
01 Louve a Deus por todas as mães alcançadas através 
do MOPS em 2017 e ore para que o Senhor continue 
tocando no coração de outras mulheres que ainda 

não entenderam a Sua verdade. Ore também para que novos grupos de 
mães sejam formados através desse ministério e para que mulheres 
maduras na fé possam assumir a liderança desses grupos. (Tito 2: 3)

02 Ore pela Igreja em Morungaba:
- para que a série de mensagens "História de Vida com 
Deus" aproxime pessoas do Senhor e aumente a fé de 

cada participante;
- para que haja frequência e andamento da Escola Bíblica com o novo curso 
"Sermão do Monte" e pelo crescimento do trabalho com crianças 
(maternal, infantil, juniores e preás). (2 Timóteo 3.16-17)

03 A Igreja em Morungaba oferece às turmas de 9º ano das 
escolas públicas o Curso Escolhas. Ore pelos professores Ana 
Paula Seraphim, Cristina Nogueira, Daniel Nogueira, Flávia 

Bispo, Luciano Barros e Paula Rodrigues, a �m de que tenham sabedoria, 
criatividade e perseverança. Ore também pela multiplicação de Grupos 
Pequenos nos Lares e pela área de missões ao longo do ano.

04 Ore pela equipe do Village, que pertence ao Ministério de 
Promoção Social, pedindo a Deus que o trabalho seja feito com 
dedicação, amor, sabedoria e sempre na dependência  do Senhor. 

Ore para que Deus abençoe o trabalho de João Sachi e toda equipe para que 
2018 seja um ano de muitas conversões para a glória do Senhor. (João 14: 13)

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/igrejafonte.cps
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23 Nos dias 23-25 de fevereiro, teremos aqui na Igreja Batista 
Fonte a realização do 2ª Conferência da OANSE, com a presença 
e palestras do Dr. Tedd Tripp. O tema a ser tratado será “Ídolos 

do Coração”. Ore por esse evento, sua organização, realização e para que 
Deus impacte biblicamente cada participante.

MINHA ORAÇÃO

24 Louve e agradeça ao Senhor pelo compromisso e 
responsabilidade da equipe do Ministério de Educação de 
Filhos. Ore para que Deus capacite a equipe para cumprir com 

as atividades e os desa�os propostos para o ano de 2018. Ore também 
para que os pais assumam o compromisso de investir na vida de seus 
�lhos e que sejam diligentes e �éis no ensino da Palavra a seus �lhos 
(Deuteronômio 6: 6-7).

25 Nossa vida no mundo pode nos consumir e nos deixar fatigados, 
dando oportunidade para a atuação do mal. Ore para que não 
nos esqueçamos do reino a que pertencemos e para que 

vivamos satisfeitos com o que temos até a volta de Jesus. (1 Jo 3:13)

26 Ore pela implantação da Igreja Batista Fonte nas seguintes 
localidades: 
1. São Paulo, sob a liderança do Marcelo Berti.

2. Belo Horizonte, sob a liderança do Abdênago Lisboa.
3. Paulo Afonto-BA, sob a liderança do Thiago Zambelli.

27 Temos alguns irmãos desempregados e que precisam de uma 
nova oportunidade de trabalho. Ore para que o Senhor lhes 
abra porta e para que, enquanto aguardam Sua resposta, sejam 

fortes e �rmes, sustentados pela graça e também apoiados pela igreja. 
Ore também por seus familiares.

28 Ore ao Senhor pedindo que ensine a você como viver para a Sua 
glória, fazendo morrer as vontades e atrações do mundo em seu 
coração e dando-lhe discernimento para viver conforme a 

vontade d´Ele. (Efésios 4: 22-24)



05 Leve a Deus os pedidos do Ministério Semear:
1. No primeiro domingo de fevereiro, haverá 
troca de salas das crianças, uma nova fase de 

aprendizado na vida de cada uma delas. Ore pela boa adaptação à nova 
realidade dos alunos, especialmente aqueles que iniciarão na Escola 
Bíblica Infantil (4 anos) e os que passarão a frequentar o culto (11 anos). 
 2. Durante o ano de 2018, o Semear oferecerá treinamentos para captar 
e treinar pessoas para servirem no Ministério, que precisa de uma equipe 
maior e continuamente capacitada. Ore para que o Senhor mova o coração 
de pessoas comprometidas com Ele para servirem neste serviço e também 
pelas capacitações que ocorrerão.  (Provérbios 22: 6)

06 É crescente o número de pessoas internas e externas à Igreja 
Batista Fonte buscando apoio através do aconselhamento bíblico. 
Ore para que conselheiros e conselheiras sejam renovados por 

Deus e sábios ao oferecer ajuda e orientação bíblica a cada pessoa ou casal. 
Ore pela transformação de cada aconselhado. Ore também pelo preparo e 
engajamento de mais conselheiros bíblicos. (Provérbios 19:20)

10 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece 
os meus pensamentos | Salmos 139.23. Peça a Deus que revele o 
que há de errado em sua vida e pelo que tem sido impedimento 

para que goze mais de Sua presença.
16 Ore pelos trabalhos de capelania, visitação e aconselhamento 

da igreja no HC, Boldrini, Cristolândia INPAC e Projeto Bálsamo, 
desenvolvidos semanalmente pelos Ministérios de Visitação 

e Aconselhamento. Ore pela conversão dos nãos salvos e consolo e 
transformação de todos os alcançados. Ore por cada voluntário envolvido 
nesses trabalhos.

17 Hoje é dia de orar pelas pessoas que participam de algum grupo 
de discipulado. Que o Senhor abençoe o tempo de convívio, de 
estudo, de confrontações e todo o aprendizado que é 

consequência da ação de Deus na vida desses irmãos. Peça ao Senhor para 
que cada um tenha um ano de muito amadurecimento.

18 “Orai sem cessar!” (1 Tessalonicenses 5:17). Você sabia que 
há um grupo de intercessores, composto por irmãos e irmãs da 
igreja, pronto para orar por vários motivos? Ore por eles, a �m 

de que sejam �éis ao compromisso.

19 Reunir cerca 180 casais num �nal de semana num hotel em 
Águas de Lindoia é um grande desa�o que temos colocado 
diante de Deus. Ore para que tenhamos ao menos este número 

de casais! Ore por todos os preparativos para esse evento e pela 
coordenação do Ministério de Casais da Igreja Batista Fonte.

20 Entregue ao Senhor hoje tudo aquilo que está tirando a paz do 
seu coração. Con�e que Ele fará in�nitamente mais do que você 
pode imaginar. (Efésios 4:6)

21 Levar as cargas uns dos outros é responsabilidade e privilégio de 
todos nós (Gálatas 6:2). Separe um tempo hoje para orar pelos 
enfermos e seus familiares. Peça a Deus a cura, força em meio à 

dor e angústia, refrigério ao coração, entrega em Suas mãos, prazer em 
Sua presença e, sobretudo, para que o Senhor seja glori�cado. Ore por: 
Miriam Gazzoli, Valdomiro Ghencev, Ivany Sprogis, Lydia Duduch, 
Carmem (mãe da Paula), Flávia, Daniel (bebê), Curt, Neme, Delci, Vera 
(esposa Pr. Cleuton).

22 Ore para que as famílias entreguem todos os seus pensamentos 
ansiosos a Deus e descansem em Sua paz em todas as 
circunstâncias. (Filipenses 4:6-7)

11 Ore pela Escola Bíblica de Adultos:
- Para que a Escola Bíblica Fonte seja uma preciosa ferramenta 
nas mãos de Deus, mantendo-se �el, consistente, prática e bem 

contextualizada;
- Para que a Escola Bíblica seja usada para que a igreja cresça no 
conhecimento das Escrituras, sendo desa�ada a viver diariamente seus 
ensinamentos e desfrute de transformações genuínas em suas vidas.

12 Interceda pela nossa equipe de professores da Escola Bíblica 
de Adultos, louvando ao Senhor pela disponibilidade e 
compromisso de todos os envolvidos com este ministério.  Peça 

ao Senhor por sabedoria, discernimento e disciplina para cada professor 
em seu tempo de estudo e preparação para a ministração de cada aula. 
(Mateus 7: 24)

13 Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as 
Escrituras. | Lucas 24:25. A intimidade com Deus vem do 
tempo que dedicamos a conhecê-lo. Peça para o Senhor criar 

em você disciplina para o estudo da Palavra e que Ele também abra o seu 
entendimento para compreendê-la.

14 Ore pelo SEDI (Seminário Digital), que está passando por um 
processo de reestruturação. Peça ao Senhor para capacitar a 
equipe envolvida para que tenha a visão correta e para que este 

ministério seja suprido dos recursos necessários, sejam eles humanos,  
�nanceiros ou qualquer outro. Ore também para este trabalho seja 
bênção na vida de muitos obreiros e irmãos que estão em busca de maior 
aprendizado e preparo para servir no Reino. (2 Coríntios 9:8)

15 O Salmista declara: “Se o Senhor não edi�car a casa em vão 
trabalham os que a edi�cam” (Salmos 127:1). Sem a oração, 
nossos esforços não serão su�cientes. Ore por cada oportunidade 

para o fortalecimento das famílias da igreja. Ore pelas iniciativas dos 
ministérios de preparo dos noivos, edi�cação de casais, educação dos 
�lhos e aconselhamento. Peça a Deus que proteja e mantenha cada casal e 
família da igreja, submissos à Sua vontade e poder.

07 O Ministério de Aconselhamento pede oração para o reinício 
das atividades dos conselheiros, as quais são interrompidas 
durante as festividades de �m de ano. Os conselheiros pedem 

auxílio ao Espírito Santo para que tenham ânimo e coragem para orientar 
a quem os procura pedindo a ajuda das Escrituras. (Provérbios 22:21)

08 Ore pelo Impulse:
- Pelo retorno às atividades escolares dos nossos 
adolescentes. Ore também por aqueles que 

ainda estão em férias para que esse tempo seja proveitoso no 
desenvolvimento das suas vidas espirituais; 
- Pelo preparo que toda liderança deve almejar, seja quanto às habilidades, 
seja quanto ao caráter bíblico para aprovação do desempenho de suas 
funções no Ministério, a �m de que exerçam um trabalho de excelência em 
2018. (Efésios 5: 15-16)

09 A Igreja Batista Fonte apoia a Missão JOY, uma 
organização cristã interdenominacional sem 
�ns lucrativos composta por pessoas 

experientes no trabalho com jovens e adolescentes no Brasil e no mundo. 
Ore pelos seguintes pedidos da Missão JOY Brasil: 
- Pelo trabalho da JOY em Vinhedo com Tiago (Pane) e Lu;
- Pelo acampamento de liderança da JOY;
- Por crescimento espiritual e maturidade de todos os grupos de 
discipulados;
- Por levantamento de recursos para acampamento de Novos 2018, que 
ocorrerá nos dias 10 a 14 de julho, no Acampamento Campestre, em 
Atibaia. (II Timóteo 1:7)


