“Sem muita oração e
lágrimas não há
avivamento”
Charles Finney

22

23

“Para fazer frente a esta
geração ávida pelo pecado,
só uma igreja ávida pela
oração”

31

Que todas as pessoas que trabalham em
algum ministério da IBBG sejam tomados por
uma alegria superlativa para que se dediquem
mais e que influenciem outros a trabalharem
também.

32

Que as famílias da IBBG vivenciem em casa um
cristianismo maduro para lidar sabiamente com
as demandas da vida contemporânea e que se
disponham a assumir o compromisso de
abençoar outras famílias também.

33

Que Deus levante na IBBG mais líderes para
atuarem nas diversas áreas: ensino, música,
visitação, pequenos grupos, discipulado, ação
social, artes etc.

34

Que a IBBG seja cada vez mais solidária com
aqueles que sofrem e com os marginalizados
de nossa sociedade.

35

Que a IBBG tenha coragem e ousadia para
fazer mudanças necessárias em sua estrutura
para que cresça em qualidade e em
quantidade a fim de servir a Deus com
excelência, criatividade e inteligência neste
tempo pós-moderno.

Leonard Ravenhil

Que mais pessoas da IBBG se tornem leitores
utilizando assiduamente a Biblioteca da IBBG com
o desejo de crescerem na compreensão de um
cristianismo sadio e autêntico.
Que todos os membros e agregados da IBBG
tomem a decisão de se dedicarem às mais básicas
disciplinas espirituais, tais como: meditação
constante nas Escrituras Sagradas, oração,
comunhão e serviço ao próximo.

24

Que a IBBG, na força do Espírito, pelo poder do
Evangelho, consiga derrubar todos muros
ideológicos e quaisquer barreiras que causam
divisão na igreja.

25

Que a IBBG compreenda verdadeiramente que a
unidade é essencial – “Juntos somos mais” – para
que ela não seja incoerente e não se torne um
testemunho contra o Evangelho (Efésios 4.3).

26

Que a IBBG seja multiplicadora, que plante outras
igrejas como já fez no passado.

27

Que a IBBG tenha condições financeiras de
sustentar integralmente um missionário no Campo.

36

28

Que cada membro ou agregado da IBBG se
conscientize profundamente que é um sacerdote
do Senhor e que deve frutificar nos espaços sociais
diversos aos quais pertence e participa.

37

Que todos os membros e agregados da IBBG
aprendam definitivamente que estão na igreja
para somar e nunca para subtrair.

38

Que Deus derrame de um avivamento na IBBG
para que cada um seja tomado por uma alegria
irresistível de servir ao Senhor Jesus servido as
pessoas em amor, misericórdia e solidariedade.

29

30

Que a IBBG através do seu site possa abençoar
vidas, apresentando um conteúdo sério, inteligente,
profundo, criativo e estimulante para a vida de fé.
Que o projeto Casas de Paz que começa em
setembro deste ano possa levar, através do
engajamento, participação e trabalho dos irmãos,
muitas vidas aos pés de Jesus.

Que a IBBG vença de uma vez por todas as
formas de legalismo, formalismo, clericalismo e
moralismo e outros “ismos” que possam
impedi-la de estar alinhada com os princípios
no NT.
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38
MOTIVOS
PARA orar pela IBBG

1

Gratidão por aqueles que já passaram pela
IBBG e deixaram um legado abençoado.

2

Que a IBBG se alinhe com os preciosos valores
e pressupostos da Missão Integral: levando o
evangelho todo para o ser humano todo para
todos os seres humanos.

3

Que em 3 anos todos os membros e
agregados da IBBG tenham sido discipulados
e capacitados para viverem um cristianismo
contagiante.

4

Que pequenos grupos surjam para se reunir
nos lares, para cuidar uns dos outros e
evangelizar pela conhecida via dos
relacionamentos.

5

Que todos membros e agregados da IBBG
tomem a decisão de participar mais ativamente
na comunidade.

6

Que a Escola Bíblica Dominical e outras formas
de ensino bíblico e teológico cultivados na
IBBG sejam mais valorizados.

7

Que o ministério de crianças cresça e se
estabeleça fortemente para discipular nossos
pequeninos em meio a este mundo complexo e
desafiador.

8

Que Deus levante líderes para trabalhar com
adolescentes.

9

Que a juventude da IBBG – REDE – cresça, se
fortaleça e siga constantemente pela via do
serviço engajado e da comunhão fraterna.

10

11

“A súplica de um justo pode
muito em seus efeitos” Tiago 5.16b
“[...] com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito
e, para isso mesmo, vigiando com
toda perseverança e súplica por
todos os santos” Efésios 6.18

12

Que a IBBG adentre e penetre em espaços da
sociedade tais como: escolas, universidades,
hospitais, empresas, fábricas, indústrias etc.

13

Que o ministério de música da IBBG cresça
cada vez mais para edificar a igreja e conduzila na adoração e na preparação dos corações
para receber da pregação da palavra.

14

Que mais pessoas se levantem para somar e
apoiar ao ministério de sonoplastia servindo a
Deus trabalhando em nossos momentos de
culto e também zelando por nossos
equipamentos.

15

Que os novos na IBBG sejam integrados na
comunidade para servir a Deus através de
seus dons e talentos.

16

Que em curto prazo a IBBG tenha condições
financeiras de deixar seu espaço mais
funcional, seja para educação cristã, seja para
prestar serviço à comunidade através de
cursos diversos.

17

Que a IBBG reaprenda a alegria de se reunir
durante os dias de semana, seja para cultuar
ao Senhor, seja para exercer algum ministério.

18

Que o ministério de casais continue firme no
seu propósito de edificar as famílias da IBBG.

19

Que Deus levante na IBBG pessoas para o
ministério pastoral e missionário.

20

Que Deus levante pessoas para formar um
ministério com o pessoal da Terceira Idade da
IBBG, tratando de temas e eventos
pertinentes a essa idade.

21

Que Deus levante pessoas na IBBG para se
dedicarem disciplinadamente ao ministério de
visitação aos que sofrem e estão
desanimados.

Que o ministério de mulheres cresça e edifique
muitas vidas de dentro da igreja e de fora
também.
Que a IBBG seja a cada dia mais missionária,
investindo em Missões todos os meses do ano.

