano de salvação, que 
eles sejam �éis à Palavra do Senhor e consigam comunicar 

o Evangelho a cada criança.

19 Ore para que Deus conscientize cada casal da importância 
de participarem das oportunidades de receber ensino nos 
eventos do Ministério de Casais: O�cinas da Família, 

churrascos, jantares, cursos da EBA, etc. Ore ainda para que cada 
cônjuge tenha temor a  Deus e honre a aliança que fez no seu 
casamento, esforçando-se ao máximo para glori�cá-Lo através do 
seu lar.
O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem �cará 
satisfeito... Prov 19:23

21 Ore para que as famílias tenham o foco no evangelho de 
Jesus Cristo e na herança eterna. Que as tentações do 
mundo e as distrações do dia-a-dia não sejam obstáculos 

para ajuntar riquezas celestiais. Mt 6.19-21

17 Nossas contribuições, a despeito de serem voluntárias, são 
também uma forma de adorarmos ao Senhor e 
expressarmos sua relevância em nossas vidas (I Cr 29.13-17).

Portanto devem ser uma prática regular em nossa vida cristã. 
Infelizmente há muitos que não tem participado. Ore para que a 
�delidade, alegria e generosidade sejam características marcantes 
da comunidade IBCU.

15 Ore para que a Igreja de Deus manifeste o Seu amor pelo 
mundo hostil!

11 Receberemos hoje 450 crianças no Programa de Férias! 
Ore sobretudo pela conversão delas! Ore também pela 
segurança e integração de cada uma dessas crianças.


