
01 “Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso 
favor quando ainda éramos pecadores” | Romanos 5:8. 
Agradeça ao Senhor porque o sangue de Cristo derramado na 

cruz pagou a nossa dívida para com Deus. Hoje, ore por todos os detalhes 
da Cantata de Páscoa da Igreja Batista Fonte para que pessoas não salvas 
sejam alcançadas pela mensagem da cruz.

03 “Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.” 
Salmos 119: 11. O conhecimento da Bíblia é fundamental 
para a nossa caminhada cristã. Ela é divinamente inspirada,

não contém erros e nos instrui para uma vida de santidade. Agradeça a 
Deus pelas oportunidades de estudo bíblico que a Igreja Batista Fonte 
nos oferece.

04 Escola Bíblica de Adultos (EBA)
Ore para que nós, como igreja, permaneçamos �rmes em 
ensinar a Palavra de Deus em nossa Escola Bíblica com

seriedade, �delidade, de maneira profunda e prática.
Veja os pedidos de oração em nossa FanPage

facebook.com/igrejafonte.cps
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22 Ministério de Administração - Ore por sabedoria para todas 
as pessoas envolvidas com a administração dos recursos de 
nossa igreja, a �m de que sejam �éis nas suas funções, saibam 

dar a prioridade adequada às despesas e que tenham habilidade de 
utilizar nossas ofertas naquilo que tem mais valor para o Reino.

23 Hoje é dia de você orar por todos aqueles que estão envolvidos 
com o ensino na Escola Bíblica. Que o Senhor abençoe, 
fortaleça, capacite e continue usando cada um para que vidas 

sejam levadas ao conhecimento e prática das Escrituras. 

24 Ore pela Missão JOY Brasil:
- Para que Deus atue na JOY Vinhedo, 
levantando novos líderes e dando sabedoria ao 

Diretor da Área e sua esposa, Tiago e Lucielen;
- Para que nosso Deus abra portas nas escolas públicas e privadas da 
região e traga muitos adolescentes para conhecerem Jesus Cristo;
- Pelos recursos �nanceiros para os salários dos missionários da JOY 
Lucas Gonçlaves, Raul Ferreira e Tiago Bressan;
- Agradeça pela vinda de Pedro Chu ao quadro de student sta�, que Deus 
continue abençoando esse jovem homem, que tem ajudado no trabalho 
com adolescentes. 

25 “E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito: 
Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas 
[Is. 52: 7]?” | Romanos 10: 15

Agradeça ao Senhor pelos pastores e missionários da nossa igreja e peça 
para que sejam fortalecidos no poder do Espírito e tenham ousadia para 
pregar o Evangelho.

26 Ore pelos pedidos do VILLAGE:
- Agradeça a Deus pelos novos voluntários que se pronti�caram 
a colaborar com o ministério e peça para que o Senhor fortaleça 

a equipe em face dos desa�os que a enfrentará ao longo do ano;
- Que o nome de Deus seja engrandecido e glori�cado no Village.
“Se Deus é por nós, quem será contra nós?”  | Romanos 8: 31

02 Quando entregamos nossa vida a Jesus, recebemos perdão e 
nova vida. A Bíblia nos ensina que este perdão tem por base a 
bondade, a �delidade e a misericórdia de Deus. Agradeça ao 

Senhor pela garantia da salvação.
“Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que 
nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, 
que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem 
a Deus para o louvor da sua glória.” Efésios 1:13-14

28 “Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso 
estamos alegres” | Salmos 126: 3
Louve a Deus pelas mães que têm sido alcançadas 

através do Ministério MOPS. Ore para que o Senhor capacite e encoraje 
todas as pessoas que estão à frente dos grupos de mães e dos encontros 
gerais, pois os desa�os são muitos.

27 A Escola de Artes da Igreja Batista Fonte está carente de 
professores e auxiliares. Peça ao Senhor para que Ele toque no 
coração das mulheres da nossa igreja para que se disponham a

servir nesse ministério. Ore também pelos seguintes pedidos:
- Que o Senhor capacite as professoras e lhes dê perseverança;
- Que as alunas que não conhecem o Senhor possam, ao longo do 
semestre, ter uma experiência genuína com Cristo.

29 No último domingo deste mês, a Igreja Batista Fonte se reunirá 
para orar pela família, num Programa Especial de Oração 
que acontecerá das 9h30 às 11h00 e das 18h00 às 19h30. Ore 

para que haja um grande número de membros participantes. Ore 
também pelos frutos desse programa de oração na vida da igreja e por 
aqueles que irão coordenar a programação e facilitar as dinâmicas de 
oração nos grupos.

30 Ore pela Igreja Batista Fonte - Belo Horizonte:
- Pelo crescimento dos grupos de estudo bíblicos nos lares (a 
Escola Bíblica funciona nas casas durante a semana);

- Pela abertura da quarta koinonia na cidade. 
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sabedoria contida neste livro seja posta em prática na vida dos nossos 
jovens. “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, 
enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em 
prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, 
depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o 
homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e 
persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas 
praticando-o, será feliz naquilo que �zer.” |  Tiago 1:22-25

08 Ore pelos pedidos do SEMEAR:
- Para que as pessoas envolvidas tenham 
criatividade para oferecer um ambiente 

adequado ao ensino da Palavra de Deus frente ao grande e crescente 
número de crianças;
- Pelo Culto Infantil, para que os pais entendam a importância deste 
momento e tragam seus �lhos. Ore também para que as crianças 
aprendam a cultuar a Deus e desfrutar da comunhão.

05Neste ano, os cultos do Conecte apresentarão uma série de 
mensagens sobre o livro de Tiago. Agradeça a Deus por esta 
oportunidade de crescimento em sua Palavra e peça para que a 

06 Peça a Deus por toda a equipe envolvida com a nossa Escola 
Bíblica. Que o Senhor dê a visão correta, capacitação, 
discernimento e que direcione este ministério para que seja

bênção na vida de muitas pessoas.

07 Hoje é dia de pedir ao Senhor pelo Day Camp, 
evento da MISSÃO JOY BRASIL.

09 Ore pelo Semear Bebês, para que essas 
crianças, desde os primeiros anos de vida, 
ouçam a boa-nova do Evangelho e sejam 

alcançadas pela graça de Deus
“Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o 
Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas.” | Mateus 19:14

11 Ministério Discipular - “Portanto, vão e façam discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu 

estarei sempre com vocês, até o �m dos tempos". | Mateus 28: 19-20.
O discipulado é parte da nossa missão como Igreja. Todo crente é 
chamado para ser e fazer discípulos. Ore para que tudo o que limita o 
exercício do fazer discípulo seja superado e para que sejam formados mais 
grupos de discipulado em nossa comunidade, tornando esse momento 
uma oportunidade para que as pessoas amadureçam na sua vida cristã.

12 CONECTE.
Despojar-se, Renovar-se e Revestir-se.
A carta aos Efésios diz que devemos nos 

despojar do velho homem que segue os padrões do mundo, renovar a 
nossa mente com as coisas do Alto e nos revestirmos do novo homem que 
anda segundo os padrões de Deus. Peça para que o Espírito Santo capacite 
nossos jovens a abandonar as práticas que desagradam ao Pai, terem a 
mente renovada, crescendo em semelhança a Ele. “Quanto à antiga 
maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que 
se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar 
e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em 
justiça e em santidade provenientes da verdade.” | Efésios 4: 22-24

13 O Impulse está formando novos grupos de 
discipulado. Ore por essa formação e para que 
mais discipuladores se levantem para este

serviço na nossa comunidade.

14 A Copa Impulse ocorrerá nos dias 14 e 21 de 
abril. Trata-se de um evento evangelístico em 
que participam aproximadamente 50 não

cristãos. Ore por este evento para que seja oportunidade de serem 
tocados pela Palavra de Deus. 

15 Ore pela liderança do Ministério Impulse, a 
�m de que a vida dos líderes e a dedicação deles 
ao Senhor sejam exemplos para os adolescentes. 

Ore também pelos pais dos adolescentes para que estejam atentos às 
investidas do mundo e saibam responder com �delidade a Deus, 
instruindo seus �lhos na Palavra. E lembre-se também de orar pelos 
adolescentes da Fonte para que valorizem a Palavra de Deus e Seu ensino 
e sejam luz no meio de tão densas trevas.

16 Levar as cargas uns dos outros é uma exortação bíblica (Gálatas 6:2). 
A Igreja Batista Fonte tem buscado oferecer apoio e orientação 
bíblica aos familiares de pessoas que se encontram

dependentes em algum vício. Ore para que Deus capacite e use os que têm 
se dedicado a esse ministério. Ore para que espontaneamente as pessoas 
busquem ajuda e para que haja sensibilidade e amor em nosso meio para 
identi�carmos os que necessitam de apoio e encorajarmos essas famílias 
a buscarem o auxílio de que precisam.

19 Lembre-se de orar pelas nossas autoridades, conforme a 
recomendação bíblica: “Antes de tudo, pois, exorto que se use a
prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em

favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham 
investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda 
piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o 
qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 
conhecimento da verdade” | 1 Timóteo 2:1-4

20 Aproxima-se a realização do 21º Encontro de Casais da 
Igreja Batista Fonte. Ore por todos os preparativos e pela 
equipe desse ministério. Ore pelo Fernando e Jader Borges,

que darão as mensagens aos casais. Ore para que o alvo de 180 casais 
inscritos seja alcançado.

18 O Ministério de Visitação tem atuado no acolhimento e apoio 
às pessoas que fazem parte da melhor idade. São homens e 
mulheres que, por conta das limitações próprias da faixa etária, 

necessitam de encorajamento e apoio. Ore por esse grupo especial em 
nosso meio e pelos voluntários que lhe dão essa assistência.

17 “Muito pode por sua e�cácia a súplica dos justos” | Tiago 5.16
Ore pelos que se encontram enfermos em nosso meio. Peça a 
Deus que os cure, conforte, fortaleça e livre da dor. Ore para que 

sejam fortalecidos no Senhor e desfrutem da Sua comunhão e 
contentamento Nele. Ore também por seus familiares. 

21 Os Ministérios de Casais e de Educação de Filhos vem 
unindo esforços para promover a O�cina da Família. Ore para 
que os pais sejam diligentes no ensino da Palavra a seus �lhos e 

que participem dessa o�cina, assumindo o compromisso de investir na 
vida de seus �lhos. Ore também para que o Senhor continue capacitando 
e orientando a equipe envolvida na organização deste evento.

10 Ore para que o Ministério Discipular seja um 
canal de estímulo para as pessoas darem 
prioridade ao estudo bíblico, sua prática e pela 

comunhão entre os irmãos, através da vivência nos grupos de discipulado. 
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