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Ministério Discipular pede que levemos a
Deus os seus motivos.
1. Ore pelo treinamento que será oferecido aos DISCIPULAR
discipuladores no mês de julho, para que o Senhor capacite a equipe no
tempo de preparação e ministração do curso.
2. Ore para que o Senhor prepare cada discipulador nos momentos de
ensino da Palavra, que sejam sábios no instruir, no exortar e no caminhar
com cada integrante do grupo.
3. Ore pela equipe de coordenação do ministério para que continuem
firmes e perseverantes no Senhor para realizar o trabalho ministerial.

Ore pelas aulas de EBA do Ministério de
Mulheres, que estão acontecendo neste
bimestre. Ore para que a Palavra de Deus
seja aplicada na vida das mulheres da Igreja e elas possam impactar suas
famílias e amigas que não conhecem a Cristo. Ore para que cada mulher
desenvolva um caráter que reflita a Cristo. "Sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados; E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se
entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave."
(Efésios 5: 1-2).
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Ore pelo Ministério no Village. As pessoas envolvidas estão
se preparando para fazerem dois cursos profissionalizantes no
próximo semestre no Village. Ore para que tudo possa correr
da melhor forma e que Deus fale ao coração de todos que vão participar.
"E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja
glorificado no Filho." (João 14: 13).

MINISTÉRIO

Ore para que estejamos sempre alinhados com o Reino de
Deus em nossas escolhas diárias. "A lei do Senhor é perfeita, e
refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria
aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o
mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos." (Salmos 19: 7-8).
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Ore pelos motivos da Igreja em Morungaba.
A série de mensagens do culto no livro de Gênesis,
para que fale aos corações de todos, levando-nos a
uma vida mais próxima do Senhor.
O trabalho de Capelania junto aos Policiais Militares, para que seja uma
forma de apresentar o Evangelho e de vidas serem salvas.
As aulas do Programa Escolhas dadas semanalmente aos alunos dos
nonos anos das escolas públicas, para que sejam uma porta para
pregação do Evangelho.
A continuidade do crescimento da Escola Bíblica, para que mais pessoas
sejam despertadas para a necessidade do estudo da Palavra de Deus.
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Leve a Deus os motivos de oração da
Missão Joy:
- pelos novos jovens e adolescentes que
frequentam os encontros Club JOY;
- pelo acampamento da Joy: a vida do palestrante (Tiago); a equipe dos
EUA que virá ajudar; e o levantamento dos recursos para a ida dos
adolescentes;
- pela proteção da liderança da JOY contra os ataques do inimigo;
-pelo desenvolvimento da JOY na cidade de Vinhedo
- para que a Graça e a Misericórdia de Deus sejam derramadas sobre esta
Missão.
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MINISTÉRIO DE
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As crianças são bênçãos de Deus nas famílias. Ore para que
nossas crianças tenham oportunidade em seus lares de
crescerem instruídas nos caminhos do Senhor. "Instrua a
criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar
dos anos não se desviará deles." (Provérbios 22: 6).
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Ministério SEMEAR. Ore para que os pais
tenham consciência da importância do Culto
Infantil, levando seus filhos e ensinando a eles
desde cedo a importância da adoração e culto ao nosso Senhor. Ore
também para que as crianças cresçam na graça e no conhecimento de
Jesus Cristo, de modo que deem bom testemunho para seus colegas
descrentes. "Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será
a paz de suas crianças." (Isaías 54: 13).
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O Programa de Férias se aproxima e há muitas preparações
em andamento. Ore por essas equipes e para que este evento
seja um instrumento para testemunharmos de Cristo para as
crianças. "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).

01

O 21º Encontro de Casais ocorreu em maio. Agradeça a Deus
pelos frutos colhidos no evento. Muitos casais foram
impactados pelas mensagens; houve muita descontração e
integração e nenhum problema observado. Ore pelos casais presentes
que ainda não se renderam a Cristo. Ore também pelo Ministério de
Casais e seus projetos.
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Estratégias e articulações políticas e sociais estão sendo
movidas ainda que isso envolva desacreditar a família, usar as
minorias e atingir e influenciar crianças, adolescentes e jovens,
na tentativa de aprovar leis e projetos contrários à natureza, que
pervertem a moral e são reprováveis sob a perspectiva divina e bíblica.
Ore pela frustração dessas estratégias e também pela proteção da família
brasileira sob o poder, autoridade e suficiência da Palavra. "Mas o amor
leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça
com os filhos dos seus filhos, com os que guardam sua aliança e se lembram
de obedecer aos seus preceitos." (Salmos 103: 17-18).
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Ore pelos nossos noivos e pelo preparo que recebem através do
curso pré-nupcial. Ore para que sejam criteriosos no desejo de
agradar a Deus e puros em sua motivação e relacionamentos.
Ore para que Deus capacite e abençoe os sete casais que ministram o
curso aos noivos. "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à
sua mulher e eles se tornarão uma só carne." (Gênesis 2: 24).
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Entre 31 de maio e 03 de junho foi realizado o acampamento
dos jovens e adolescentes. Ore para que a mensagem pregada
nesse tempo encontre solo fértil no coração deles e para que
todos os participantes tenham disposição e coragem para colocar em
prática o que foi ensinado. “Mas aquele que considera, atentamente, lei da
liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso
praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.” (Tiago 1:25).
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Ore para que nossos adolescentes e jovens sejam livres de toda
impureza moral, buscando com perseverança colocar em
prática a Palavra de Deus, em tudo o que fizerem e falarem.
“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos.” (Tiago 1:22).
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Ore para que nós, membros da Igreja Batista Fonte, possamos
ser eficazes na integração de tantas pessoas novas que estão
chegando à Igreja.
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Ore para que Deus continue acrescentando descrentes a quem
possamos compartilhar de Seu plano.
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Ore para que Deus desperte as famílias da igreja para o desafio
de serem como família a expressão de Deus.
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Ore pelos novos casais. Interceda para que sejam firmes no
propósito de honrar a aliança, preservando a intimidade,
exclusividade e intimidade no casamento. Ore para que sejam
humildes perante Deus e se conformem com a instrução bíblica e o papel
de cada um. Ore para que revelem sempre a atitude de servos, servindo
um ao outro no temor do Senhor. Ore ainda para que não se conformem
com este mundo. "E serão os dois uma só carne; e assim já não serão dois,
mas uma só carne." (Marcos 10: 8).
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Ore pelo Ministério de Comunicação, para que o Senhor nos
dê o privilégio, como igreja, de sermos cada vez mais fonte de
recursos (pregações e aulas de escolas bíblicas disponibilizados
no site) para outras igrejas e/ou pessoas que necessitam de edificação
espiritual. "Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à
vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória
e virtude" (2 Pedro 1:3).
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Ore pelos preás:
- pela equipe, agradecendo por jovens estarem querendo cada
vez mais servir ao Senhor;
- pela liderança, para que Deus capacite e dê sabedoria para servir;
- pelas programações, agradecendo pela quantidade de preás envolvidos
no ministério. É uma verdadeira bênção vê-los interessados em saber
mais sobre Deus.
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Ore pelo Projeto Bálsamo. Interceda pelo ministério que
busca apoiar, orientar e encorajar familiares de pessoas que
estão escravizados ao álcool ou drogas. Ore pelos conselheiros
e conselheiras envolvidos nesse ministério para que atuem aconselhando
e evangelizando homes e mulheres vítimas da violência doméstica.
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Ore para ter sempre em mente que os caminhos do Senhor são
para o benefício dos que o temem. "Porque sou eu que conheço
os planos que tenho para vocês, diz o Senhor." (Jeremias 29: 11)
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O Ministério de Administração cuida das finanças e outros
recursos da igreja. Ore para que, ao fazermos nossas
contribuições, levemos em conta o valor que Deus e sua obra
devem ter em nossas vidas. "Pois onde estiver o seu tesouro, aí também
estará o seu coração" (Mateus 6: 21).
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O Ministério de Aconselhamento pede orações para
questões a serem tratadas na apresentação do trabalho
desenvolvido com as internas da Cristolândia. A reunião
ocorrerá em Indaiatuba no mês de junho com a diretoria da missão em
São Paulo.
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Hoje ocorrerá o Encontro de Mães, promovido
pelo MOPS. Ore para que Deus cuide de toda a
logística do evento e para que o Senhor fale aos
corações das mães e dos pais acerca de seus princípios em relação à
teimosia dos filhos. "A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a
vara da disciplina a afastará dela" (Pv.22:15).
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Ore com o CONECTE pela união e comunhão
entre os jovens. Sabemos que é comum e
necessário existirem grupos de amigos mais
próximos. Entretanto, isso não pode ser empecilho ou desculpa para não
se aproximar de outros jovens de dentro da igreja e buscar a edificação
mútua do corpo de Cristo. Peça a Deus para que nossos jovens tenham
sempre a determinação de manter e fortalecer a união que Ele espera que
tenhamos como irmãos. “Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que
andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a
humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos
outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do
Espírito no vínculo da paz.” (Efésios 4:1-3).
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A Bíblia está repleta de advertências contra o pecado da
língua, tais como fofoca, mentira, difamação, críticas, insultos,
dentre outros. Ore para que o conteúdo de nossas conversas
exprima a nova criatura feita à imagem de Deus, na Sua justiça e
santidade. "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que
for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem."
(Efésios 4: 29).
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Ministério CONECTE: Para os jovens de hoje
é comum a ideia de que vulnerabilidade é
sinal de fraqueza. Esse pensamento impede a
criação de vínculos verdadeiros e leva à ruína diversos
relacionamentos. Isso não é o que Deus espera de nós como cristãos.
Ore para que nossos jovens tenham a coragem e a graça para
desenvolver amizades reais e intencionais, que reflitam o amor e a
grandeza de nosso Pai. “Filhinhos, não amemos de palavra, nem de
língua, mas de fato e de verdade.” (1ª João 3:18).
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Ore pelos motivos da Fonte BH: formação da liderança da
igreja local; formação do grupo de jovens e adolescentes; e
fortalecimento de cada participante das koinonias.
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Louve a Deus porque Ele é bom. "Bom e justo é o Senhor."
(Salmos 25: 8).

