30. Em favor dos membros das igrejas batistas do Brasil que em 2017 foram
desafiados a anunciarem o reino com poder de Deus. Que vidas sejam
salvas através desses testemunhos. (30) UFMB Sul do Maranhão – Antonia
Soares Barros – Presidente
31. Agradecendo a DEUS o seu casamento e a família que Ele lhe deu para
amar e cuidar. (31) UFMB Mineira - Elvira Rangel e (32 ) UFMB do Paraná – Maira Julião.
. JUNHO

2017– OREMOS

01. Pedindo pelo fortalecimento do ensino missionário desenvolvido através das organizações MCM (solteira – singular – mãe e plena), MR e
AM nas igrejas batistas e congregações do nosso querido Brasil. (01)
UFMB do Rio Grande do Sul - Marilda Maurer (presidente).
02. Em favor da diretoria da CBB e do Pr. Sócrates Oliveira e funcionários
da CBB. (02) UFMB do Piauí - Rosilene Gomes Silva Lopes
03. Pedindo em favor da Casa da Amizade do Recife, sua diretora Executiva, Irani Nery e pelo Projeto Educacional e Social da Casa da Amizade, no Rio de Janeiro e sua Diretora Executiva Márcia Kopanyshyn.
(03) UFMB do Tocantins - Renata Keli Marinho Duarte
04. . Intercedendo em favor dos jovens e adultos que foram recuperados do
CRACK e já capacitados, estão trabalhando nas CRISTOLÂNDIAS,
ajudando a resgatar outros das ruas. (04) UFMB do Espírito Santo
- Nivalda Catarinque Nunes.
05. Em favor de Neusa Maria Soares, Presidente da UFMBB e das visitas que
tem feito aos Campo levando a mensagem e o incentivo para as mulheres
cristãs em missão. (05) UFMB de Pernambuco - Daisy Correa.
06. Pedindo a Deus que indique a nova diretora executiva para UFM
Estaduais que no momento estão sem alguém para ocupar esse
cargo. (Roraíma/Rio Grande do Norte/Rio Grande do Sul/ Bahia/
Alagoas). (06) UFMB Pioneira – Marta Hoffmann
07. Intercedendo em favor de Elizete Fragoso, representante da UFMBB
no Nordeste, sua saúde e o trabalho que vem realizando na região.
(07) UFMB Fluminense - Joice Nogueira.
08. Agradecendo a Deus a vida da MULHER CRISTÃ EM MISSÃO e a
sua influência em todas as esferas da sociedade. (08) UFMBMN do
Brasil - Maria do Socorro Nunes.
09. Intercedendo em favor das Casas de Recuperação da JMN, dos
internos, dos responsáveis que trabalham nas mesmas e dos voluntários que ajudam diariamente. (09) UFMB de São Paulo - Mirian
Damasceno.
10. Em favor do presidente da CBB, Pr. Luis Roberto Silvado e demais
componentes da diretoria. Que recebam de Deus orientações sábias
para conduzirem com segurança os projetos CBB. (10) UFMB do
Pará - Iolanda Leão
11. Em favor de todos os funcionários que trabalham nas Juntas e Organizações da CBB, para que possam dar o melhor na função que
ocupa, contribuindo assim, para a expansão do reino de Deus. (11)
UFMB de Sergipe – Eliane Figueiredo
12. Em favor de Neusa Maria Resende Soares, presidente da UFMBB e
das visitas que tem feito aos Campos, entregando a mensagem e
incentivando as mulheres a se envolverem com as organizações misisonárias. (12) UFMB de Mato Grosso do Sul - Pra. Maura Ramos
13. Em favor de Ilmar e sua equipe de trabalho na UFMBB para que elaborem estratégias e estabeleçam metas com a finalidade aumentar
a vendas. (13) UFMB de S. Catarina – Silvia Suely.
14. . Intercedendo em favor das UFMB Estaduais que estão ajudando as
Cristolândias dos seus Estados e pelo trabalho dos voluntários. (14)
UFMB Centro-América – Marta Azambuja (presidente)

15. Em favor de Sara Barrios, presidente da UFBAL e das integrantes da
mesa directiva para que sejam abençoadas por Deus na realização do
trabalho no período 2013/2018. (15) UFMB Carioca - Ana Kátia
16. Em favor Elza Andrade (MCA), Celina Veronese (MR) e Lidia Barros
(AM) e do seu trabalho na preparação de revistas e livros. (16) UFMB
Acre - Judith Higino de Medeiros.
17. Em favor da vida dos funcionários da UFMBB: Elza, Lidia, Valdete, Elaine,
Ilmar, Marli, Ricardo, Giovani, Marcos, Viviane, Evelyn, Raquel, Aline,
Nayara, Thenille, Gabriela, Josias, Érika Peterson e Lis Ruama (estagiárias) e Jolsimar da Oliverartelucas. Aildes e Celina (contratadas).
(17) UFMB do Distrito Federal - Heloisa Resende.
18. Pedindo pela implantação da nova proposta educacional para as organizações MCM, MR e AM nas igrejas batistas e congregações do nosso querido
Brasil. (18) UFMB de Alagoas – Rosa Lucia Goes de (presidente)
19. Intercedendo em favor dos Seminários Teológicos da Convenção Batista Brasileira para que, direção, alunos e professores sejam sábios e
procurem fazer exatamente a vontade de Deus durante todo o tempo e
honrando o nome do Deus Eterno. (19) UFMB de Roraíma
20. Intercedendo em favor da realização dos Encontros de Capacitação nos
Estados para implantação da nova proposta educacional da UFMBB.
(20) UFMB do Rio Grande do Norte – Tárcia Jakeline Figueiredo
21. Intercedendo em favor dos jovens das igrejas para haja uma integração
afetiva e envolvente entre esses jovens e as integrantes das organizações missionárias da UFMBB na igreja local. (21) UFMB da Bahia
– Selma Guedes (presidente).
22. Pedindo em favor da Diretora Executiva do CIEM, Dra. Maria Bernadete
e de Solange Maria Ribeiro de Araújo, Diretora Executiva do SEC,
administração a frente destas casas de preparação de vocacionados
e da participação das mesmas na Assembleia Geral da UFMBB. (22)
UFMB CIBUC – Enílima da Cruz M. Braid
23. Em favor da celebração do Dia de Educação Cristão Missionária, do
programa que está na revista Visão Misisonária, do levantamento da
oferta e do despertamento de vocacinados em todas as igrejas do Brasil.
Agradeça a Deus a existência da UFMBB que hoje completa 109 anos.
(23) UFMB do Maranhão – Tânia Cristina Berredo
24. Em favor do Pr. Fernando Brandão, Diretor Executivo da JMN, Pr. João
Marcos, Diretor Executivo da JMM para que sejam usados por Deus ao
apresentarem os desafios das Juntas para as mulheres presentes na Assembleia Geral da UFMBB. (24) UFMB Ceará – Pra. Diná Alcântara.
25. Intercedendo em favor da diretoria da UFMBB: Presidente: Neusa Maria
Resende Soares (MG);1ª Vice-Presidente: Raquel Maciel dos Santos
(MS);2ª Vice-Presidente: Marilda Maurer de Oliveira (RS); 3ª VicePresidente: Irany Oliveira de Freitas Souza (MT); 1ª Secretária: Edla
Calheiros Bispo (DF); 2ª Secretária: Maristela Massacesi Sanches da
Silva (SP). (25) UFMB Amapá – Wilma Alberto Borges
26. Em favor dos alunos do CIEM e do SEC. Que esse período do curso possa
proporcionar experiências pessoais significativas e muito aprendizado
em todas as áreas. (26) UFMB de Goiás - Maria Sebastiana.
27. Intercedendo em favor da Juventude Batista do Brasil e sua liderança para que
Deus os oriente na elaboração de realizaçãos dos projetos de tal maneira
que e vidas edificadas e salvas. (27) UFMB de Paraíba – Ana Glória
28. Em favor de Marli de Fátima Pereira González, nova Diretora Executiva da UFMBB
e sua gestão á frente da UFMBB. (28) UFMB Amazonas - Vânia Teixeira.
29. Intercedendo em favor do Pr. Sócrates Oliveira, Diretor Executivo da CBB
para que Deus o abençoe com saúde e sabedoria no exercício de sua
função á frente da CBB. (29) UFMB de Rondônia - Valdey Lima 30)
UFMB Sul do Maranhão – Antonia Soares Barros – Presidente
30. Em favor dos preparativos para a realização do 19º Congresso Nacional
da Terceira Idade e Capacitação e dos preletores convidados. (31) UFMB
Mineira - Elvira Rangel e (32 ) UFMB do Paraná – Maira Julião.

MA I O E J U N H O

Calendário
de Oração

2017

2017 - MAIO - OREMOS
Nossos corações estão esperançosos, pois temos a certeza
que DEUS nos dará dias melhores se permanecermos nos
seus caminhos obedecendo a sua PALAVRA.
Temos que continuar ORANDO e CLAMANDO pois
ELE ouvirá do céu o nosso clamor e nos atenderá
no seu tempo, pois tem TODO CONTROLE em suas mãos.
Nossa jornada diária de oração continua e queremos
que você continue conosco durante mais esse ano...
Continue colocando diariamente esses pedidos
de oração no altar daquele que OUVE e
RESPONDE as orações - DEUS!
UFMBB, sua diretoria, membros do
conselho, sua nova diretora executiva, administração, funcionários, eventos e venda dos livros e da literatura.
Ore em favor de Marli de Fátima Pereira González, nova
Diretora Executiva da UFMBB, para que seja
abençoada e o trabalho de suas mãos futifique
para a Glória do nome de Deus.
Convenção Batista Brasileira, nova diretoria e demais
membros do Conselho, funcionários e atividades
planejadas para o ano de 2017.
Pastor de sua igreja, família e ministério.
CIEM e SEC, direção, professores, funcionários, alunos,
projetos missionários e atividades para 2017.
Em favor de sua FAMÍLIA, ensino da Palavra de Deus
e a prática da mesma dentro do seu lar.
Em favor do BRASIL para que a corrupção seja estancada e
novos políticos se levantem para conduzir a nação.
"Eu ORO a ti , ó DEUS, porque tu me
RESPONDES"
Salmos 17.6a
Faça cópia desta lista de pedidos e distribua
entre irmãos que têm a oração como um ministério.
Você também pode baixar o calendário
através do site: www.ufmbb.org.br e
encaminhá-lo por e-mail.

Divisão de Promoção
Maio de Junho- 2017

01. Agradecendo a Deus o trabalho com o qual podemos garantir nosso
sustento. Lembre dos parentes, amigos e do povo brasileiro que estão
desempregados pedindo as misericórdias de Deus. (01) UFMB do Rio
Grande do Sul - Marilda Maurer de Oliveira (presidente).
02. Em favor da nova diretoria da CBB eleita para 2017/2019: Presidente: Pr
Luiz Roberto Silvado, IB de Bacacheri, Curitiba, PR; 1º Vice-Presidente:
José Laurindo, RJ; 2º Vice-Presidente: José Francinel, PA; 3ª VicePresidente: Esmerada Augusto, RJ; Secretários: 1ª Iraci Leite (PE); 2ª
Carminha Almeida (PA); 3º Héber Aleixo (DF) e 4ª Elizabeth Macharete
(MG) e do Pr. Sócrates Oliveira para que sejam sábios e dependentes
de DEUS na resolução de questões relacionada com a conduta e a ética
cristã. (02) UFMB do Piauí - Rosilene Gomes da S. Lopes
03. Intercedendo em favor das famílias das igrejas batistas do Brasil que agora
tem em mãos os roteiros para as reuniões dos Pequenos Grupos Multiplicadores (Veja no MANANCIAL, Sorriso ORIENTADOR, Visão Missionária,
Ela, Vida em Missão e Aventura Missionária). Que haja amadurecimento
espiritual e também salvação de familiares e amigos convidados para
esses encontros (03) UFMB do Tocantins - Renata Kelly
04. Pedindo que Deus visite as autoridades constituídas do seu Estado e do
seu município para que sejam tocados pelo Espírito Santo e possam
elaborar leis e projetos que atendam as necessidades do povo. (04)
UFMB do Espírito Santo - Nivalda Catarinque Nunes.
05. Intercedendo em favor de sua família. Mencione diante de DEUS o nome de
cada integrante e peça sabedoria para lidar e entender sua necessidades
e desejos. (5) UFMB de Pernambuco - Daisy Correa.
06. Pedindo a Deus que indique a nova diretora executiva para Uniões Femininas Missionárias Estaduais que no momento estão sem alguém para
ocupar esse cargo. (Roraíma/Rio Grande do Norte/Rio Grande do Sul/
Bahia/Alagoas). (06) UFMB Pioneira – Marta Hoffmann
07. Intercedendo em favor de Elizete Fragoso, representante da UFMBB no
Nordeste, sua saúde e o trabalho que vem realizando em toda região.
(07) UFMB Fluminense - Joice Nogueira.
08. Intercedendo em favor da diretoria da UFMBB - 2016/2018: Presidente:
Neusa Maria Resende Soares (MG);1ª Vice-Presidente: Raquel Maciel
dos Santos (MS);2ª Vice-Presidente: Marilda Maurer de Oliveira (RS);
3ª Vice-Presidente: Irany Oliveira de Freitas Souza (MT); 1ª Secretária:
Edla Calheiros Bispo (DF); 2ª Secretária: Maristela Massacesi Sanches
da Silva (SP). (08) UFMBMN do Brasil - Maria do Socorro Nunes.
09. Intercedendo em favor das Casas de Recuperação da JMN, dos internos,
dos responsáveis que trabalham nas mesmas e dos voluntários que
ajudam diariamente, para que tenham sempre o vigor renovado e alegria
por estarem trabalhando para a expansão do Reino de Deus. (09) UFMB
de São Paulo - Mirian Damasceno.
10. Em favor de Marli de Fátima Pereira González, nova Diretora Executiva
da UFMBB e de todos os funcionários da sede. (10) UFMB do Pará Iolanda Leão
11. Intercedendo em favor dos Diretores Executivos dos Seminários Teológicos Batistas do Brasil pedindo a orientação de Deus para a sua gestão
administrativa. (11) UFMB de Sergipe – Eliane Figueiredo
12. Pedindo em favor da saúde emocional e espiritual de sua família e estabeleça metas para alcançar esse resultado na vida de todos os integrantes
da mesma. (12) UFMB de Mato Grosso do Sul - Pra. Maura Ramos
13. Intercedendo em favor da implantação da nova Proposta Educacional da
UFMBB em todas as igrejas batistas do Brasil e da capacitação da liderança em todos os Estados. (13) UFMB de S. Catarina – Sílvia Sueli
14. Agradecendo a Deus a vida de todas as MÃES e a sua influência que

exercem na educação dos filhos. Que essas mulheres permaneçam firmes
em “CRISTO”, e cumpram a missão a elas confiadas de levar seus queridos
a conhecerem JESUS. (14) UFMB Centro-América – Marta Azambuja
(presidente)
15. Intercedendo em favor dos refugiados que tem chegado aos países da Europa
e outros países, para que sejam alcançados e que as igrejas abram suas
portas para dar assistência e aproveitar a oportunidade para falar de JESUS
o SALVADOR. (15) UFMB Carioca - Ana Kátia
16. Pedido em favor da vida de Lucia Margarida, nessa nova etapa de sua vida e
da viagem que fará a ìndia para entregar as bonecas e bolas para as crianças
que frequentam os projetos. (16) UFMB Acre - Judith Higino de Medeiros.
17. Em favor da vida dos funcionários da UFMBB: Elza, Lidia, Valdete, Elaine,
Ilmar, Marli, Ricardo, Giovani, Marcos, Viviane, Evelyn, Raquel, Aline, Nayara,
Thenille, Gabriela, Josias, (Érika Peterson e Lis Ruama – estagiárias) e
Jolsimar da Oliverartelucas. Aildes e Celina (contratadas). (17) UFMB do
Distrito Federal - Heloisa Resende.
18. Pedindo pelo fortalecimento do ensino missionário desenvolvido através das
organizações MCM, MR e AM nas igrejas batistas e congregações do nosso
querido Brasil. (18) UFMB de Alagoas – Rosa Lucia Goes - (presidente)
19. Em favor do testemunho cristão que sua família vem dando para os vizinhos
e amigos, de tal maneira, que ao refletir Jesus Cristo, eles se aproximem
em busca de mais conhecimento. (19) UFMB de Roraíma
20. Em favor de Maria Izabel Holleben (Presidente das Mulheres da Convenção das
Igrejas Batistas Independentes), Valdinazia Silva (Presidente das Mulheres
da Convenção Batista Nacional) e Neusa Maria Resende Soares (Presidente
da UFMBB) para que possam unir as forças e realizar um excente trabalho
no Brasil. Vamos trabalhar juntas na realização do Congresso Mundial de
Liderança que será realizado em 2020. (20) UFMB do Rio Grande do Norte
– Tárcia Jakeline de Oliveira Figueiredo
21. Em favor das mulheres cristãs do Sul do Pacífico, pedindo a Deus suas
misericórdias e bênçãos para que todas prossigam vivendo evangelho e
cumprimindo a missão de ganhar vidas para JESUS. (21) UFMB da Bahia
– Selma Guedes (presidente).
22. Em favor da vida de Solange Maria Ribeiro Araújo, Diretora Executiva do
SEC, alunos, funcionários e toda a programação que foi elaborada para a
celebração do Centenário do SEC. (22) UFMB CIBUC - Enílima Braid
23. Pedindo em favor da Diretora Executiva do CIEM, Dra. Maria Bernadete,
Solange Maria Ribeiro de Araújo, Diretora Executiva do SEC, administração
a frente destas casas de preparação de vocacionados. (23) UFMB do
Maranhão – Tânia Berredo
24. Em favor do Pr. Fernando Brandão, Diretor Executivo da JMN, Pr. João Marcos,
Diretor Executivo da JMM para que sejam usados por Deus ao apresentarem
os desafios. (24) UFMB Ceará – Pra. Diná Alcântara.
25. Em favor de Marli de Fátima Pereira González, nova Diretora Executiva da UFMBB e sua gestão á frente da UFMBB. (25) UFMB Amapá – Wilma Borges
26. Intercendo em favor da sua família para encontrem um tempo e juntos cultarem
a DEUS em casa, louvando, orando e meditando na palavra. O MANANCIAL
contem meditações diáriase roteiros para os PGM. (26) UFMB de Goiás Maria Sebastiana.
27. Intercedendo em favor do Orador Oficial convidado, Pr. Paulo Roberto Seabra,
para falar para os idosos e líderes no 19º Congresso Nacional da Terceira
Idade e Capacitação que será realizado em Porto de Galinhas, PE, nos dias
21 a 24 de setembro de 2017. (27) UFMB de Paraíba – Ana Glória
28. Em favor das Diretoras Executivas das UFMB Estaduais, pedindo a Deus
que dê a elas saúde, força e criatividade para realizar as atividades do
planejamento estratégico para o ano de 2017. (28) UFMB Amazonas Vânia Teixeira.
29. Intercedendo em favor do Pr. Sócrates Oliveira, Diretor Executivo da CBB para
que Deus o abençoe com saúde e sabedoria no exercício de sua função á
frente da CBB. (29) UFMB de Rondônia - Valdey Lima

