Brasil. 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 Tm 2.1-4
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Ore por cada um dos pastores da Igreja Batista Fonte, pedindo
proteção e sabedoria de Deus por eles e suas respectivas
famílias.
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Louve a Deus pelo privilégio de conhecê-lo pessoalmente e por
poder se relacionar com Ele como filho. "Ah, como precisamos
conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo." (Oseias 6: 3)
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Saúde. Devemos orar pelos que estão doentes e/ou em
tratamento de saúde. Peça a Deus que conceda força,
conforto, sabedoria e cura a estes irmãos e irmãs: Ivany
Sprogis, Saulo Lisbão, Valdomiro Ghencev, Lydia e Arvid Duduch, Flavia,
Raquel, Neme, Suely Temple e possivelmente outros nessa condição.
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Interceda pelos seguintes motivos de oração do
MOPS:
- louvar ao Senhor pelos encontros de mães do
primeiro semestre do ano;
- agradecer pelo início de dois novos grupos: um, na Chácara da Barra;
outro, em Paulínia;
- pedir pela continuidade das bênçãos do Senhor sobre esses grupos,
sobre as mães que os lideram e também sobre as que abrem suas casas
para recebê-los.
"Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres!"
(Salmos 126:3).
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Ministério de Mulheres. Neste último
bimestre, as mulheres foram conduzidas à
avaliação do modo como as diversas
correntes do mundo - dentre elas, o feminismo - têm se infiltrado no meio
cristão, levando valores antibíblicos também à mente do povo de Deus.
Ore para que as mulheres da Igreja Batista Fonte tenham uma vida
refletida e disposta a ter sua cosmovisão moldada pela Verdade de Deus.
(Tiago 1:19-23).
MINISTÉRIO DE
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"Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao
Senhor, essa será louvada” (Provérbios 31: 30). Ore para que as
mulheres da IBFonte desenvolvam, com temor, um coração
que agrade a Deus.
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Ore para que os cristãos em todo o mundo recebam a força e a
coragem do Espírito Santo para continuarem a pregar o
evangelho sem medo ou vergonha.
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Em agosto iremos comemorar dois anos do início dos trabalhos
em Belo Horizonte. Ore pelo fortalecimento da igreja, dos
pequenos grupos e pelo treinamento de evangelismo pessoal.
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Peça a Deus para que cada membro da Igreja Batista Fonte
tenha vontade crescente de conhecer e se relacionar com o
Senhor. “A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos
quais ele dará a conhecer a sua aliança.” (Salmo 25: 14).
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Família Fonte. Ore para que cada um de nós, membro da
família IBFonte, seja consagrado e constante em sua vida
devocional com Deus, dedicando tempo diário para leitura,
meditação e estudo das Escrituras e constante na oração. Ore para que
nosso crescimento na graça e conhecimento de Cristo Jesus seja
prioritário e visível nos frutos dignos do Senhor.
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Aconselhamento. Levar os fardos uns dos outros, orar uns
pelos outros e aconselhar biblicamente são alguns dos
privilégios e responsabilidades que Deus dá a cada crente. Ore
para que, como Seus filhos e igreja, sejamos sensíveis, obedientes e
aplicados na edificação e auxílio dos que necessitam de ajuda, esperança
e encorajamento.
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O Ministério de Aconselhamento pede oração pelos
contatos que estão sendo feitos com a nova diretoria da
Cristolândia para que seja retomado o atendimento às internas.

Visitação. Acolher e encorajar pessoas necessitadas de apoio,
através de visitas em lares, hospitais ou outros locais para levar
uma palavra bíblica de esperança e conforto têm sido uma
prática regular e importante da nossa igreja. Ore por toda a equipe desse
ministério e peça também a Deus que desperte mais homens e mulheres
para servir neste trabalho.
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Ore para que os crentes da Igreja Batista Fonte busquem
conhecer e viver as verdadeiras doutrinas bíblicas. "Antes,
renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos; não
usamos engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a
clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos,
diante de Deus." (II Coríntios 4: 2).
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Preparo dos Noivos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalham os que a edificam (Salmo 127: 1). Ore pelos nossos
jovens que estão se preparando para o casamento através do
curso pré-nupcial. Ore para que busquem edificar suas vidas e futuro lar
sob a presença, Palavra e poder de Jesus Cristo. Ore para que o curso lhes
seja muito proveitoso. Ore por cada casal que ministra o curso.
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Conecte. Amor aos inimigos. Como
discípulos de Cristo, devemos amar não apenas
aqueles mais próximos e de maior afinidade.
Cristo nos pede para amar nossos inimigos, inclusive orando por eles,
assim como Ele o fez pelos guardas que o crucificaram (Lc 23.34). Ore para
que os jovens da nossa igreja demonstrem amor inclusive para aqueles
que os perseguem, não se esquecendo de orar por eles.
“Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os
perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus”
(Mateus 5: 44-45).
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Peça a Deus para oferecermos cada vez mais hospitalidade aos
visitantes da Igreja Batista Fonte. "Sede, pois, mutuamente
hospitaleiros, sem murmuração". (1 Pedro 4: 9).
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- Interceda pelos pedidos do SEDI:
- migração do SEDI para novo ambiente de EAD;
progresso do ministério e perseverança de todos os membros;
- no dia 13 de julho, ocorrerá o 2º Encontro do Ano do SEDI. Ore para que
seja um tempo de comunhão e que o Senhor abençoe esse dia,
aproximando e dando força para que sejam cumpridas as metas do
ministério.
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Hoje iniciaremos o Programa de Férias. Esperamos receber e
proclamar o evangelho para 450 crianças! Ore para que
durante esses dias a mensagem da salvação seja claramente
comunicada e essas crianças recebam Jesus como seu Salvador. Ore
também pela segurança e integração de cada uma dessas crianças.
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Durante o Programa de Férias, mais de 200 pessoas servirão
nas mais distintas áreas. Ore para que o Senhor as abençoe e lhes
conceda habilidade e amor para a execução de suas tarefas.
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12

Ore pelos monitores que diariamente têm apresentado o plano
de salvação, que eles sejam fiéis à Palavra do Senhor e
consigam comunicar o Evangelho a cada criança.
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Ore para que as crianças que receberam a Cristo como seu
Salvador mantenham-se firmes e para que seus pais tenham
sabedoria para direcioná-las corretamente.

Ore pelos membros do Conselho Fiscal, que foram incumbidos
da responsabilidade dos assuntos financeiros pela
Administração da Igreja Batista Fonte. Peça a Deus que lhes dê
sabedoria na execução das suas atividades e os capacite para que sua
atuação seja marcada pela excelência.
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Ore pelos pais cujos filhos ainda estão sob sua responsabilidade
para que sejam exemplo prático, combatendo as astutas
armadilhas de Satanás, manejando bem a Palavra de Deus,
orando e praticando o amor ao próximo com seu comportamento, sendo
exemplo para seus filhos andarem no mesmo caminho. "Sede meus
imitadores, como também eu de Cristo." (1 Coríntios 11:1).
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Interceda pelos seguintes pedidos de oração do
Ministério Discipular:
1. os discipuladores enfrentam constantes DISCIPULAR
desafios em seus respectivos grupos. Ore para que permaneçam firmes,
perseverantes e esperançosos em Cristo Jesus.
2. os discípulos precisam de motivação. Ore para que estejam focados no
alvo, que é Cristo, e sejam motivados a permanecer Nele.
3. ore pelo curso de treinamento direcionado aos discipuladores que será
oferecido no mês de julho no espaço da EBA.
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Ministério de Educação de Filhos. Agradeça a Deus pelo
curso que foi ministrado na EBA para pais de filhos de 0 a 5
anos. Ore para que os pais possam refletir sobre o compromisso
com Deus, aplicando os princípios bíblicos na educação de seus filhos. Ore
para que estejam dispostos a estudar a Palavra de Deus com seus filhos e
que criem este hábito desde a mais tenra idade, a fim de que venham a
praticar essas verdades em sua rotina diária. (Pv 22.6 e Dt 6:4-9)

Ore para que novos casais de voluntários demonstrem
interesse e estejam dispostos a servir ao Senhor no Ministério
de Educação de Filhos.
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"De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o
contentamento." (I Timóteo 6: 6). Ore para que os membros da
Igreja Batista Fonte tenham uma atitude de satisfação e
comunhão diária com Deus.
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Viagem missionária Conexão Sertão – 20 a 30 de Julho
Pela Graça de Deus, nos dias 20 a 30 de Julho acontecerá
mais uma viagem missionária Conexão Sertão dos nossos
jovens para o sertão nordestino, este ano para a cidade de Paulo Afonso
(BA). Ore pelos preparativos que antecedem a viagem, pela estadia
tranquila e segura na cidade e por sabedoria aos participantes para
levar o evangelho aos sertanejos. Ore também para que a Palavra
pregada encontre solo fértil e, no tempo de Deus, leve corações ao
arrependimento e conversão ao nosso Senhor Jesus pelo agir do
Espírito Santo.
"todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo". Como, pois,
invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não
ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como
pregarão, se não forem enviados?” (Romanos 10:13-15).
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Conecte. Comunhão com o Pai. A oração
consiste em comunhão com o Pai, por intermédio
do filho Jesus Cristo. Ore para que nossos jovens
dediquem tempo de qualidade em oração, de modo a desfrutarem
diariamente da comunhão com o Deus Todo Poderoso, em adoração,
confissão e petição. “Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que
pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome.
Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa” (João 16:23-24).

