
01 É tempo de orar, lembrando o que Deus já fez e pedindo a Ele 
compreensão e orientação para a vida. "E deste o teu bom espírito, 
para os ensinar; e o teu maná não retiraste da sua boca; e água lhes 

deste na sua sede." (Neemias 9: 20).

02 Interceda especi�camente por alguém do seu conhecimento, a �m de 
que esta pessoa seja evangelizada e convertida pelo Santo Espírito. 
"Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja 

que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade."
(I Timóteo 2: 34).
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27 Peça a Deus para que você tenha a ousadia para anunciar a boa nova 
do Evangelho em seu meio.  "E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei 
pescadores de homens." (Marcos 1: 17).

28 O Ministério de Livraria e Biblioteca é um dos instrumentos da 
Fonte para edi�cação cristã dos irmãos e tem o propósito de 
incentivar à prática de leitura boa e �el à sã doutrina. Ore pela 

motivação e capacitação dos irmãos envolvidos nesse ministério e pela 
identi�cação e análise correta de obras oferecidas à comunidade.

29 Peça ao Senhor para permanentemente renovar a disposição da 
equipe que atua na Sala de Oração e para cultivar nos irmãos da 
Fonte o desejo contínuo pela frequência a este espaço de oração e 

intercessão. "Como são felizes todos os que nele se refugiam!" (Salmos 2: 12).

30 Ore para que o Espírito Santo movimente a Igreja Fonte para maior 
cuidado, acolhimento e encorajamento mútuo. Que Ele nos estimule 
ao amor e às boas obras, fazendo do amor a marca entre os irmãos. 

"Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum." (Atos 2: 44). 

31 Todo cristão tem uma missão e recebeu habilidades especiais para 
louvar a Deus edi�car o Seu povo. O servo �el é aquele que usa e 
desenvolve os talentos que recebeu, fazendo deles um serviço ao 

próprio Senhor. Ore para que você use e desenvolva seus dons e talentos de forma 
a agradar a Deus. "Disse-lhe o seu senhor. Muito bem, servo bom e �el; sobre o pouco 
foste �el, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor." (Mateus 25: 23). 

20 Ore por aqueles que estão enfermos e em tratamento médico. Ore 
para que sejam fortalecidos e encorajados especialmente em sua 
con�ança no Senhor. Ore para que sejam aliviados e curados, mas 

principalmente para que tenham o seu contentamento no Senhor, 
independentemente das di�culdades. Ore por: Neme, Delci, Lydia e Arvid, 
Guiomar, Valdomiro, Ivany e Douglas, Zélia, Elaine.

21 Ore pelos nossos jovens que estão se preparando para o casamento 
para que busquem e dependam da orientação de Deus em Sua 
Palavra. Ore para que sejam �rmes em honrar ao Senhor e não cedam 

às pressões da sociedade, amigos ou familiares em suas posições e opiniões 
contrárias à vontade de Deus.

22 Ore pelos casais para que depositem no Senhor a sua con�ança e 
esperança e tratem dos seus con�itos biblicamente. Ore para que 
amem ao Senhor sobre todas as coisas e amem um ao outro no

relacionamento do dia a dia. Ore para que vivenciem o Evangelho em seus 
relacionamentos, reconhecendo as próprias faltas, confessando seus pecados e 
perdoando um ao outro.

23 Peça a Deus para que os lares da Fonte sejam locais de culto e 
adoração e onde os limites estabelecidos pelo Senhor sejam zelados. 
"Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, 

porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração." (Gn. 7: 1).

24 Peça ao Senhor para criar nas famílias da Fonte o desejo de passar 
tempo em oração e com a Palavra, identi�cando e destruindo toda 
resistência aos mandamentos do Pai. "Faze o teu rosto resplandecer 

sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos." (Salmos 119: 135).

25 Ore pelo Ministério de Casais, suas iniciativas e projetos para 
fortalecer o relacionamento conjugal dos casais da IBFonte e alcançar 
os casais de fora. Ore para que haja uma boa adesão nas O�cinas da 

Família, nas classes na EBA para casais e nas koinonias de jovens casais.

26 Koinonias são grupos nos lares formados por famílias que se 
reúnem semanalmente para o convívio cristão e o desfrute da 
Palavra. Ore pela disposição dos an�triões e pelo fortalecimento dos 

laços entre todos os participantes e para que mais grupos sejam estabelecidos 
em nosso meio.

03
A ceia do Senhor é uma lembrança viva do sacrifício de Cristo. Peça ao 
Pai para sondar o seu coração e corrigir o que for necessário. 
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e 

beba do cálice; pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo 
para si.” (1Coríntios 11: 28-29).

04
Nossas ofertas foram menores que as despesas nos últimos meses. 
Ore por �delidade dos membros de nossa igreja no sustento da obra 
do Senhor. Ore também para que nos lembremos de Provérbios 3:9 

e honremos ao Senhor com as primícias de nossa renda.



05
Ore pela equipe de coordenação do Ministério 
Discipular para que o Senhor dê sabedoria e direção 
no processo de formação de novos grupos. Interceda 

também pelos grupos de discipulados já existentes e pela retomada dos 
encontros, para que seja um ano abençoado e de crescimento para discipuladores 
e discípulos. "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações." (Mateus 28: 19).

06
Peça ao Senhor para que o aconselhamento bíblico seja uma prática 
cada vez mais natural e presente na nossa igreja, aumentando o 
nosso compromisso e envolvimento no cuidado uns dos outros. Ore 

pelo despertamento de mais pessoas e seu treinamento para a prática do 
aconselhamento bíblico. Ore pelo Ministério de Aconselhamento e pelo 
engajamento de toda a equipe no aprendizado contínuo e na prática do 
aconselhamento. Ore por todos os conselheiros e conselheiras para que sejam 
instrumentos nas mãos de Deus para a transformação de vidas.  Interceda 
também por todos os que estão sendo aconselhados, com os mais diversos 
problemas, para que Deus opere a transformação necessária em cada caso.

07
Ore pelo uso dos Dons Espirituais para que haja despertamento para 
o serviço cristão. O ministério na vida da igreja é feito efetivamente 
pelos voluntários que servem em todas as áreas. Oremos para que 

mais e mais pessoas tenham o coração disposto e se dediquem à expansão do 
Reino de Cristo.

08
Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. [...]. 
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Pre�ram dar honra 
aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam 

fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. (Romanos 12: 6; 10-11). O apóstolo 
Paulo aconselha aos crentes ao uso dos dons recebidos do Pai. Ore para que você 
reconheça, desenvolva e exercite os dons e talentos que o Senhor lhe deu como 
serviço a Ele.

09
Leve ao Senhor os pedidos do Ministério SEDI:
- pelo progresso dos trabalhos dos voluntários do SEDI;
- pela reunião de engajamento, a �m de que os irmãos se envolvam; 

- para que novos membros integrem-se e completem as necessidades e funções 
do ministério;
- pela liderança, a �m de que coordene as atividades com competência, amor e 
humildade;
- pelo crescimento deste ministério e capacidade de levar a Palavra aos irmãos 
falantes de língua portuguesa, capacitando-os e abençoando-os a servirem mais 
alinhados e melhor.

10 Peça ao Senhor para que as crianças, adolescentes e jovens da Fonte 
tenham seus corações voltados para o Senhor, aprendendo a 
identi�car e confrontar orgulho e rebeldia. "A vereda do justo é como 

a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia." 
(Provérbios 4: 18). 

11 Interceda pelos pedidos do Ministério Semear:
- para que cada professor desenvolva um amor 
genuíno pelas crianças e se dedique com 

criatividade ao ensino da Palavra do Senhor;
- pela conversão das crianças que frequentam as atividades na nossa igreja;
- pelo processo de registro da revista Bíblia de Ponta a Ponta, para que o Senhor 
conduza a liderança com sabedoria e para que esse material seja usado para 
abençoar crianças nos mais diferentes contextos.

14 Leve ao Senhor os motivos de oração do Impulse:
- pedindo para que os adolescentes saibam lidar com 
as prioridades e vivam, de fato, uma vida de 

intimidade com Deus;
- intercedendo pela disciplina dos adolescentes para que desenvolvam um 
pensamento bíblico e estejam prontos para responder às perguntas formuladas 
em seus ambientes escolares.

13 Interceda pelos motivos de oração do Conecte:
1. Agradecimentos:
- empenho prévio da liderança e dos voluntários no 

planejamento e execução de ações para o começo de ano;
 - aumento do número de pessoas servindo motivadas por agradar ao Senhor 
com excelência;
 - recepção das pessoas que subiram do Impulse; 
- aprovações no vestibular e formaturas na faculdade/universidade.

2. Pedidos: 
- pelo esforço constante na recepção dos novos em nosso meio;
 - pela Semana de Recepção aos Bixos e todos os eventos inclusos (café dos bixos, 
churrasco dos bixos, palestra na Unicamp);
 - para que os membros sejam intencionais nos relacionamentos e relevantes na 
vida dos não-cristãos, tendo em vista a proclamação integral e pura do 
Evangelho, incluindo a atuação dos jovens no GP universitário.

15
Interceda pelos motivos de oração do MOPS:
- pela e�cácia da primeira reunião do ano, no próximo 
dia 16, que tematizará a pré-adolescência;

- para que Deus levante voluntários para ajudar com as crianças durante as 
reuniões do MOPS ao longo do ano;
- por sabedoria e discernimento das líderes dos grupos de mães e mentoras para 
auxiliarem outras mães nas diferentes situações do dia-a-dia.

16
Ore pela Missão Joy Brasil:
- pelo crescimento e desenvolvimento da JOY 
Vinhedo, que é a nova frente da Missão;

- por mais líderes dispostos a servir na JOY;
- por um semestre de evangelismo, no poder do Espírito Santo;
- pelo sustento dos missionários da JOY.

17 Ore e peça ao Senhor para auxiliar cada membro da 
Fonte na vida diária de oração individual e 
participação nas oportunidades de oração coletiva 

preparadas pelo Ministério de Oração. “Todos eles se reuniam sempre em 
oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de 
Jesus […]”. (Atos 1: 14).

18 As atividades do Ministério de Mulheres 
iniciam-se em março. Ore pela capacitação do Senhor 
na excelência e motivação para esse serviço, a �m de 

que desejem ser instrumentos de Deus na vida de outras mulheres mais novas e 
não-cristãs, fruti�cando no meio em que estão. "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).

19 Ore pelos voluntários que atuam no Ministério de Visitação, para 
que Deus os capacite, encoraje e abençoe em cada visita realizada 
nas casas, nos hospitais e clínicas. Ore pelas atividades regulares dos 

voluntários do ministério que atuam no Boldrini, INPAC e na Cristolândia.
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12 Ore pelos PREAS: 
- para que o Senhor atue através da equipe na vida dos 
pré-adolescentes, testemunhando o amor de Cristo em meio ao 

convívio e  consciência da responsabilidade;
- pelos novos grupos de discipulado a serem formados e pelos já existentes. Ore 
para que jovens se disponham a discipular os pré-adolescentes;
- pelas muitas programações planejadas para 2019 que visam o convívio entre os 
pré-adolescentes e o aprendizado da Palavra. Ore para que esses momentos 
sejam especiais na vida de cada um, despertando os participantes para um 
relacionamento mais íntimo com o Senhor.
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