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01 Ser cristão é desfrutar do privilégio de uma relação viva com 
Deus através de Jesus Cristo. Ore reconhecendo a soberania do 
Senhor em todas as áreas da sua vida e da sua família neste dia. 

“Se vivemos, vivemos para o Senhor; e, se morremos, morremos para o 
Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.” 
(Romanos 14:8)

03 Leve em oração ao Senhor cada lar da Igreja Batista Fonte. 
Interceda para que os pais não irritem seus �lhos, mas que os 
disciplinem falando palavras que atinjam o coração da 

família.  Ore ainda para que o orgulho seja deixado e Cristo seja o 
modelo a ser seguido. “E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos �lhos, 
mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.” (Efésios 6: 4)

25 Toda sorte de perversidade e banalidade está sendo despejada 
nos lares cristãos através da televisão e da internet.  Clame a 
Deus por pais e mães piedosos que, cheios do Espírito Santo, 

livrem seus �lhos do afogamento moral e da morte espiritual, 
ensinando-lhes a Palavra de Deus. “Escondi a tua palavra no meu coração, 
para eu não pecar contra ti.” (Salmos 119: 11) 

31 “Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do 
Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.” (Tiago 
1: 17) Agradeça a Deus pela Palavra que Ele nos deixou para 

vivemos em santidade em nossos lares.

26 “Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu 
coração. Ensine-as com persistência a seus �lhos. Converse sobre 
eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando 

pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.” (Deuteronômio 6: 
6-7). Peça fervorosamente a Deus para que este contexto seja o ambiente 
da sua casa e lute por isso.

27 É comum que adolescentes e jovens questionem a validade das 
Escrituras. Ore para que os pais e as mães da Igreja Batista Fonte 
caminhem com seus �lhos através de uma perspectiva bíblica. 

“Palavras agradáveis são como favo de mel: doces para a alma e medicina 
para o corpo.” (Provérbios 16: 24)

28 Interceda pelos pais e pelas mães da Igreja Batista Fonte, a �m 
de que desenvolvam nos seus �lhos uma maneira de pensar 
cristã, levando todo pensamento cativo ao Senhor. “Porque as 

armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para 
destruição das fortalezas; destruindo os conselhos, e toda a altivez que se 
levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o 
entendimento à obediência de Cristo” (II Coríntios 10: 4-5).

29 Ore para que as famílias da Igreja Batista Fonte tenham corações 
alegres e gratos ao Senhor em todas as coisas, conhecendo a paz 
que excede todo o entendimento. “Entrai pelas portas dele com 

gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome. 
(Salmos 100: 4)

30 Agradeça a Deus por ter nos abençoado com todas as bênçãos 
espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, por ter nos escolhido 
antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis 

na sua presença. “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em 
Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis em sua presença.
(Efésios 1: 3-4).

02 Peça a Deus para abençoar a sua casa, seu cônjuge e seus �lhos 
para que cada membro da sua família conheça a incomparável 
grandeza e poder que o Senhor realiza na vida dos que se 

entregam ao Seu senhorio. “E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder 
sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder.” 
(Efésios 1:19)
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“Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos” 
(Salmos 119: 135)

08 Família é criação de Deus para ser guiada por Ele. Crescer num 
lar que ama e serve a Deus é um grande privilégio.  Ore para que 
esta seja a realidade da sua casa. “Se, porém, não agrada a vocês 

servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir [...]. Mas eu e a minha 
família serviremos ao Senhor". (Josué 24: 15)

05 Peça a Deus para criar em cada membro da sua família o desejo 
de passar tempo em oração e leitura da Palavra. Que toda 
resistência à Verdade seja identi�cada e destruída.

06 “Oh! Soberano Senhor, tu �zeste os céus e a terra pelo teu grande 
poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti.” 
(Jeremias 32: 17). Pense no desa�o de cumprir o mandamento 

de perdoar sempre e clame ao Senhor para que o perdão esteja presente 
na sua família e que ninguém esteja cego pelas trevas da falta de perdão. 

07 “Que o próprio Deus os santi�que inteiramente. Que todo o 
espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados 
irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.” 

(I Tessalonicenses 5: 23). O apóstolo Paulo nos adverte que Jesus virá e 
todos devemos estar preparados, em santi�cação, para receber o Filho de 
Deus. Interceda nesse sentido por cada membro de sua família, a �m de 
que todos em sua casa vivam como discípulos de Cristo.

09 “Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, 
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em 
Cristo” (Efésios 4: 32). Ore para que em seu lar todos os membros 

sejam capacitados no Senhor a serem pessoas misericordiosas e 
compassivas. 

11 Um casamento dependente do Senhor resolve as contendas o 
mais rapidamente possível. Você guarda rancor? Entregue isso 
ao Pai o quanto antes e peça para que Ele o liberte da mágoa.  

“Quando vocês �carem irados, não pequem. Apazigúem a sua ira antes que 
o sol se ponha,  e não deem lugar ao Diabo.” (Efésios 4: 26-27)

12 Como é a sua comunicação com o seu cônjuge? Você é super�cial 
ou fala demais? Sabe falar ou se calar quando necessário? Peça a 
Deus sabedoria para estabelecer uma boa comunicação entre os 

membros do seu lar. “Quem não gosta de estar na companhia dos outros só 
está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos.” (Provérbios 
18: 1)

13 Peça a Deus para que as necessidades de cada casal da Igreja 
Batista Fonte sejam bíblicas. “Portanto, cada um de vocês 
também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate 

o marido com todo o respeito.” (Efésios 5: 33) 

14

15 Interceda pelos solteiros e solteiras da Igreja Batista Fonte, 
pedindo ao Senhor um cônjuge crente, de oração e cheio do 
Espírito Santo. “Se o SENHOR não edi�car a casa, em vão 

trabalham os que a edi�cam; se o SENHOR não guardar a cidade, em vão 
vigia a sentinela.” (Salmos 127:1) 

Louve ao Senhor pela vida da sua esposa (ou da mulher que irá 
desposar futuramente). “Quem encontra uma esposa descobre 
algo excelente: recebeu uma bênção especial do SENHOR”. 

(Provérbios 18: 22)

16 Peça ao Senhor para que cada mulher da Igreja Batista Fonte seja 
encontrada �el em seu lar como ajudadora idônea do marido, 
vivendo todos os dias para o Senhor. “[...] pouco é necessário ou 

mesmo uma só coisa: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.” 
(Lucas 10: 42)

19 “Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a 
igreja, e a si mesmo se entregou por ela.” (Efésios 5: 25). Peça ao Senhor 
para moldar o seu marido segundo o caráter de Cristo.

20 “Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao 
Senhor.” (Efésios 5: 22). Peça ao Senhor para que sua esposa 
entenda que ser submissa ao marido signi�ca, antes de tudo, 

obedecer ao Senhor.

18 Ao estabelecer o casamento, Deus de�niu os papéis do homem 
e da mulher, designando o marido para a liderança e a esposa 
para que o seguisse. Quando cada um busca no Senhor cumprir 

o seu propósito, o casamento experimenta a retidão. Busque no Senhor a 
capacitação para se submeter ao papel que Ele próprio desenhou para 
você. “Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o 
homem, o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.” (I Coríntios 11: 3).

17 O estilo de vida cristã - para homens e para mulheres - é a 
submissão. Casados ou solteiros, somos chamados para honrar a 
Deus e servir uns aos outros, “sujeitando-vos uns aos outros no 

temor de Cristo” (Efésios 5: 21). Peça ao Senhor para capacitá-lo a re�etir o 
caráter de Cristo em sua casa, dedicando-se e honrando uns aos outros 
biblicamente. 

21 Peça a Deus para abençoar o trabalho do seu (sua) esposo (a), 
dando-lhe fé, visão de futuro e superação de qualquer 
tendência para a preguiça. Que ele (a) não seja remisso no zelo, 

mas fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. “Nunca lhes falte o zelo, 
sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor” (Romanos 12: 11) 

22 Ore para que o Senhor nos faça �lhos íntegros, que nos dê 
forças para dizer “sim” ou “não” quando necessário. 
“A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos in�éis os 

destrói.” (Provérbios 11: 3).

23 Você já orou fervorosamente pela salvação do seu �lho hoje? 
“Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, 
que quer que todos os homens sejam salvos, e venham ao 

conhecimento da verdade.” (I Timóteo 2: 3-4).

24 “Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. "Honra 
teu pai e tua mãe" - este é o primeiro mandamento com 
promessa.” (Efésios 6: 1-2).  Peça ao Senhor para capacitá-lo no 

propósito de tratar seus pais com respeito e estima pela posição de 
autoridade que Deus instituiu para eles. 

04 Peça a Deus para capacitá-lo a ser modelo de devoção ao Pai 
para os seus �lhos. “E tudo que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão.” (Mateus 21: 22).

10 Deus criou o homem e a mulher para se complementarem um ao 
outro e se tornarem uma só carne mediante matrimônio. 
Bendiga ao Senhor pela família que Ele criou e para que o seu lar 

seja protegido pelo Espírito Santo. “Por essa razão, o homem deixará pai e 
mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.” (Gênesis 2: 24)


