
01 Agradeça ao Senhor pela oportunidade 
que nos concedeu de testemunhar do 
evangelho para 468 crianças nos dias do 

Programa de Férias. Ore para que o Senhor fortaleça e consolide 
aquelas que creram.

02 Este mês as crianças começarão a estudar o tema "Missões 
e você" no Culto Infantil. Ore para que cresçam entendendo 
o compromisso de se envolverem com missões.

03 Ore para que Deus abençoe as programações do segundo 
semestre para os PREAS, e que elas sejam uma oportunidade 
de comunhão, diversão e aprendizado da Palavra.

04 Neste ano, a Olimpíada da IBCU que acontecerá amanhã 
contará com a participação dos jovens do Conecte, Impulse 
e Joy, uma maneira descontraída de integração entre esses 

ministérios. Ore pela organização das atividades esportivas e 
formação de novas amizades entre os participantes.

05 Ore pelos líderes e pessoas envolvidas no ministério 
Impulse: para que o Senhor os fortaleça na fé, dê 
disposição e animo para continuarem seu serviço, e dê

também comprometimento para permanecerem �rmes nos 
propósitos do ministério.

22 Dentro do ministério Impulse temos 
subdivisões de grupos responsáveis por 
diferentes tarefas. São elas: banda, 

som, divulga(responsável pela divulgação das programações e do 
ministério), entrosa(responsável pela recepção das pessoas nas 
programações e entrosamento dos novos), layout(responsável pela 
decoração e ambientação das programações), infra(responsável por 
toda a infra-estrutura que o ministério precisa nas programações e 
demais eventos), multimídia e Wi-Fi(responsável pela oração). 
Pedimos para que você ore por cada frente de trabalho, para que as 
pessoas exerçam seus papeis com excelência e visando, em primeiro 
lugar, a Gloria de Deus. Ore para que o Senhor os capacite.

25 O Conecte conta com as orações de 
diversos intercessores entre eles jovens 
e adultos. Oremos em gratidão a estas 

pessoas que tem se esforçado e fortalecido espiritualmente este 
ministério. 
Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas 
orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por 
todos os santos. | Filemom 1:4,5

26 Todo mês os jovens do Conecte 
dedicam uma manhã de sábado para 
servir na Escola Dora Kanso no bairro 

Village, demostrando em ações e palavras o amor de Cristo. 
Agradeça a Deus por este trabalho, peça para que o Espirito Santo 
renove a disposição e criatividade dos nossos jovens no servir. Peça 
também que os vínculos com a comunidade local seja fortalecida 
em cada novo encontro, criando espaço para a proclamação das 
boas novas.   Medite em João 17:20,21

24 Ministério Joy Brasil - Ore pelos grupos 
de discipulados: que os adolescentes 
continuem crescendo na dependência do Senhor.

27 Ore para que os adolescentes se 
envolvam ativamente no ministério 
Impulse e entendam desde cedo que 

cada um desempenha um importante papel no Reino. Tudo para a 
Gloria de Deus!

28 No último semestre tivemos duas atividades voltadas para 
oração no Conecte que tiveram um impacto muito positivo, 
estimulando e aproximando os jovens para o ministério. 

Ore em gratidão a Deus e peça para que as próximas programações 
sejam ainda melhores unindo-os em oração. 
Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio 
deles. | Mateus 18:20

29 Ore pelo retorno das atividades do 
Impulse no segundo semestre! Que o 
Senhor renove as forças e dê 

criatividade aos envolvidos na liderança e organização do 
ministério.

30 Nos dias 1 e 2 de Setembro acontecerá a 
Conferência Conecte, com a temática 
"Identidade em Cristo". O objetivo é 

apresentar, através de diversas palestras, pregações e louvor, uma 
visão bíblica dos desa�os dos nossos jovens em resgatar sua 
identidade em Cristo em todas as áreas da vida. Ore a Deus pedindo 
pela condução dos preparativos do evento, disposição da equipe 
organizadora e pela aproximação de caráter em Cristo de todos os 
participantes.
Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. | 1 
João 2:6

31 Ore pelo acampamento dos PREAS que 
acontecerá de 20-22 de Setembro. Para 
que Deus abençoe e direcione o seu 

planejamento e para que pré-adolescentes se convertam a Cristo e 
compreendam a sua dependência de Deus.

23 Ore pela equipe dos PREAS. Que o Senhor os conceda 
sabedoria, unidade em meio à diversidade, ânimo e graça.



06 Conecte - Graças a Deus o número de 
jovens interessados em fazer parte de 
um grupo de discipulado tem 

07 Ore pelo desenvolvimento da JOY 
Vinhedo!

aumentado nesse ano. É uma oportunidade de amadurecimento na 
fé cristã e nas amizades como irmãos em Cristo. Agradeça a Deus por 
esse privilégio, pedindo para que mais jovens venham a ser 
discipuladores e também pelo crescimento de cada grupo. 
Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma 
exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma 
profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o 
mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só 
atitude. (Filipenses 2:1,2)

08 Ore para que os jovens prezem por seus momentos de 
comunhão com Deus por meio da oração. Que eles tenham 
sabedoria em administrar seu tempo e prioridades. 

Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que 
venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você 
dirá: "Não tenho satisfação neles" | Eclesiastes 12:1

09 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 deles.

10 Ore por cada professor da escola bíblica infantil, para que 
sejam dedicados no preparo das aulas, criativos e �éis na 
exposição da Bíblia.

11 Ministério Joy Brasil - Ore por liderança! 
Estamos precisando de mais líderes 

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

MINISTÉRIO   
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13 Impulse - Ore pelos grupos de 
discipulados. Hoje temos cerca de 90 
adolescentes divididos em grupos de 

14 Ore por capacitação aos professores, que, ao longo do ano 
estarão ensinando e aplicando às Escrituras na vida dos 
PREAS.

discipulados e 20 adolescentes aguardando formação de novos 
grupos. Ore para que Deus levante novos discipuladores 
comprometidos para que aqueles adolescentes que ainda não 
estejam envolvidos em algum grupo, tenham a oportunidade de 
participar. E para que Deus dê aos grupos que já existem sabedoria 
aos lideres e comprometimento aos discipulandos.

15 Ore para que o Senhor nos ajude a lidar com os desa�os 
diários da geração de adolescentes que temos hoje. Que o 
ministério Impulse saiba conduzir cada problema de 

acordo com os caminhos e propósitos de Deus.

16 Ore para que mais pessoas se 
apresentem para servir no ministério 
"Semear Bebês". Além disso, lembre 

de orar para que cada uma das crianças, desde a tenra idade, 
entenda o evangelho e creia em Jesus Cristo.

12 O ambiente universitário também é um campo 
missionário da IBCU. Semanalmente, jovens do Conecte 
reúnem-se em grupos na Unicamp e Pucc para expor 

temas bíblicos com estudantes de diversas ideologias e crenças. Tem 
sido uma excelente oportunidade de compartilhar o plano da 
salvação assim como fortalecer a fé daqueles que já aceitaram a 
Cristo. Agradeça a Deus por essa área de atuação do Conecte. Ore 
pedindo para que neste segundo semestre, os nossos jovens 
continuem dedicados nessa missão e para que Deus abra mais 
portas para a propagação do evangelho.  Medite em 1Pedro 
3:15,16

17 Entre as atividades dos jovens temos o 
Café Conecte que ocorre mensalmente 
junto com a reunião de oração da igreja. 

Ore para que os jovens estejam cada vez mais envolvidos no 
ministério de oração da IBCU, entendendo a importância da oração 
em suas vidas. 
Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão 
bem-sucedidos. | Provérbios 16:3

18 Ministério Joy Brasil - Ore por recursos 
para continuarmos crescendo e 
suportando �nanceiramente os 

compromissos com nossos missionarios.

19 Com a juventude vem a vontade natural de se tornar mais 
independente e fazer as próprias escolhas de vida. Nesse 
contexto, é importante que nossos jovens lembrem-se de 

honrar pai e mãe, ouvindo seus conselhos e ensinamentos. Peça que 
o Espírito Santo dê aos nossos jovens a sabedoria de consultar seus 
pais diante dos desa�os típicos desta etapa de vida. 
Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de 
tua mãe. | Provérbios 1:8

voluntarios com o crescimento das novas áreas.

20 Impulse - Diante de um mundo com 
tantas informações e tantas in�uências, 
ore para que os adolescentes não sejam 

dominados por coisas desse mundo, mas para que eles possam 
transmitir a palavra de Deus através de suas posturas, condutas, 
ações, palavras...

21 Ore pelos jovens que tem estendido cuidado e pastoreio 
aos pré-adolescentes através do discipulado. Que o Senhor 
os conceda sabedoria, ânimo e graça.


