
01 Ore para que todos os alvos e ações da Igreja Batista Fonte honrem 
ao Senhor. "Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais 
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o 

poder que em nós opera, a esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as 
gerações, para todo o sempre. Amém. (Efésios 3: 20-21).

02 Leve ao Senhor em oração os motivos do 
Ministério Semear:
Trocas de salas:

No primeiro domingo de fevereiro, ocorrem trocas de salas das crianças, com 
grande movimentação e nova fase de aprendizado. Ore pela adaptação, 
especialmente das crianças em início na Escola Bíblica Infantil (4 anos) e das que 
passarão a frequentar ao culto (11 anos).
Treinamentos e voluntários
 Durante 2019, haverá treinamentos para captar e treinar pessoas para servirem 
no Semear. Ore para que o Senhor mova o coração de pessoas comprometidas com 
Ele para servirem neste ministério e também pelas capacitações que ocorrerão.
 Discipulado das crianças
 Ore para que as famílias assumam seu compromisso e protagonismo no 
discipulado das crianças e para que o Senhor abençoe a cada lar de nossa igreja.
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25 Visitação – Graças a Deus, dezenas de pessoas foram visitadas 
através da equipe de voluntários em 2018. Ore pelos desa�os deste 
ministério ao longo do novo ano, para dar suporte e encorajamento 

às pessoas enfermas, carentes ou limitadas �sicamente, através da visitação. Ore 
para que o Senhor capacite e use cada voluntário da equipe, nos lares a serem 
visitados, clínicas e hospitais.

28 Ore pela edi�cação do Corpo de Cristo em nosso viver pessoal, 
familiar e na Igreja FONTE. "E ele mesmo deu uns para apóstolos, e 
outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para 

pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 
ministério, para edi�cação do corpo de Cristo." (Efésios 4: 11-12).

26 Para desenvolvermos intimidade com o Senhor, é preciso conhecer a 
Palavra que Ele nos deu. Interceda pelos professores da Escola Bíblica 
da FONTE para que ministrem os ensinos do Senhor com clareza e 

sabedoria.

27 Interceda pelos pastores e líderes da FONTE, a �m de que 
permaneçam �rmes nos propósitos do Senhor. 

21 Ore pela Igreja em Morungaba:
 Agradeça pelo trabalho realizado pelo Daniel, Flávia, Luciano 
e Paula nas Escolas Públicas de Morungaba em 2018, 

ensinando o Programa Escolhas. Ore para que, em 2019, aprimoremos esse 
trabalho e para que surjam muitas oportunidades de evangelização.
Agradeça pelo aprendizado e integração experimentados no Passeio Anual 
realizado nos dias  23, 24, 25/11/2018, tendo como tema Zoelógica, com preleções 
do Luiz Riscado.
Louve a Deus pelas visitas no Grupamento da Polícia Militar de Morungaba e ore 
para que o evangelho seja acolhido no coração pelos PMs.
Clame a Deus pelo desa�o de realizar o calçamento externo no terreno da igreja em 
Morungaba em 2019, visando propiciar um trânsito mais seguro de pessoas e 
veículos. Peça ao Senhor pela arrecadação de recursos para realizar essa obra.
Ore para que, no ano de 2019, cada membro e frequentador da igreja em 
Morungaba tenha compromisso de frequentar os cultos, grupos pequenos e escola 
bíblica, servindo nos ministérios e contribuindo �nanceiramente sem acomodação.

22 Interceda pelo MOPS:
1. Louve a Deus conosco por todas as mães alcançadas em 
2018.

2. Ore pelos projetos e eventos de 2019, ano em que o MOPS FONTE estará 
completando 10 anos;
3. Ore para que Deus continue capacitando a equipe para o serviço, fazendo-o 
conhecido às novas mães e suas respectivas famílias, bem como trazendo 
crescimento espiritual àquelas que já conhecem o Senhor.

23 Ore para que tenhamos a ousadia de cumprir a missão pessoal de 
evangelizar. "E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o 
evangelho a todas as pessoas." (Marcos 16: 15).

24 O Ministério de Evangelização tem por objetivo mobilizar a igreja na 
tarefa de alcançar o homem sem Cristo. Interceda pelas ações 
planejadas para o ano de 2019:

Escola de Artes
Ore em favor das professoras, que possuem muitas oportunidades para 
compartilhar o evangelho com suas alunas. Ore para que tenham amor , 
sabedoria, paciência, ousadia, discernimento, e alegria!
Jiu Jitsu
 A equipe está concluindo os preparativos para o início das atividades de 2019 e 
há expectativa da chegada de mais alunos. Ore para que tudo seja feito com 
excelência e que cada treino seja uma oportunidade de aprofundar os 
relacionamentos e também de proclamar o amor e a graça do nosso Deus.
Penitenciária
 Ore para que a boa mão do Senhor capacite a equipe a cumprir cada projeto 
proposto para o ano de 2019. Ore também em favor de todos os voluntários para 
que realizem com excelência, amor, zelo as atividades planejadas.

03
Curso Pré-nupcial – Agradeça a Deus pelo investimento no preparo 
de mais 15 casais de noivos em 2018. Ore pelos sete casais que 
ministram este curso como o objetivo de capacitar biblicamente os 

noivos para o casamento. Ore para que nossos jovens priorizem este preparo e 
sigam a vontade do Senhor quanto aos seus relacionamentos e casamentos.



04
Jovens Casais – Agradeça a Deus pelo início do trabalho com jovens 
casais, sob a coordenação do pastor Paulo. Ore pela formação de 
grupos pequenos de jovens casais com o objetivo da integração, 

comunhão e edi�cação. Ore pela equipe que coordenará as atividades com esse 
grupo ao longo do ano.

05
Casais – Louve a Deus pelas oportunidades de integração e 
ministração bíblica a algumas centenas de casais em 2018. Que o 
Senhor abençoe as iniciativas e eventos que serão desenvolvidos 

neste ano para atrair, equipar e abençoar os casais da igreja, bem como os casais 
de fora que serão alcançados pelo Ministério de Casais. Ore por sabedoria para a 
liderança do ministério e pela consagração da equipe no serviço ao Senhor.

06
Educação de Filhos – Louve a Deus por cada pai e mãe que foi 
alcançado através dos cursos sobre educação de �lhos em 2018. 
Preparar os pais para educarem os �lhos segundo a Palavra é um grande 

desa�o deste ministério. Ore pelos poucos casais que atuam nesta tarefa e peça a 
Deus mais voluntários para a equipe. Ore também para que os cursos e eventos que 
serão oferecidos possam ter uma ótima acolhida e participação dos pais.

07
O serviço a Deus é graça e quem serve entende que tudo que possui 
vem da gratuidade do Senhor. Ore para que cada vez mais membros 
dediquem-se a ações que edi�quem a nossa igreja. "Servi uns aos 

outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da 
multiforme graça de Deus" (I Pedro 4: 10)

08

10
11

Oração – Agradeça a Deus por cada oração respondida e pelo 
envolvimento da igreja em oração. São muitas as iniciativas do 
Ministério de Oração com o objetivo de levar a igreja à prática regular 

e consagrada da oração. Ore para que os objetivos sejam alcançados através 
destes projetos: sala de oração, plantão de oração, momentos de oração nos 
cultos, reuniões dominicais de oração, plantão de oração, boletins de oração. Ore 
para que a igreja ore mais!

09
Interceda pelos PREAS:
- que o Senhor dê sabedoria e sonde o coração de cada um da equipe 
para demonstrar o amor dEle para com os preás;

- que Ele trabalhe no coração de cada um desses preás que chegarão para que 
estejam dispostos a aprender mais sobre a Palavra e participar ativamente das 
programações;
- que haja comprometimento e organização nas programações para que, além da 
diversão, o motivo real do momento seja demonstrado. 

Ocorre hoje o "Churras em família" do 
Impulse. Peça ao Senhor para abençoar esse 
evento.

Agradeça a Deus pelo ano de 2018 do Conecte:
Pela �delidade de Deus, mais jovens chegaram à 
FONTE através do evangelismo pessoal e estes 

têm decidido por entregarem suas vidas a Cristo.
Novas áreas de serviço surgiram no ministério e isso tem se traduzido em 
crescimento em comunhão e excelência no serviço ao Senhor.
No Village, a Palavra de salvação foi pregada e relacionamentos foram ainda mais 
consolidados entre os jovens.
A Conferência Conecte de 2018 teve impacto dentro e fora da FONTE, 
abençoando vidas para além do nosso contexto.
Novos grupos de discipulado começaram em 2018. 

13 Leve ao Pai os pedidos de oração da MISSÃO JOY:
- por mais líderes voluntários;
- pelo sustento de todas atividades ministeriais (Casa Joy);

- pelo sustento dos missionários;
- pela Joy Vinhedo;
- por nosso acampamento de liderança dos dias 8 a 10 de fevereiro.

14 Agradeça com o Ministério de Mulheres por 
mais um ano em que tivemos o privilégio de ver 
novas mulheres participando no planejamento, 

desejosas por servir. Peça para que, em 2019, a equipe possa ser útil para o Reino 
de DEUS no serviço e na proclamação da Palavra através dos eventos planejados 
para o ano. E também que permaneçam diligentes e imitadoras do nosso Senhor 
Jesus que continua trabalhando pela causa do seu povo.

12 Interceda pelos pedidos de oração do Conecte 
para 2019:
Que Deus nos capacite a receber  e integrar bem 

as pessoas que subirão do Impulse e que virão através da recepção dos Bixos.
Pela dedicação e foco da equipe em fazer um trabalho de excelência para cumprir 
o cronograma de atividades de forma proativa. 
Pela formação de novos grupos de discipulado, que Deus continue dando 
capacidade e discernimento aos líderes, assim como compromisso a todos. 
Que o Conecte siga em frente, mudando a medida do que for necessário, 
humildemente sendo guiado por Deus para um relacionamento profundo e 
íntimo com o Senhor, através das programações e da comunhão proporcionada 
fora da igreja. 

15 Ore para que um coração grato seja a realidade de cada membro da 
Fonte crente em Jesus. "Bendiga o Senhor, oh minh'alma! Não se 
esqueça de nenhuma de suas bênçãos!" (Salmos 103: 2).

16 "Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou 
por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria." (II Coríntios 9: 7). 
Ore para que cada vez mais tenhamos demonstremos ao Senhor

nossa gratidão com ações de reconhecimento.
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17
Administração: "Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira 
parte de todos os teus ganhos - Pv 3: 9". Um dos nossos desa�os para 
o novo ano é crescer o número de contribuintes da igreja. Muito mais 

que uma questão �nanceira, este é um sinal de que estamos honrando ao 
Senhor. Agradeça pelo sustento que temos tido e interceda por aqueles que não 
têm contribuído regularmente, para que possam meditar sobre o que a Bíblia diz.

18
Aconselhamento – Agradeça a Deus pelo privilégio de podermos 
ser instrumentos na transformação de muitas vidas em 2018. Que ao 
longo deste ano, toda a Palavra semeada possa fruti�car em cada

pessoa que será aconselhada através dos conselheiros e conselheiras da igreja. 
Que haja muitas transformações de vidas e famílias atendidas através deste 
ministério. Peça isso ao Senhor!

19 O Ministério de Aconselhamento pede orações para o trabalho 
de atender pessoas no ano de 2019. Ore para que a equipe tenha 
sabedoria, conhecimento da Palavra e por  conselheiros dispostos a

ajudar os que sofrem. Ore pelos que procuram o ministério, a �m de que estejam 
abertos a mudarem suas vidas pela ação da Palavra.

20 O objetivo do Ministério de Discipulado é 
estimular, treinar e acompanhar a formação de 
grupos de discipulados que desenvolvam a vida cristã 

autêntica. Leve ao Senhor os motivos de oração desse ministério:
1. Agradeça pelo seguinte: encontro de treinamento para discipuladores, 
formação de novos grupos; despertar de pessoas para se envolverem com 
discipulado. 
2. Interceda pela capacitação da equipe de coordenação do ministério, a �m de 
que sejam sábios na execução das atividades elaboradas em planejamento.
3. Ore para que Deus proporcione mais oportunidades de crescimento na área de 
discipulado na Igreja Batista Fonte Campinas e mais pessoas estejam engajadas 
nesse ministério.
4. Ore pelos grupos existentes e formados em 2018 e pelos grupos que surgirão 
em 2019, para que seja espaço de crescimento e amadurecimento na fé e no 
conhecimento da Palavra.
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