
01 Onde estamos investindo os recursos que Deus nos tem dado? 
Temos sido mordomos �éis da vida, uns dos outros, do 
Evangelho, dos dons espirituais e dos recursos materiais? Em 

oração, agradeça a Deus e 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

03 Amanhã, 4 de março, terá início uma série de cursos em nossa 
Escola Bíblica. Ore para que as pessoas sejam despertadas 
para participação desse momento de aprendizado.

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja 
apto e plenamente preparado para toda boa obra.” | 2 Timóteo 3:16

04 Ensinar a Palavra de Deus é desa�ador, pois envolve dedicação, 
�delidade, dependência, dom e tantos outros atributos. Sendo 
assim, ore pelos nossos professores para que sejam supridos em

tudo o que é necessário para prepararem suas aulas e as ministrarem. Ore 
também para que cada aluno participe com um coração pronto para aprender 
e aplicar o ensino em suas vidas.

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/igrejafonte.cps
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21 O Ministério de Aconselhamento precisa decidir questões 
sobre a continuidade do trabalho de Aconselhamento na 
Cristolândia. Peça ao Senhor por sabedoria e direção para as 

decisões que deverão ser tomadas. 
27 Ore para que saibamos acolher os que estão se achegando ao 

nosso meio. “Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também 
Cristo nos acolheu para a glória de Deus.” | Romanos 15: 7

22 Ore pelos voluntários do estacionamento. Eles são muitas vezes 
o primeiro contato daqueles que visitam nossa comunidade. 
Ore para que desempenhem seu serviço com alegria e amor. 

Agradeça por suas vidas e sua dedicação em enfrentar sol, chuva e poeira, 
bem como para terem sabedoria para lidar com as pessoas

28 Recentemente os jovens do Conecte retornaram 
a rotina da vida universitária. Diversos são os 
seus desa�os ao longo do ano: estudo, provas,

trabalhos em grupo, iniciação cientí�ca, projetos extracurriculares, 
estágio. Vamos orar para que, em meio a essa rotina agitada, o tempo de 
oração e estudo da Palavra permaneçam como prioridade na vida dos 
nossos jovens. “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 
justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.” | Mateus 6.33

23 Ore para que as famílias cristãs sejam �rmes e não se 
conformem com o modelo oferecido pelo “deus deste século”. 
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se 

pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”  | Romanos 12:2

24 Ore pelos pedidos do Semear:
- Para que o Senhor desenvolva nos professores 
um amor genuíno por cada criança e se 

dediquem com criatividade ao ensino da Palavra;
- Pela conversão das crianças que o Senhor tem permitido frequentar em 
nossas atividades. 

25 Orar pelos enfermos e pelos que sofrem é nosso dever. Em 
Gálatas 6: 2, a Bíblia nos exorta a levarmos as cargas uns dos 
outros.  Ore pelos nossos que estão doentes e/ou em

tratamento médico: Ivany Sprogis, Saulo Lisbão, Valdomiro Ghencev, 
Bruno Borotto, Lydia e Arvid Duduch, Valmir e Cleonice Lamarque, Flávia, 
Neme, Delci. 

26 Ore pelo Ministério SEDI:
- Pela construção da nova plataforma na internet do ministério;
- Pelos alunos que serão alcançados através dele;

- Que, através do ministério, as mensagem se tornem claras e 
desa�adoras para uma vida de piedade;
- Que o nome do Senhor, através desse ministério, seja engrandecido. 

02 Aos sábados pela manhã, na quadra da igreja, um grupo de 
meninos recebe treinamento técnico e prático de futebol de 
salão. É o projeto evangelístico ALVO – Escola de Futebol. 

Durante o intervalo das aulas, ocorrem evangelismo e estudo das 
Escrituras. Ore por toda equipe de trabalho, a �m de que exerça in�uência 
para contribuir com a transformação de cada aluno. “Sejam sábios no 
procedimento para com os de fora; aproveitem ao máximo todas as 
oportunidades.” | Colossenses 4.5

29 Caminhando em passos seguros
No contexto universitário, nossos jovens estão expostos a 
ideologias e práticas consideradas normais para o mundo, mas 

que são contrárias à vontade de Deus para suas vidas. Peça para que o 
Espírito Santo dê discernimento espiritual e sabedoria a eles, guiando-os 
para o caminho seguro e correto que agrade ao Pai.
“Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem 
para a direita nem para a esquerda; afaste os seus pés da maldade.” 
Provérbios 4: 26-27

30 Corujão. No �nal de março, acontecerá o 
primeiro encontro de oração dos jovens do 
Conecte, o Corujão. É um tempo dedicado ao

aprendizado sobre a relevância da oração na vida diária, ao diálogo com 
o Pai e o compartilhamento de pedidos entre os jovens. Agradeça a 
Deus por esta oportunidade e peça para que a oração seja um hábito na 
vida de cada um.
“Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos.”
Colossenses 4:2

31 “Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar 
o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso.”
Salmos 101: 5

Ore para que hoje você escolha fugir das conversas tolas e depreciativas, 
da falta de paciência e tolerância para com aqueles que te procuram. Ore 
para que você faça essa escolha todos os dias.



08 Ore pelos pedidos do Ministério de 
Mulheres:
1. No dia 9 de março, haverá o primeiro 

evento, o Jantar das Amigas. Ore pela integração e acolhimento das 
mulheres que estão chegando à Igreja Batista Fonte.
2. Ore para que o Senhor conceda Sabedoria a este ministério, a �m de 
que seja um instrumento de Deus na Igreja, estimulando o crescimento 
espiritual das novas mulheres para que sejam edi�cadoras em seus lares. 
“Toda mulher sábia edi�ca a sua casa; mas a tola a derruba com as próprias 
mãos.” | Provérbios 14.1
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05 Ore pelos pedidos dos PREAS: 
1. pela volta das programações de 2018, a �m de que os 
pré-adolescentes estejam interessados em ir e aprender sobre as 

Escrituras;
2. pelos novos discipulados que serão formados, a �m de que sejam 
momentos de aprendizagem, aprofundamento na Palavra e aproximação 
de nossos irmãos em Cristo;
3. pelo crescimento da equipe, agradecendo ao Senhor pelo aumento de 
interessados em servir no ministério.

06 Ore pelo Impulse:
- Para que os PREAS que estão chegando ao 
ministério se sintam acolhidos e logo se 

adaptem à nova realidade ministerial; 
- Para que seus pais sejam tementes ao Senhor, instruindo-os segundo a 
Palavra e, ainda, que se reconheçam como parceiros do ministério na 
educação cristã de seus �lhos;
- Pela formação dos grupos de discipulados, a �m de que seja momento de 
aprendizagem, aprofundamento na Palavra e aproximação de nossos 
irmãos em Cristo.

07 Há um grupo do Ministério de Visitação que se propõe a levar 
carinho e encorajamento aos que, pelas limitações da idade 
avançada, não conseguem participar regularmente das 

atividades da igreja. Ore por esses irmãos e irmãs em sua necessidade. Ore 
também por essa equipe para que sejam fortalecidos e usados pelo Senhor.

09 Aos sábados pela manhã, cerca de trinta pessoas, entre crianças 
e adultos, encontram-se no tatame em busca de aprimoramento 
em Jiu Jitsu. É o PROJETO OSS - JIU JITSU BRASILEIRO. Ore pela 

oportunidade de pregar o evangelho em todas as oportunidades e para 
que os alunos encontrem em Cristo o verdadeiro signi�cado da vida.

10 Mudanças são operadas pelo Espírito Santo quando a Palavra de 
Deus é acolhida de bom grado em nossos corações e obedecida. 
Ore para que os aconselhados se disponham a acolher as

verdades de Deus e a aceitar as transformações que Ele quer fazer na vida 
de cada um. Ore pelos resistentes em se sujeitar à vontade de Deus, para 
que sejam quebrantados e transformados. E interceda pelos conselheiros 
bíblicos para que permaneçam �éis na ministração da Palavra e 
dependam do poder transformador de Deus.

11 Interceda pelos pedidos da Missão JOY: 
- Que portas sejam abertas nas escolas 
públicas e privadas, trazendo adolescentes 

para conhecerem Jesus Cristo neste ano de 2018;
- Que o Senhor abençoe as atividades evangelísticas, que são: reuniões 
abertas no clube JOY e palestras entre 3 de março e o mês de junho;
- Que haja fundos para a ida de adolescentes carentes ao acampamento 
em julho;
- Que Deus proteja a liderança voluntária da JOY.
“Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém.” | 2 Pe 3:18

12 Interceda pelo Ministério de Adoração e Artes. Toda 
terça-feira, um grupo de mulheres tem a oportunidade de 
desenvolver suas aptidões artísticas, desfrutar de

relacionamentos saudáveis, estabelecendo, assim, um ambiente 
favorável para a comunicação do evangelho. Ore para que Deus use este 
ministério como instrumento para a salvação de muitas pessoas.

13 Preparar os nossos jovens para o casamento é um privilégio e 
responsabilidade que Deus nos tem dado. Ore pelos sete casais 
que ministram o curso pré-nupcial aos noivos e pelo preparo

desses jovens, para que cresçam, sobretudo, na graça e no conhecimento 
de Cristo.

14 Ore pelo Ministério de Administração, agradecendo a Deus 
por ter suprido as necessidades �nanceiras da Igreja Batista 
Fonte através das ofertas de seus membros e contribuintes. 

Interceda por toda a igreja, para que o sustento à obra do Senhor seja uma 
prioridade no orçamento de cada família.
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus 
ganhos; E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus 
lagares.” | Provérbios 3: 9-10

15 Ore pelo MOPS:
- pelo início das reuniões nos lares, que o Senhor 
continue abençoando a vida de várias mães através do 

convívio, troca de experiências, oração e devocionais preparados 
especialmente para elas;
- pelo encontro geral no dia 17/03 com o tema "Guerras Maternas".

16 Leve ao Senhor os pedidos da Igreja em Morungaba:
Escola Bíblica: ore pelo bom andamento do curso 
"Sermão do Monte", pela dedicação dos professores e 

agradeça pelo crescimento do número de alunos;
Série de Mensagens em Gênesis: vidas sejam transformadas através delas;
Missões: ore para que a igreja esteja consciente e se envolva na obra missionária.
Escolhas: cinco pessoas da igreja estão atuando como professores voluntários do 
Programa Escolhas nas Escolas Públicas. Ore a Deus para que as portas continuem 
abertas e pela sabedoria e perseverança de todos.
Grupo Pequeno nos Lares: louve a Deus pelos novos participantes e ore para 
que continuem frequentando os encontros.
Pré-adolescentes: ore pelo novo trabalho com essa faixa etária.

19 As atividades da Escola de Artes retornam dia 20. Peça ao Senhor 
que capacite as professoras durante todo o semestre. Que Ele 
toque na vida das pessoas que lá estarão, para que possam sentir 

o Seu amor e a Sua graça. Que seja um tempo especial de desenvolvimento 
de relacionamentos e que seja oportunidade para falar do amor de Cristo.

20 Ore pelo Ministério Discipular:
- pelo início das atividades do ministério, a �m 
de que seja um ano produtivo e de crescimento;

-para que pessoas se acheguem ao ministério com o desejo de discipular 
e serem discipuladas;
- para que a equipe do ministério seja dirigida pelo Senhor e conduza as 
ações motivadas pelo objetivo de investir em vidas para glória de Deus.

18 Ore pelas famílias que têm buscado apoio para saber lidar com o 
problema da toxicodependência. Ore pela libertação dessas pessoas 
do seu vício. Ore pelo nosso grupo de apoio à codependência para

que Deus os ilumine, capacite e use. “Nossa esperança está no Senhor; Ele é o 
nosso auxílio e a nossa proteção." Salmos 33: 20

17 Agradeça a Deus pelos plantonistas da Sala de Oração e pelos 
intercessores. São pessoas que assumiram o compromisso de orar 
pelos diversos motivos. "Orai sem cessar."  I  Tessalonicenses 5: 17.
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