
01 Aproximam-se as eleições gerais do país e o momento de 
decidir em quem votar. Peça ao Senhor sabedoria para que você 
faça a escolha certa, encontre as informações necessárias e vote 

de acordo com os princípios do Alto. "Se algum de vocês tem falta de 
sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe 
será concedida." (Tiago 1: 5).

02 Lembre-se de que brigar por candidatos políticos não é uma 
atitude cristã. Peça a Deus para que você tenha domínio 
próprio e mansidão para expressar suas convicções com 

serenidade e de modo a agradá-Lo. "É uma honra dar �m a contendas, mas 
todos os insensatos envolvem-se nelas." (Provérbios 20: 3).

04 Independentemente do partido de sua preferência, peça a 
Deus para ajudá-lo a viver em conformidade com a Bíblia. 
"Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer 

outra coisa façam tudo para a glória de Deus." (I Coríntios 10: 31).

03 Peça a Deus para dirigir suas escolhas, para que sejam bem 
analisadas e dirigidas pela Palavra. "Não julguem apenas pela 
aparência, mas façam julgamentos justos". (João 7: 24).

22 Interceda pelo Ministério Discipular:
• agradecimento pela vida dos membros da equipe, 
intercedendo pela motivação e capacitação de cada um, a �m 

www.igrejafonte.org.br

23 Interceda pelo Ministério de Mulheres:
• pela condução do ministério e chegada de novas mulheres como 
integrantes da equipe, a �m de que tenham bases bíblicas para 

resistir, ajudar e in�uenciar, defendendo a razão de sua fé. "Santi�quem Cristo 
como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a 
qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês." (I Pedro 3: 15).
• para que a diversidade de dons e talentos seja usada para a glória de Deus. 
"Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando 
�elmente a graça de Deus em suas múltiplas formas." (I Pedro 4: 10).

30 No dia em que se celebra a Reforma Protestante, ore pela 
unidade da igreja de Cristo. "Que eles sejam levados à plena 
unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os 

amaste como igualmente me amaste." (João 17: 23).

31 O ministério de Comunicação mensalmente disponibiliza 
aproximadamente 800 minutos de vídeo e áudio na internet . Ore 
pela vida dos funcionários e voluntários desse ministério.

24 Peça a Deus para nos ensinar a sermos sensíveis às necessidades 
das pessoas ao nosso redor. "Dediquem-se uns aos outros com 
amor fraternal. Pre�ram dar honra aos outros mais do que a si 

próprios." (Romanos 12: 10).

25 Entre 26 e 28/10 ocorrerá o Encontro de Homens 2018 com o 
objetivo de encorajar os homens da igreja a terem uma inteireza 
de caráter à luz das Escrituras. Haverá bons exemplos através de 

palestras com conteúdo bíblico, dinâmicas de grupos com estudos 
direcionados por interesse e momento de oração.
Ore pela equipe, pelo palestrante e por todos os participantes. "Você, porém, 
homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a 
perseverança e a mansidão." (I Timóteo 6: 11). 

27 Ore por um relacionamento mais íntimo com Deus. "Por meio de 
Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o 
fruto de lábios que confessam o seu nome." (Hebreus 13: 15).

26 Peça a Deus para que cada membro da Fonte faça brilhar a luz 
de Cristo nesse mundo para que todos possam ver o Pai 
claramente. "Assim brilhe também a luz de vocês diante dos 

outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glori�quem o Pai de 
vocês, que está nos céus." (Mateus 5: 16).

28 Clame ao Senhor para desenvolver em cada membro da Fonte um 
estilo de vida voltado para adoração grata e reverente. "Pois Deus 
é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e 

29 Ore pela Missão JOY:
• pelo Acampamento de Crescimento nos dias 1 a 4 de novembro;
pelo levantamento de fundos para colaborar com a ida dos 

adolescentes que precisam de ajuda �nanceira;
• pelo crescimento da Missão JOY, pela sabedoria e maturidade da liderança;
pelos eventos da JOY - Bazar da JOY e Costela de Chão em novembro.
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“

“

de que contribuam com excelência para o crescimento espiritual das 
pessoas.
• agradecimento pela oportunidade planejamento, pedindo pela 
liderança do Ministério Discipular para que o Senhor dê sabedoria na 
condução desse ministério.

em verdade." (João 4: 24).



05 Interceda pelo ACAMPAMENTO 2018 dos PREÁS:
• para que os amigos de Preás, cristãos ou não, possam 
conhecer o amor dEle;

• pelo palestrante, para que possa ser instrumento dEle na vida de todos 
os presentes;
• para que o Senhor  livre todos os participantes de acidentes;
• por maiores oportunidades de união entre a equipe e os Preás.

12 Hoje é o Dia das Crianças! Peça ao Senhor para fortalecer 
nossas crianças de modo a permanecerem �rmes nas suas 
convicções. "Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei 

e a ela obedeça de todo o coração." (Salmo 119: 34).

17 Recentemente, ocorreu o planejamento do Ministério Conecte 
e grandes coisas foram sonhadas e planejadas para o ano que 
vem. Ore para que Deus abençoe cada ideia dentro de sua 

vontade. Que Ele sustente cada voluntário em seu serviço com excelência 
e outros jovens possam se dispor a servir a Ele no ministério. "Não será 
assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre 
vocês deverá ser servo." (Mateus 20: 26)

18 Ore pelo desentrave burocrático do zoneamento das 
propriedades de Igreja Fonte, a �m de que avancem os projetos 
que consolidem a visão de futuro da nossa comunidade. "Tu, 

Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está �rme, porque 
em ti con�a." (Isaías 26: 3).

19 Interceda pelos pedidos do Semear:
• para que a equipe tenha criatividade para oferecer um 
ambiente adequado ao ensino da Palavra de Deus, frente ao 

grande e crescente número de crianças;
• pelo Semear Bebês, para que essas crianças, desde os primeiros anos de 
vida, ouçam o Evangelho e sejam alcançadas pela graça de Deus.   
• pelo processo �nal de revisão e ilustração das revistas do Semear. Para 
que o nosso Deus continue usando essa ferramenta como um apoio aos 
pais no discipulado de seus �lhos. 

20 Orem pelo Ministério em Belo Horizonte/MG, pela formação da 
liderança, por pessoas para direção de louvor e 
instrumentistas. Orem também pelo planejamento de 2019. 

"Muito pode, por sua e�cácia, a súplica do justo." (Tiago 5: 16).

21 Interceda pelo Ministério de Administração:
Há algum tempo estávamos com poucas pessoas servindo na 
preparação da Ceia. Desde o mês passado, vários novos voluntários 

passaram a integrar a equipe. Agradeça a Deus por aqueles que têm se 
dedicado há tanto tempo nos bastidores para que um momento tão 
importante na vida da igreja possa acontecer. Agradeça também pelos novos 
voluntários que aceitaram o convite. Ore também pedindo  para que o Salmo 
100.2 seja uma realidade na vida de cada um deles: "Servi ao Senhor com 
alegria".

13 Clame ao Senhor para levantar pais dispostos a aprenderem a 
cuidar das crianças com alegria, amor e dedicação à Palavra. 
"Ensine-as com persistência a seus �lhos. Converse sobre elas 

quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, 
quando se deitar e quando se levantar." (Deuteronômio 6: 7).

14 Leve ao Senhor os pedidos de oração de Morungaba:
• agradeça pelas pessoas que têm se pronti�cado para servir 
nos ministérios;

• peça pela capacitação e aprimoramento dos voluntários da área musical 
da igreja;
• peça por muitas oportunidades de evangelização e discipulado através 
do trabalho nas escolas;
• peça por maior assiduidade dos membros nas atividades da igreja (Culto, 
EBD e Grupo Pequeno).

15 Hoje é Dia dos Professores! Peça ao Senhor para levantar 
homens e mulheres moldados por Ele com integridade moral, 
alegria, paciência e perseverança para a obra educativa em 

todos os níveis de ensino. "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no 
tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." (Gálatas 6: 9).

16 Seguem os pedidos de Oração do Ministério Conecte:
Em tempos de eleições como a nossa no Brasil, os jovens 
podem ter bastante di�culdade para entender o propósito de 

Deus nas suas vidas na área da política. Pedimos orações para que os  
nossos jovens estejam �rmados na Palavra de Deus para tomar suas 
decisões nesta área de suas vidas. "Ninguém o despreze pelo fato de você 
ser jovem, mas seja um exemplo para os �éis na palavra, no procedimento, 
no amor, na fé e na pureza." (I Timóteo 4: 12).

06 Peça a Deus a Paz que só Ele pode nos dar no processo eleitoral 
do país. "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." 

(Filipenses 4: 7).

07 Hoje é dia de votar em seus candidatos! Agradeça a Deus pela 
liberdade de escolha, intercedendo pela sobriedade e 
tranquilidade no país nesse dia. "O fruto da justiça será de paz; o 

resultado da justiça será tranquilidade e con�ança para sempre." (Isaías 32: 17)

08 Interceda pelos motivos de oração do MOPS:
• para que novos grupos de mães sejam formados com 
mulheres maduradas para mentoreá-los;

• para que haja mulheres dispostas a cederem seus lares para as reuniões;
• para que as mães continuem sendo acolhidas ao mesmo tempo em que 
crescem espiritualmente.

09 Agradeça ao Senhor pelo privilégio da oração em todas as 
circunstâncias. "Eu, porém, oro." (Salmo 109: 4).

10 Peça ao Senhor para criar nas crianças e adolescentes da Fonte 
o desejo passar tempo com Ele e a ouvir a voz do Senhor. "Faze 
o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, e ensina-me os teus 

decretos." (Salmo 119: 135).

11 Peça a Deus para dar a crianças e adolescentes da Fonte a sabedoria 
necessária para escolher amigos tementes a Ele. "O homem honesto 
é cauteloso em suas amizades." (Provérbios 12: 26)


