CBB para que Deus o abençoe com saúde e sabedoria no exercício
de sua função á frente da CBB nos dias das reuniões em Belém,
PA. (29) UFMB de Rondônia - Valdey Lima
30. Em favor dos membros das igrejas batistas do Brasil que em 2017
serão desafiados a ANUNCIAREM o reino com o poder de DEUS. (30)
UFMB Sul do Maranhão – Antonia Soares Barros – Presidente
31. Em favor dos oradores convidados para discorrer sobre o tema anual
da CBB – Anunciando o reino com o poder de Deus, nas reuniões
da Convenção em Belém, PA. Que Deus coloque em seus corações
a mensagem. (31) UFMB Mineira - Elvira Rangel e (32 ) UFMB do
Paraná – Maira Julião.
. ABRIL

2017– OREMOS

01. Intercedendo em favor dos Seminários Teológicos da CBB e seus
Diretores Executivos na apresentação dos seus relatórios na CBB e
nas câmaras setorias em Belém, PA. (01) UFMB do Rio Grande do
Sul - Marilda Maurer de Oliveira (presidente).
02. Em favor da vida dos funcionários da UFMBB: Lucia, Elza, Celina,
Denise, Lidia, Aildes, Valdete, Elaine, Ilmar, Marli, Ricardo, Giovani,
Marcos, Viviane, Evelyn, Raquel, Aline, Nayara, Thenille, Gabriela, Lis
e Érika Perterson (estagiárias), Josias e Jolsimar da Oliverartelucas.
(02) UFMB do Piauí e sua nova presidente Rosilene Araújo
03. Intercedendo em favor da ação evangelística que está sendo organizada
pela CB do Estado do Pará e JMN para que os cristãos presentes em
Belém, possam dizer aos moradores que JESUS É O SALVADOR. (03)
UFMB do Tocantins - Renata Kely
04. Em favor dos novos alunos que chegaram para estudar nos CIEM e no SEC
em 2017. Que esse período do curso possa proporcionar experiências
significativas e muito aprendizado em todas as áreas. (04) UFMB do
Espírito Santo - Nivalda Catarinque Nunes.
05. Agradecendo a DEUS a indicação e confirmação do nome de Marli de
Fátima Pereira González, para ser a nova diretora executiva da UFMBB.
Que o seu ministério seja abençoado e frutífero, promovendo assim, a expansão do reino de Deus. (05) UFMB de Pernambuco - Daisy Correa.
06. Em favor do presidente da CBB, Pr. Vanderley Batista Marins e demais
componentes da diretoria que estarão trabalhando na Convenção em
Belém, PA, esse mês. (06) UFMB Pioneira – Marta Hoffmann
07. Em favor da venda da literatura da UFMBB e divulgação do nosso
trabalho no estande que teremos no período da Convenção em
Belém. (07) UFMB Fluminense - Joice Nogueira.
08. Em favor de Neusa Maria Resende Soares, presidente da UFMBB
para que tenha saúde, sabedoria e possa levar além da mensagem
missionária, muita motivação e incentivo para as mulheres cristãs do
Brasil. (08) UFMBMN do Brasil - Maria do Socorro Nunes.
09. Intercedendo em favor das UFMB Estaduais que estão ajudando as Cristolândias dos seus Estados e pelo trabalho que os voluntários realizam
com amor e carinho. (09) UFMB de São Paulo - Mirian Damasceno.
10. Em favor de Iolanda Pinto Leão, Diretora Executiva da UFMB do
Estado do Pará, do Diretor Executivo da CB do Estado do Pará e
de todos os integrantes das comissões que estão trabalhando com
AFINCO. (10) UFMB do Pará - Iolanda Leão
11. Em favor da viagem de vários funcionários das juntas e organizações
em direção a Belém, PA, para cuidar dos preparativos para as reuniões e Assembleias. (11) UFMB de Sergipe – Eliane Figueiredo
12. Em favor do Pr. Fernando Brandão, Diretor Executivo da JMN, Pr. João
Marcos, Diretor Executivo da JMM que estarão apresentando os
desafios das Juntas para as mulheres em sua Assembleia Geral. (12)
UFMB de Mato Grosso do Sul - Pra. Maura Ramos de Oliveira.
13. Intercedendo em favor do Coordenador Geral para a CBB em Belém ,

PA, o casal Ilvana e Maurício e sua equipe que precisa deixar todos os
locais prontos e em pleno funcionamento para as reuniões. (13) UFMB de
S. Catarina - Inabelzina Rodrigues.
14. Intercedendo em favor da Assembleia da Geral da UFMBB, programação,
músicas, mensagens, relatórios e em especial pela posse da nova
Diretoria Executiva da UFMBB, irmã Marli de Fátima Pereira González.
(14) UFMB Centro-América – Marta Azambuja (Presidente)
15. 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 durante todas as reuniões da Convenção em Belém, PA. (15)
UFMB Carioca - Ana Kátia
16. Em favor dos presidentes e secretários das camaras setorias indicados pela CBB para
que possam trabalhar sob a direção de Deus. (16) UFMB Acre - Judith Higino
17. Em favor da reunião do Conselho Geral da UFMBB que acontecerá no dia
19 de abril, após a reunião da noite e pelas decisões a serem tomadas
e aprovadas para o bom andamento do trabalho durante o ano de 2017.
(17) UFMB do Distrito Federal - Heloisa Resende.
18. Pedindo que DEUS abençõe os todas as pessoas que estão trabalhando com
os últimos preparativos para as reuniões da Convenção Batista Brasileira.
(18) UFMB de Alagoas – Rosa Lucia Goes de Oliveira - (presidente)
19. Intercedendo em favor da Assembleia da Geral da UFMBB, programação,
músicas, mensagens, relatórios e em especial pela posse da nova
Diretoria Executiva da UFMBB, irmã Marli de Fátima Pereira González.
(19) UFMB de Roraíma
20. Intercedendo em favor das reuniões da Convenção Batista Brasileira que inicia-se
hoje e encerra no domingo, dia 23. (20) UFMB do Rio Grande do Norte – Tárcia
Jakeline
21. Em favor das reuniões da Convenção Batista Brasileiras, mensagens e apresentação de relatórios. (21) UFMB da Bahia – Selma Guedes (presidente).
22. Intercedendo em favor da Ação Missionária que a JMN está realizando
na cidade, para Deus use os voluntários de tal maneira, que o seu testemunho leve vidas a conhecerem JESUS como Salvador. (22) UFMB
CIBUC – Enílima da Cruz M. Braid
23. Em favor das decisões tomadas e aprovadas pela CBB e da viagem de
retorno dos convencionais. (23) UFMB do Maranhão – Tânia Cristina
24. Em favor das mulheres das igrejas batistas para que se envolvam com
o trabalho missionário promovido e realizado através da organização
Mulher Cristã em Missão. (24) UFMB Ceará – Pra. Diná Alcântara.
25. Em favor do projeto que está sendo desenvolvido – MENINAS DO REI JESUS
que tem como foco alcançar e atender meninas de 8 a 12 anos que vivem
nas ruas das cidades do Brasil. (25) UFMB Amapá – Wilma Alberto
26. Em favor dos pais e responsáveis pelas crianças, para que possam em
seus lares, igrejas e escolas, passar para elas o verdadeiro sentido de
família segundo a BÍBLIA – PALAVRA de Deus. (26) UFMB de Goiás Maria Sebastiana e 27) UFMB de Paraíba – Ana Glória
27. Intercedendo em favor dos refugiados que em 2016 chegaram aos países
da Europa, para sejam alcançados e as igrejas abram suas portas para
dar assistência a eles. (28) UFMB Amazonas - Vânia Teixeira e (29)
UFMB de Rondônia - Valdey Lima
28. Em favor das mulheres cristãs do Sul do Pacífico, pedindo a Deus suas
misericórdias e bênçãos para que todas prossigam vivendo evangelho.
30) UFMB Sul do Maranhão – Antonia Soares Barros - Presidente
29. 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. (31)
UFMB Mineira - Elvira Rangel
30. No dia Nacional das Mulheres agradeça a DEUS a vida das mulheres
de sua família, igreja e do Brasil. Que possamos no dia hoje apresentar
JESUS CRISTO a uma amiga não crente. (32 ) UFMB do Paraná –
Maira Julião.
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2017 - MARÇO - 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 Lucia Margarida que deixa o cargo de
Diretora Executiva da UFMBB, mas estará aqui caminhando
ao lado de Marli de Fátima Pereira González, nesse período
de transição. Que DEUS derrame bênçãos
sobre sua precisoa vida.
Convenção Batista Brasileira, 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.
"OUVE-ME quando eu gritar pedindo ajuda
com as mãos levantadas para o teu santo templo."
Salmos 28.2
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
Março e Abril - 2017

01. Em favor das reuniões do Conselho da CBB e das diversas comissões
para que haja dedicação dos relatores e demais integrantes e os assuntos sejam estudados com profundidade e soluções sejam apresentadas.
(01) UFMB do Rio Grande do Sul - Marilda Maurer (presidente).
02. Em favor da diretoria da CBB e do Pr. Sócrates Oliveira que estão
em reunião para aprovar os relatórios das atividades realizadas
em 2016 e aprovar os planos para 2017 e 2018. (02) UFMB do
Piauí e sua nova presidente Rosilene Araújo
03. Intercedendo em favor do Diretor Executivo da CB do Estado do
PARÁ e de sua equipe de trabalho. (03) UFMB do Tocantins
- Renata Keli Marinho Duarte
04. Em favor da viagem de várias Diretoras Executivas para o Rio de
Janeiro, onde acontecerá, na sede da UFMBB, reuniões para
aprovação dos relatórios e dos planos para 2017 e 2018. (04)
UFMB do Espírito Santo - Nivalda Catarinque Nunes.
05. Em favor de Neusa Maria Soares, Presidente da UFMBB que dirigirá
a reunião do Conselho Administrativo. Que seja abençoada na
direção e nas decisões a serem tomadas. Interceda em favor de
Lucia Margarida e do Staff da UFMBB.(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. (Piaui/
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 e a sua influência
em todas as esferas da sociedade. Que essas mulheres permaneçam firmes em “CRISTO”, e cumpram a missão a elas confiadas
de levar seus queridos a conhecerem JESUS. (08) UFMBMN do
Brasil - Maria do Socorro Nunes.
09. Intercedendo em favor das Casas de Recuperação da JMN, dos
internos, dos responsáveis e dos voluntários que ajudam diariamente, para que tenham 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 do presidente da CBB, Pr. Vanderley Batista Marins e demais
componentes da diretoria que estarão trabalhando na Convenção em
Belém, PA, no mês de abril. (10) UFMB do Pará - Iolanda Leão
11. Em favor da reunião do Conselho Administrativo da UFMBB e do
Encontro de Diretoras Executivas onde haverá a presentação da
nova proposta educacional da UFMBB e do planejamento para
2018. (11) UFMB de Sergipe – Eliane Figueiredo
12. Em favor de Neusa Maria Resende Soares, presidente da UFMBB,
da mensagem que entregará na noite do dia 19 de Abril em Belém,
PA, e da direção das reuniões da Assembleia. (12) UFMB de Mato
Grosso do Sul - Pra. Maura Ramos de Oliveira.
13. Intercedendo em favor da liderança batista do Estado do Pará, homens
e mulheres envolvidos com os preparativos e pelas ações missionárias que serão realizadas. Que vidas possam aceitar JESUS como
Salvador. (13) UFMB de S. Catarina - Inabelzina Rodrigues.
14. Pedindo em favor das reuniões dos Educadores Religiosos, Músicos,
diáconos, homens, esposas de pastores e juventude, que Deus
esteja abençoando os responsáveis e a programação que está
sendo preparada para as Assembleias. (14) UFMB Centro-América
– Marta Azambuja (presidente)

15. Em favor dos relatores das várias comissões de trabalho e de seus
integrantes para que sejam abençoados e estejam preparando o
ambiente para as reuniões da Convenção Batista Brasileira na cidade
de Belém, PA. (15) UFMB Carioca - Ana Kátia
16. Pedido em favor da vida de Lucia Margarida, Diretora Executiva da
UFMBB e de sua participação nas Assembleias das organizações em
Belém, PA, em especial na Assembleia da UFMBB no dia 19 de Abril.
(16) UFMB Acre - Judith Higino de Medeiros.
17. Em favor da vida dos funcionários da UFMBB: Lucia, Elza, Celina,
Denise, Lidia, Aildes, Valdete, Elaine, Ilmar, Marli, Ricardo, Giovani,
Marcos, Viviane, Evelyn, Raquel, Aline, Marcio, Nayara, Thenille, Gabriela, Josias, Érika Peterson e Lis Ruama (estagiárias) e Jolsimar da
Oliverartelucas. (17) UFMB do Distrito Federal - Heloisa Resende.
18. Pedindo pela implementação da nova proposta educacional para as
organizações MCM, MCM jovem, MR e AM nas igrejas batistas e
congregações do nosso querido Brasil. (18) UFMB de Alagoas – Rosa
Lucia Goes - (presidente)
19. Em favor Elza Andrade (MCM e MCM jovem), Celina Veronese (MR) e
Lidia Barros (AM) e do seu trabalho na preparação de revistas e livros
e também da participação delas na Assembleia da UFMBB em Belém,
PA. (19) UFMB de Roraíma
20. Intercedendo em favor da realização da 94ª. Assembleia Anual da UFMBB, no dia 19 de Abril, mensagens, relatórios, participações musicais
e posse da nova Diretora Executiva da UFMBB, irmã Marli de Fátima
Pereira González. Que DEUS esteja no controle de toda programação.
(20) UFMB do Rio Grande do Norte – Tárcia Jakeline.
21. Intercendendo em favor das pessoas convidadas para as participações
especiais na Assembleia Geral da UFMBB, Coro Feminino da UFMB
do Pará com a participação das mulheres, jovens, MR e crianças. (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. 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). (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 de todos os convencionais que já se inscreveram
e que irão se inscrever para participar das reuniões da Convenção.
Que Deus esteja abençoando e provendo para cada um os recursos
que necessitam para a viagem e estadia em Belém, PA. (25) UFMB
Amapá – Wilma Alberto Borges
26. Em favor da equipe de música, back vocal e instrumentistas que estarão sob a direção de Jilza Feitosa de Araújo na Assembleia Geral da
UFMBB. (26) UFMB de Goiás - Maria Sebastiana.
27. Intercedendo em favor da UHBB, presidente e integrantes, adultos,
jovens e os embaixadores para que sejam abençoados na reunião que
terão em Belém, PA. (27) UFMB de Paraíba – Ana Glória
28. Em favor da apresentação do relatório de Atividades da UFMBB que
será apresentado pela Lucia Margarida, Elza, Celina e Lidia. (28) UFMB
Amazonas - Vânia Teixeira.
29. Intercedendo em favor do Pr. Sócrates Oliveira, Diretor Executivo da

