
01 A virada do ano é sempre ocasião para planejamentos em vários 
setores da vida. Ore para que seus planos sejam dirigidos pelo 
Espírito Santo e para que você persevere no propósito de alcançar 

os sonhos que o Senhor tem lhe dado. “O coração do homem traça o seu 
caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.” | Provérbios 16:9.

02 Ao estabelecer suas metas para o ano que se inicia, lembre-se de 
que nossa alegria deve se basear, acima de tudo, no 
relacionamento com o Pai Celestial. Comprometa-se em oração 

a se manter disponível para Deus e para o crescimento da igreja 
independentemente das suas circunstâncias. “Porque a alegria do Senhor é 
a vossa força”. | Neemias 8: 10b

03 Mesmo os planos mais cuidadosamente elaborados produzem 
pouco se não forem �rmemente implementados. Ore 
comprometendo-se com o Senhor na execução dos seus alvos e 

pedindo sabedoria para enfrentar as demandas do seu tempo.
“Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a �or do campo 
assim �oresce. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a 
eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os �lhos dos 
�lhos.” | Salmos 103: 15; 17.

04 Em seu planejamento, busque em oração o propósito de um 
tempo em separado (ou “hora silenciosa”) para nutrir seu 
relacionamento com o Pai Celestial, imitando Cristo.

“Buscai, pois, em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas.” | Mateus 6: 33.
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23 O povo de Deus deve buscar a aprendizagem de administração 
do seu tempo e servir ao Senhor por meio dos ministérios da sua 
igreja. Ore para que o Senhor o capacite a servir com amor. 

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o 
maior destes é o amor.” | I Coríntios 13: 13

30 Ore para que os membros da Igreja Batista Fonte mostrem-se 
comprometidos uns com os outros em amor.
“Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes 

uns aos outros.” | João 13: 35

31

MINHA ORAÇÃO

O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. 
Ore para que o Senhor nos ensine e nos auxilie a dizer não aos 
ídolos do nosso coração para que, assim, possamos exaltá-lo 

com tudo o que temos e somos.
“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de 
todo o seu entendimento e de todas as suas forças”. | Marcos 12:30

24 Agradeça ao Senhor pelas pessoas que executam serviços 
“invisíveis” na Igreja Batista Fonte, os quais são essenciais para 
o andamento das diversas atividades propostas para adoração a 

Deus e edi�cação do corpo. 
“Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também 
estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará.” | João 12: 26

25 A Palavra diz que todos os dons são dados soberanamente por 
Deus conforme a sua vontade. Também somos encorajados pela 
Bíblia a pedir e buscar dons. Ore pedindo a Deus conhecimento 

dos seus dons e talentos a �m de que o Evangelho cresça e se propague. 
“Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil.” 
I Coríntios 12: 7

26 Todo seguidor de Jesus tem, no mínimo, um dom espiritual, 
ministerial e possui uma função a desempenhar no corpo. Peça 
a Deus sabedoria e ânimo para você desempenhar a sua função. 

“E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo 
a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe.” | Mateus 25: 15

27 Qual o seu dom? Qual a função que Deus escolheu para você 
servir na igreja? Ore agradecendo ao Senhor a oportunidade de 
servir e ser dirigido por Ele. 

“Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve 
escolher.” | Salmos 25:12

28 Nós que somos novas criaturas em Cristo devemos vigiar o que 
falamos. Ore para que o uso da nossa língua edi�que o próximo 
e dê graça aos que nos ouvem. 

”Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil 
para edi�car os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos 
que a ouvem.” | Efésios 4: 29

29 Se amamos Jesus, devemos viver como Ele viveu e pisar as marcas 
das suas pegadas para que somente Ele seja glori�cado por meio 
das nossas obras. Ore pedindo ao Senhor consciência de que Ele é 

quem nos capacita e é o único digno de receber glória, honra e louvor. 
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glori�quem a vosso Pai, que está nos céus.” | Mateus 5: 16



05 Ore para que seus planos estejam submetidos à distribuição 
sábia do seu tempo e, sobretudo, à soberania do Senhor. 
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o 

propósito debaixo do céu.” | Eclesiastes 3: 1
11 Todos nós temos uma função especí�ca no corpo de Cristo. 

Dedique seu tempo e talento ao Senhor com humildade e 
entusiasmo, empenhando-se em servir ao Senhor na sua igreja 

com oração e suprimento de necessidades. 
“Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com cântico.” | Salmo 100: 2

17 A Igreja Batista Fonte possui 7 áreas de ministérios, que são: 
adoração e artes; suporte; proclamação e amparo; cuidado 
pessoal; integração; formação espiritual; e nova geração. Ore 

para que o Senhor o direcione ao ministério mais adequado ao seu 
chamado.
“Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons 
despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com 
os oráculos de Deus; se alguém serve, faça–o na força que Deus supre, para 
que, em todas as coisas, seja Deus glori�cado, por meio de Jesus Cristo, a quem 
pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.” | 1 Pedro 4:10-11

18 Ore para que o Senhor o capacite a exercer seu próprio 
ministério e a auxiliar os irmãos em Cristo a desempenharem 
suas funções na igreja com mais e�cácia e liberdade.

“Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, 
para edi�cação da igreja.” I Coríntios 14: 12

19 Ore para que o Senhor desperte cada membro da Igreja Batista 
Fonte a atuar em alguma área ministerial conforme o dom e 
talento recebidos pelo Senhor.

“Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos 
às humildes; não sejais sábios em vós mesmos”. | Romanos 12: 16

20 Quando o crente em Jesus se dispõe a servir ao Senhor por meio 
dos ministérios da igreja, assume um compromisso com Deus e 
deve desempenhar seu serviço com humildade e responsabilidade. 

Ore para que o Senhor o motive a se apresentar corajosa e zelosamente 
para o serviço na igreja.
“Não to mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo; não temas, nem te 
espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.” 
Josué 1: 9

21 Como igreja, somos unidos por meio do Espírito Santo derramado 
em nós. Ore para que Deus nos livre de toda maledicência no falar. 
“Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da 

malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.”
Colossenses 3: 8

22 Dentro do corpo de Cristo, não existem ministérios pequenos ou 
sem valor. Igualmente, nenhum ministério é independente. Ore 
para que o Senhor o capacite a edi�car o próximo e a trabalhar em 

comunhão. “Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos 
interesses dos outros.” | Filipenses 2: 4

12 Pertencer a uma igreja cristã e comprometida com a Palavra é 
um privilégio. Agradeça a Deus pela oportunidade e peça 
direcionamento para que você auxilie no crescimento deste 

corpo através dos seus dons e talentos.
“Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela”. | Efésios 5: 25b

13 A igreja local não é apenas um lugar de visitação semanal, mas 
uma bênção para edi�car e ser edi�cado, exercitar o amor ao 
próximo e servir ao Senhor com alegria. Ore para que você 

encontre motivação no Senhor para auxiliar na sua igreja e agradeça se 
você já exerce a sua função. 
“Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os 
membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um 
só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.”
Romanos 12: 4-5

14 A Bíblia nos diz que tudo o que �zermos deve ser feito para 
agradar a Deus, mesmo que ninguém veja. Somente Ele conhece 
nossos corações, nossas limitações e nossa sincera intenção em 

auxiliar. Ore dedicando ao Senhor o seu melhor tempo e serviço.
“Tudo o que �zerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não 
para os homens”. | Colossenses 3: 23

15 Todo crente em Jesus é equipado com algum dom e talento e é 
chamado para se envolver no serviço. Ore agradecendo a Deus 
pelos talentos que recebeu e se disponha a desenvolvê-los e 

servir com gratidão. “E ele designou alguns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o 
�m de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de 
Cristo seja edi�cado”. | Efésios 4: 11-12

16 Somos chamados para edi�carmos, construirmos e 
encorajarmos um corpo local, utilizando nossos próprios dons 
ímpares pelo poder do Espírito Santo. Ore para que você expresse 

seu amor agindo adequadamente sobre o serviço na igreja.
“E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às 
boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, 
antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se 
vai aproximando aquele dia.” | Hebreus 10: 24-25

06 Na contemporaneidade, vivemos constantemente entre o 
urgente e o importante. Ore para que suas atividades revelem a 
liderança do Espírito Santo na administração do seu tempo e 

consciência da Eternidade.
“E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi 
para um lugar deserto, e ali orava.” | Marcos 1: 35

07 As Escrituras deixam claro que devemos ter prioridades na vida 
e não desperdiçarmos tempo com futilidades. Ore para que o 
Senhor revele a você as atividades improdutivas que roubam 

seu tempo e seja radical para eliminá-las. 
“Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 
resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos 
vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro 
imaculado e incontaminado.” | I Pedro 1: 18-19

08 Como cristãos, fomos introduzidos ao corpo de Cristo por meio 
da graça de Deus agindo em nossas vidas. Ore para que o Senhor 
nos livre de ações sem importância e para que aproveitemos ao 

máximo as oportunidades enquanto elas ainda existirem.
“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como 
sábios, remindo o tempo; porquanto os dias são maus. Por isso não sejais 
insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.” | Efésios 5: 15-17

09 Nós recebemos do Senhor grandes bênçãos, especialmente o 
privilégio de servir com gratidão e adoração. Caim e Abel eram 
irmãos e ofertaram seus produtos ao Senhor, mas o Senhor se 

agradou somente do que foi oferecido por Abel. Ore para que sua oferta 
seja de gratidão e adoração. 
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus 
ganhos”. | Provérbios 3: 9

10 A Igreja foi instituída por Cristo, que nos deixou a seguinte 
advertência: “A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a 

sua seara” | Lucas 10:2. Ore se comprometendo com o plantio da semente 
do evangelho da maneira que agrade ao Senhor.


