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Peça a Deus para capacitar cada voluntário da "Gerência do
Culto" e do "Estacionamento" para que realizarem suas funções
de maneira alinhada com os princípios da Palavra de Deus.

24

Jesus Cristo abriu caminho para que tenhamos intimidade com
o Pai. Agradeça por isso. "Portanto, irmãos, temos plena
confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus."
(Hebreus 10: 19).

25

Oremos pelas mulheres cristãs, para que olhem para a Bíblia e
se espelhem naquelas que foram sábias aos olhos de Deus,
tementes e submissas, independentemente da situação em
que viviam. Vivemos em um período difícil, onde o feminismo se opõe à
Palavra de Deus e sutilmente se infiltra em conceitos que se aparentam
bíblicos, mas não são.

26

Ore para que as mulheres tenham firmemente a Palavra
gravada em seus corações, para derrubar raciocínios e toda
altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levem
cativo todo pensamento à obediência de Cristo. "Destruímos argumentos e
toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos
cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo." (2 Coríntios 10: 5).

28

Peça a Deus sabedoria para que você possa dispor de seu
tempo de modo a estabelecer prioridades que agradem ao Pai.
"Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre!" (2 Pedro
3: 18).
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Ore por todos os pastores e líderes de cada ministério da Igreja
Fonte, de modo a que tenham sabedoria e ousadia para pregar
a Palavra de Deus. "Orem também por mim, para que, quando eu
falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne
conhecido o mistério do evangelho." (Efésios 6: 19).
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Agradeça a Deus pelos dons e talentos que lhe foram dados
para glória dEle e peça sabedoria para que você os use para
honrá-lo. "Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes
formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. (I
Coríntios 12: 4-6).

“

MINHA ORAÇÃO
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Peça a Deus para que a graça Dele nos ensine a esperar com
fidelidade, mantendo a fé e a esperança de que o melhor vem
do Senhor em todos os aspectos das nossas vidas. "O senhor
respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei
sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!" (Mateus 25: 21).

27

Interceda pela equipe de voluntários do plantão dominical da
Sala de Oração, pela gestão da sala e pelos motivos de oração
que as pessoas levam para o local. "Sempre damos graças a
Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos
continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm
demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor
e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo."
(I Tessalonicenses 1: 2-3).
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Ore para que os olhos do Senhor estejam postos sobre o nosso
país e que a graça dEle nos alcance como nação. "Graças ao
grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as
suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a
tua fidelidade!" (Lamentações 3: 22-23).
Clame ao Pai Amado para que o Brasil reconheça a soberania
do Senhor quanto ao futuro do país e resultado das eleições.
"O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos
mares e em todas as suas profundezas." (Salmos 135: 6).
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Agradeça pelo treinamento pelo qual as equipes de Gerência
do Culto (Posso Ajudar) e do Estacionamento fizeram com
nosso irmão João Mengaldo, agradecendo pela vida e
dedicação de todos os envolvidos.
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Agradeça a Deus por ter sido alcançado pela graça e
misericórdia da Salvação. "Pois vocês são salvos pela graça, por
meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por
obras, para que ninguém se glorie." (Efésios 2: 8-9).
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O Ministério de Mulheres estará
finalizando as atividades deste ano com um
café da tarde em novembro, reunindo
koinonias de mulheres, discipulados e convidadas. Oremos por esse
evento, para que cada vez mais mulheres possam participar de grupos
pequenos, sendo frutíferas na vida cristã. "Eu sou a videira; vocês são os
ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois
sem mim vocês não podem fazer coisa alguma." (João 15:5)
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Devemos orar uns pelos outros! Leve a Deus em oração nossos
irmãos e irmãs que passam por provações na área da saúde.
Peça para que Deus dê a cada um a saúde de que necessita, a
força para enfrentar as dificuldades e tratamentos e a graça para
suportarem com contentamento suas dificuldades, mantendo sua
confiança e prazer no Senhor. "E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus."
(Filipenses 4: 7).
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Ore por prontidão para atender à ordem de Jesus que nos
mandou anunciar o Evangelho a todas as pessoas. "Então ouvi
a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por
nós? " E eu respondi: "Eis-me aqui. Envia-me!" (Isaías 6: 8).
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Peça eficácia a Deus para você anunciar o Evangelho em seu
contexto diário. "Não me envergonho do evangelho, porque é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê."
(Romanos 1: 16).
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Ore pelo Semear:
- pela reta final do currículo do Semear, para
que as crianças e seus pais não se desanimem
no estudo da Palavra de Deus;
- para que cada pessoa que serve no Semear, como fruto da obra de Deus
em sua vida, seja dotada de um amor genuíno pelas crianças, que se
reflita em dedicação e compromisso;
- pela liderança do Semear, que o Senhor renove a disposição de cada
líder em cada área deste ministério, assim também que lhes conceda
sabedoria e criatividade para o exercício de suas funções.
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Hoje ocorrerá o Musical Infantil! Peça ao Senhor para aceitar
esse evento como culto santo e agradável a Ele e que vidas
sejam alcançadas nesse dia.
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Ajudar a levar a carga, sem o peso de resolver os problemas, é
responsabilidade e privilégio Deus nos dá. Ore para que
sejamos prontos a aconselhar biblicamente. Ore para que haja
em nosso meio esse cuidado de uns para com os outros, para que todos
cresçamos em sabedoria na resolução dos nossos conflitos. Ore pelos que
têm se dedicado a aconselhar pessoas nos seus mais variados problemas.
Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.
(Gálatas 6: 2).
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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 tem 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 este serviço.
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Interceda pela Igreja Fonte - Morungaba:
- Para que todos os membros contribuam generosamente com
o projeto de realizar o calçamento da área externa do terreno da
igreja, visando melhorar a circulação e a segurança.
- Pelo Encontro de Mulheres especial do dia 17/11, com o tema “Nutrição e
Saúde da Mulher”. Ore para que tenhamos a participação de muitas
mulheres da igreja e convidadas.
- Pelo Passeio da Igreja em 24-25/11, pela participação de todos os
membros, pela programação e pelas mensagens que serão pregadas pelo
Luiz Riscado.
- Pela campanha de distribuição dos Devocionários Pão Diário: que toda a
igreja adquira exemplares, que centenas de pessoas sejam presenteadas
e que esse material faça a diferença em suas vidas!
- Pelas Visitas ao Grupamento da Polícia Militar, a cada quinze dias, para
que a igreja mostre o amor de Cristo e o evangelho da salvação para o
efetivo policial da nossa cidade.
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Agradeça ao Senhor pela presença fiel dEle em tempos difíceis.
"Este é o meu consolo no meu sofrimento: A tua promessa dá-me
vida." (Salmos 119: 50).
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Ore pela nova liderança da Igreja Fonte constituída para os
próximos dois anos.
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Agradeça a Deus por estarmos ligados uns aos outros como
corpo de Cristo. "Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de
vocês, individualmente, é membro desse corpo." (I Coríntios 12: 27).
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Continue a orar pela Elisa (1 ano e 4 meses), neta do pastor
Samuel que é missionário da Missão Novas Tribos. Ela foi
diagnosticada com um tumor maligno e está em tratamento
quimioterápico no Hospital Boldrini. Ore também por seus pais, Diego e
Priscila, que vieram de Anápolis para acompanhar o tratamento da filha.

Ore por consolo e encorajamento aos familiares do pastor
Alessandro Monare, sua esposa e um dos filhos que faleceram
no mês passado, vítimas de acidente rodoviário. Ore pelo
Benjamin, seis anos de idade, único sobrevivente da família, que será
cuidado por seus avós maternos. Ore também para que Deus sustente e
anime os irmãos da Igreja Batista Vista Alegre que perderam seu pastor.
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Ore pelos membros e familiares da igreja que têm passado por
dias difíceis, por causa de tragédias ou enfermidades em
família.

O Ministério de Aconselhamento tem intercedido pelo trabalho
na Cristolândia de Indaiatuba. A equipe envolvida está
aguardando respostas e há decisões a serem tomadas. Ore por
esse tempo de espera, para todos saibam aguardar, na dependência do
Senhor.
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Ore pela liderança do Ministério SEDI e pela equipe dedicada
ao serviço.

