
26 Peça a Deus para abençoar o entretenimento destinado a 
crianças, adolescentes e jovens, livrando-os de tudo o que é 
fútil e perverso. "Tudo o que tem vida louve o Senhor! Aleluia!" 

(Salmos 150: 6).

27 Adorar em espírito requer uma mente centrada em Deus e 
renovada pela verdade. Peça ao Senhor para que esta seja a 
sua realidade. "Deus é espírito e é necessário que os seus 

adoradores o adorem em espírito e em verdade". (João 4: 24). 

28 Ministério de Adoração e Artes. No dia 28/8 ocorrerá um 
curso sobre adoração e serviço para a equipe do MA&A. Peça a 
Deus para que seja um tempo de crescimento e comunhão. 

"Pois Deus é o rei de toda a terra; cantem louvores com harmonia e arte." 
(Salmos 47: 7).

29 As famílias estão sendo atacadas por futilidades e relativismo 
bíblico através da televisão e da internet.  Clame a Deus por 
pais e mães piedosos que, cheios do Espírito Santo, livrem 

seus �lhos 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).

30 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).

30 Como seguidores de Cristo, peça a Deus para abençoar a nossa 
postura em face da política nacional. "Por causa do Senhor, 
sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens; 

seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por 
ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam 
o bem." (I Pedro 2: 13-14).

01 Agradeça ao Senhor pelas atividades dos PREÁS no primeiro 
semestre de 2018, louvando-O pela vida de cada membro da 
equipe. Peça para que Deus sustente e abençoe cada um que 

tem dispensado tempo e carinho ao ministério.

02 Peça ao Senhor que use o povo da Fonte para dar testemunho 
do plano amoroso de Deus aos que ainda não O conhecem. 
"Ouvi isto, vós todos os povos; inclinai os ouvidos, todos os 

moradores do mundo." (Salmo 49:1).

04 Retorno às programações
Conecte + Impulse:
Em julho, nossos jovens e adolescentes 

desfrutaram das suas férias acadêmicas e escolares. Agradeça a Deus por 
este tempo de descanso e peça que lhes seja renovada a disposição para 
suas atividades neste segundo semestre. Ore também para que 
participem das programações do Conecte e do Impulse preparadas com 
tanto empenho e amor pelos respectivos ministérios.

03 Ore para que os crentes reconheçam o dever e privilégio de 
reproduzirem o amor de Cristo no relacionamento com os 
demais irmãos. "Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és 

em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo 
creia que tu me enviaste." (João 17: 21).

22 Interceda pelos motivos de oração da 
MISSÃO JOY:
- Agradeça pelo acampamento, quando 

muitos adolescentes conheceram Cristo e começaram um relacionamento 
com Deus. 
- Agradeça pelos novos grupos de discipulados e pelos líderes 
discipuladores, pedindo a Deus perseverança a todos.
- Peça ao Senhor proteção aos novos que acabaram de receber Cristo para 
que eles comecem sua jornada com Cristo, protegidos do inimigo.
Mensagens em Gênesis: ore a Deus para que a série de mensagens 
baseada no livro de Gênesis continue sendo usada pelo Espírito de Deus 
para edi�car e encorajar a todos.

24 Agradeça a Deus pela vida dos pastores da Fonte, pedindo 
para que suas famílias sejam guardadas pelo Senhor. 

25 Projeto 2 em 1 – dia 25 de Agosto
Neste último sábado do mês, os jovens 
namorados do Conecte terão mais um 

encontro do Projeto 2 em 1. É uma excelente oportunidade de 
amadurecerem o relacionamento com base bíblica e com auxílio de 
casais experientes de nossa igreja. Agradeça a Deus por este projeto e 
peça que, desde a fase do namoro, os nossos jovens desenvolvam a 
concepção correta do propósito de Deus para a união do homem e da 
mulher: re�etir e espalhar a imagem de Deus. "E criou Deus o homem à 
sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus 
os abençoou, e Deus lhes disse: Fruti�cai e multiplicai-vos, e enchei a 
terra [...]" (Gênesis 1: 27-28). www.igrejafonte.org.br

23 Ministério Discipular:
- Agradeça, juntamente com todos do Ministério 
Discipular, pelo curso de treinamento a 

discipuladores no mês de julho. Que a experiência possa gerar frutos e 
motivar pessoas a se comprometerem com a missão de fazer discípulos.
- Ore para que os grupos de discipulado retomem suas atividades neste 
segundo semestre e seja um tempo de crescimento no conhecimento da 
Palavra, na comunhão com os irmãos e para formação de cristãos 
maduros e comprometidos com Cristo e expansão do Reino.
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05 Onde estamos investindo os recursos que Deus nos tem dado? 
Em oração, agradeça a Deus pela provisão e que renove seu 
compromisso com tudo o que tem recebido das mãos dEle. 

“Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar 
vigiando! Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa e, 
chegando-se, os servirá.” (Lucas 12: 37).

06 Administração: No dia 15 julho, houve a assembleia que 
aprovou, com base no parecer do Conselho Fiscal, as contas da 
Administração referentes ao ano de 2017. Agradeça a Deus 

pelo trabalho diligente do Conselho Fiscal e por termos pessoas que têm 
atuado de forma íntegra na gestão dos recursos de nossa igreja.

07 PREÁS: peça ao Senhor para levantar jovens dispostos à 
atividade de discipuladores de grupos de meninos e 
meninas. 

09 Ore pelos casais que estão enfrentando con�itos. Con�itos 
fazem parte na nossa vida e podem ser solucionados 
especialmente pela sabedoria e pela força que vêm de Deus 

através do Seu Espírito e da Sua Palavra. Ore para que os que têm buscado 
ajuda para solucionar con�itos possam provar das soluções e livramentos 
que buscam, acolhendo de bom grado a Palavra que lhes tem sido 
ministrada. Ore por todos os conselheiros bíblicos como instrumentos de 
Deus para transformação de vidas.

08 Peça ao Senhor para nos fortalecer na batalha espiritual para 
que �quemos �rmes. "Por isso, vistam toda a armadura de 
Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer 

inabaláveis, depois de terem feito tudo." (Efésios 6:13).

10 Ore pela Elisa, uma criança com 1 aninho, neta do pastor 
Samuel, que é missionário da Missão Novas Tribos, 
diagnosticada com um tumor maligno e em tratamento no 

Hospital Boldrini. Ore também por seus pais, Diego e Priscila, que vieram 
de Anápolis para acompanhar o tratamento da �lha.

11 Família é uma bênção de Deus, mas nem sempre o convívio é 
fácil. Peça ao Senhor pela harmonia em sua casa. "Ouça o seu 
pai, que o gerou; não despreze sua mãe quando ela envelhecer." 

(Provérbios 23: 22).

18 Interceda pelos pedidos da Igreja Fonte em Morungaba:
Escola Bíblica: ore pelo curso “Pais sábios, �lhos 
brilhantes”, que será dado em agosto e setembro na Escola 

Bíblica. Que aprendamos a criar �lhos de acordo com a Bíblia.
Encontro de Mulheres: ore pelo encontro de mulheres do dia 18/08. 
Que seja um tempo especial de aprendizado, convívio e oração!
Jovens: Os jovens farão um Churrasco no dia 25/08. Clame a Deus por 
um tempo gostoso de comunhão, integração, aprofundamento de 
amizades e contato com jovens não cristãos.
Passeio Anual: o passeio ocorrerá entre 23 e 25/11. Peça a Deus por 
um �nal de semana especial de aprendizado, convívio, adoração e lazer 
na Pousada Pedra Prata, e pelo preletor, o Luiz Riscado, para Deus fale 
ao nosso coração através dele.
Mensagens em Gênesis: ore a Deus para que a série de mensagens 
baseada no livro de Gênesis continue sendo usada pelo Espírito de Deus 
para edi�car e encorajar a todos.

21 Ore pelo SEMEAR: 
- para que cada professor desenvolva um 
amor genuíno por cada criança e se dedique 

com criatividade no ensino da Palavra do Senhor.
- pela conversão das crianças que o Senhor tem permitido frequentar 
nossas atividades.
- pelo Culto Infantil, para que os pais entendam a importância deste 
momento e tragam seus �lhos. Ore também para que as crianças 
aprendam a cultuar a Deus e desfrutar da comunhão.

19 Os recepcionistas são o primeiro contato dos membros da 
Fonte e nossos visitantes quando chegam ao culto. Agradeça a 
Deus por todos que se dedicam à recepção e peça para que o

Senhor renove o ânimo e a alegria de cada um deles.

20 Dedique seu tempo e talento ao Senhor com humildade e 
entusiasmo, empenhando-se em servir ao Senhor na Fonte 
com oração e suprimento de necessidades. (“Servi ao Senhor 

com alegria; e entrai diante dele com cântico.” – Salmo 100: 2). 

12 Hoje é Dia dos Pais! Peça ao Senhor para abençoar o 
relacionamento entre pais e �lhos da Fonte. “Ouçam, meus 
�lhos, a instrução de um pai; estejam atentos, e obterão 

discernimento.” (Provérbios 4:1).

15 Cerca de 350 pessoas por mês têm telefonado 
para o Ligue Pra Vida e ouvido uma mensagem. 
Ore para que este meio de proclamar a verdade 

bíblica, oferecer esperança e orientação toque o coração de muitos para 
transformação de vida que somente Deus pode realizar.

13 Ore pelos que irmãos e irmãs que estão doentes e em tratamento 
de saúde. Peça a Deus que conceda força, conforto, sabedoria e 
cura a eles: Ivany Sprogis, Saulo Lisbão, Valdomiro Ghencev, 

Lydia e Arvid Duduch, Flavia, Neme, Delci, Suely Temple e Mariane.

14 O Ministério de Visitação necessita de mais voluntários, 
homens e mulheres, que possam se unir à equipe atual para 
atender à demanda, que é grande. Ore por mais voluntários e 

por todas as iniciativas deste ministério que visam encorajar e suportar 
pessoas em suas necessidades, enfermas ou carentes, visitando-as em 
seus lares, clínicas e hospitais. 

16 Ore pelos cinco voluntários da Igreja Batista Fonte que atuam 
no Hospital Boldrini para levar consolo e encorajamento aos 
pacientes, em sua grande maioria crianças, adolescentes e 

jovens, bem como aos seus familiares ali presentes.

17 CONECTE: Conferência L’Abri 2018
Nos dias 17 a 19 de agosto, a nossa igreja sediará 
a Conferência L’Abri 2018, com o tema “A 

Revolução Afetiva e o Futuro da Igreja”, abordando o crescente narcisismo 
na sociedade em busca da felicidade do mundo em contraposição a 
felicidade trazida por Deus em sua Palavra. Ore pela organização do 
evento, pelos preletores e também pelo crescimento espiritual dos nossos 
jovens do Conecte participantes. "Como são felizes os que andam em 
caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor! Como são 
felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam!" 
(Salmos 119: 1-2).


