
01 Depois de criar o universo e colocar a Terra em condições 
apropriadas para a vida, Deus criou o homem à sua imagem e 
semelhança. Ore agradecendo a Deus por tornar o ser humano a 

coroa da criação. (Gênesis 1:26)

04 O profeta Isaías, que viveu muitos séculos antes de Cristo, 
profetizou Sua vinda. Dobre-se em submissa oração diante do 
Nome de Jesus. (Isaías 9: 6)

02 O pecado é uma revolta contra Deus, é o estabelecimento de 
uma independência falsa. Porque Adão pecou, todos nós 
herdamos a natureza inclinada para o pecado. No entanto, o 

próprio Senhor providenciou a redenção através de Cristo. Ore 
agradecendo a Deus por Ele ter providenciado o Messias prometido. 
(João 4: 42)

03 A vida, a morte e ressurreição de Cristo não foram por acaso. Ore 
agradecendo a Deus por tão grande favor. (Romanos 5: 8)

05 Maria era jovem e se colocou à disposição do Senhor, como 
serva, para fazer a Sua vontade. Essa mulher piedosa carregou 
no ventre o Verbo de Deus. Ore para que o Senhor nos dê 
con�ança e prontidão para obedecê-lo. (Lucas 1: 30)

22 Podemos fazer diferença neste Natal não nos deixando 
levar por aquilo que é fútil e passageiro. Ore para que Deus 
dê a você e a todos nós sabedoria e disposição para 

falarmos do amor de Deus em Cristo e o verdadeiro sentido da vinda 
de Jesus. Ore pelos familiares que ainda não são salvos. – Mt 1.21
Bendiga o nome do Senhor por cada oportunidade que nos 
concedeu para proclamarmos o evangelho de Cristo!

27 Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de 
mim a Sua graça. | Sl 66.20
Muitas foram as respostas de Deus às nossas orações ao

longo de todo este ano. Pessoas foram salvas, irmãos foram libertos de 
suas lutas, muitos obtiveram porta aberta ao trabalho, vários foram 
curados, outros sustentados em meio às doenças, casamentos foram 
restaurados, novos missionários foram despertados, o Sertão abraçado 
como nosso campo missionário, en�m, Deus manifestou Sua graça, 
bondade e poder! Agradeça a Deus, pois Ele tem ouvido as nossas orações!

28 Vivemos momentos de muitos con�itos no mundo e 
também no Brasil, nos sentimos ansiosos e 
tambémimpotentes diante de tanto egoísmo e violênca.

Temos por outro lado imensurável consolo e amor oferecidos por Jesus 
Cristo que consumou o maravilhoso plano salvador na cruz - por Ele 
somos encorajados a viver piedosamente, perseverantes em 
santi�cação! Oremos para que tenhamos os olhos �tos na cruz e nela 
nos motivemos diariamente.  1 Tm 2.1,2

29 A todo momento a vida nos apresenta questões que nos 
fazem sentir impotentes e ignorantes; buscamos muitas 
vezes as respostas olhando horizontalmente, e, nesse

nível, nos frustramos ainda mais.Oramos pedindo sabedoria e o 
conhecimento da vontade de Deus para nós! O Senhor nos revela Sua 
vontade através da Palavra: é através dela que obtemos a sabedoria 
para todas as áreas de nossa vida. Oremos por muito mais 
perseverança e obediência nesse ano que chega!
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus; que o teu 
bondoso Espírito me conduza por terreno plano. | Sl143.10

30 Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos 
alegres. | Sl 126.3
Pare e pense! Não teríamos chegado até aqui se o Senhor não 

atuasse em nós e através de nós. Os frutos que colhemos são resultado 
da Sua presença e ação em nosso meio. Celebre ao Senhor com alegria 
manifestando em oração a sua gratidão por cada fruto que nos deu quer 
no crescimento quantitativo da igreja quer no crescimento qualitativo.

31 2017 está terminando. Separe um tempo em família para 
agradecer a Deus pela vinda de Jesus e pelo privilégio de ser 
Seu �lho. Juntos re�itam sobre os grandes feitos do Senhor 

em suas vidas. Pensem nas experiências que tiveram com Deus e 
louvem-no por todas as bençãos derramadas!
Bendiga ao Senhor a minha alma! Não se esqueça de nenhuma de suas 
bênçãos! | Sl 103.2

23 O verdadeiro Natal nos conduz a avaliar nosso 
relacionamento com o Pai, por meio do relacionamento 
que temos com o Filho. Como está o seu? Ore para que o 

Senhor desnude nosso coração e nos ajude a nos avaliarmos 
segundo a vontade d´Ele.

24 José e Maria viajaram de Nazaré para Belém para se 
cadastrarem, cumprindo, assim, as Escrituras. Louve a Deus 
pela mensagem do céu que é o Natal, o nascimento do

Salvador do mundo. (Lucas 2:11)

26 Ore por aqueles irmãos que têm passado por di�culdades, 
para que eles encontrem conforto e esperança no Eterno 
Salvador, sabendo que suas tribulações contribuem para 

que Deus os conforme à imagem de Cristo.
Muito pode por sua e�cácia a súplica do justo. | Tg 5.16b

25 Porque um menino nos nasceu, um �lho nos foi dado, e o 
governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe 

da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem �m sobre o 
trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e 
retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará 
isso. | Isaías 9:6,7
Louve a Deus por tão maravilhosa graça! Nos foi dado o único 
Salvador!   Ore por aqueles que choram sem ter quem lhes enxugue 
as lágrimas, por aqueles que gemem sem ter quem escute seu 
clamor. Suplique por aqueles que buscam sem saber ao certo onde 
encontrar a Deus. Que sejam abençoados pela misericórdia divina, e 
Jesus preencha com amor todos esses corações.
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06 João Batista não se sentia digno nem mesmo de desatar 
as correias de Cristo, mas foi levantado por Deus para ser 
o precursor do Messias. Ore para que cada membro da 

Igreja Batista Fonte tenha coragem em assumir uma postura �rme 
diante do mundo, proclamando Cristo ousadamente. (João 1:6)

12 Jesus é Deus e o único caminho para a Salvação. Assuma 
em oração o compromisso de declarar com sua vida e 
palavras que Jesus é o Cristo, o �lho do Deus vivo, seu único

Senhor e su�ciente Salvador. (Lucas 2: 17)
18 Eis que os �lhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o 

seu galardão. | Sl 127:3
Que os pais re�itam sobre sua responsabilidade e papel na 

educação espiritual que têm dado aos seus �lhos ao longo dos anos, 
e que Deus lhes dê sabedoria e espírito de perseverança e diligência, 
exortando-os ao ensino da Palavra de Deus à seus �lhos, para que 
não sejam seduzidos pelos apelos mundanos que nos rodeiam.

19 Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de 
acordo com a tua palavra. | Sl 119.9
Ore para que o Senhor fortaleça nossos jovens em Sua 

Palavra, pois esta é a única maneira pela qual eles vencerão as 
adversidades no trabalho, faculdade e escola, mantendo uma 
conduta agradável ao Senhor. Que o conhecimento obtido na 
Palavra seja vivo e prático em suas vidas.

20 Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao 
arrependimento. | Lc 5:32
Arrependimento requer reconhecimento de que há 

pecado. Hoje vemos tantas atrocidades entre as pessoas, físicas e 
morais, e o homem já nem distingue o bem e o mal, quanto mais o 
que vem a ser pecado. Ore pela misericórdia de Deus sobre o 
homem, que Ele trabalhe com a dureza do nosso coração.

21 Aleluia! Louve, ó minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor 
por toda a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus 
enquanto eu viver. | Sl 146:1-2

 Louve a Deus pois Ele nos alcançou com seu tão grande amor e 
misericórdia! Agradeça por sua Salvação e certeza de desfrutar a 
vida eterna com Ele. Interceda por aqueles queridos que ainda não 
possuem essa certeza e alegria no Senhor Jesus.

13 Cristo é o único mediador entre Deus e o homem; é o 
próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. 
Agradeça ao Pai pela comunhão restaurada por meio de

Jesus. (João 1: 1)

14 Embora a vida de nenhum de nós seja perfeita, o nosso 
Salvador é a perfeição, independentemente das 
circunstâncias. Agradeça ao Senhor porque, quando nos 

aproximamos dele em Espírito e em Verdade, Ele se aproxima de
nós. (João 16: 33)

15 Deus capacita e usa pessoas para resgatar muitas outras de 
sua incredulidade, pecados e con�itos. Oremos em 
gratidão pelos membros do Ministério de Aconselhamento 

que tem sido usados para os propósitos de restauração de Deus em 
outras vidas. Que esses irmãos sejam sempre capacitados no 
exercício do amor de Cristo!  Salmos 119: 93,97; Salmos 40:1

16 Muitas pessoas em nosso meio e círculo de 
relacionamentos ainda batalham para conseguir uma 
posição no mercado de trabalho. Oremos para que o

Senhor os sustente dignamente, provendo os recursos que 
necessitam para manter seus compromissos. Que portas e 
oportunidades se abram para que encontrem trabalho. Rm 8:28-29

17 Ore para que a comunidade da nossa igreja seja 
sensibilizada para os compromissos e sustento da Obra da 
qual participam e desfrutam. Assim, que ofereçam

contribuições que realmente honrem ao Senhor. Que não 
contribuamos com o que nos sobra, mas sim com as primícias de 
nossa renda.  (Pv 3.9,10)

07 A Bíblia é o livro mais e lido e mais perseguido do mundo. 
Ela tem vida e todas as profecias especí�cas que foram 
cumpridas literalmente. Engrandeça o nome do Senhor

pelas Sagradas Escrituras, por meio das quais Ele fala conosco. 
(João 10:35)

08 Jesus foi homem como nós e seu crescimento saudável 
nas diversas áreas da vida constituiu-se um modelo para 
nós. Ore para que nossas crianças cresçam em graça e 

estatura diante de Deus e dos homens, seguindo o modelo do 
Senhor. (Lucas 2:52)

09 Jesus nos trouxe a Paz, perdoando todos os nossos 
pecados. Interceda por alguém do seu conhecimento que 
esteja se debatendo com a culpa, a �m de que o Senhor 

abra o entendimento dessa pessoa. (2 Coríntios 5: 17-21)

10 É comum vermos adolescentes cedendo às tentações do 
mundo e se unindo a outros grupos. Ore para que os 
nossos adolescentes tenham suas identidades primárias 

�rmadas na fé em Cristo Jesus. (Mateus 16: 13-20)

11 Deus nos presenteou com dons e talentos para servirmos 
ao próximo e glori�carmos o nome dEle em tudo o que 
�zermos. Ore para que os membros da igreja usem suas 

habilidades para honrar o Senhor e edi�car o corpo de Cristo.
(1 Coríntios 14)


