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Ajudar a levar as cargas uns dos outros é responsabilidade de todos
nós. Leve a Deus em oração cada um destes irmãos que se encontram
enfermos: Ivany, Delci, Lydia, Valdomiro, Neme, Zélia, Eduardo
Martins, Guiomar, Elisa (neta do pastor Samuel).

24

Aconselhar biblicamente dever ser uma prática natural na vida da
igreja. Aconselhar pessoas em seus diversos problemas é privilégio e
responsabilidade de todo cristão. Ore pelas cerca de cinquenta
pessoas que estão sendo atendidas e acompanhadas pelos conselheiros e
conselheiras do ministério e pelos pastores. Ore para que haja transformação
em cada coração. Ore por sabedoria aos conselheiros.
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Peça a Deus para que cada membro da Fonte tenha cada vez mais
fome e sede de relacionamento com Deus. “A intimidade do Senhor
é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua
aliança.” (Salmo 25.14)

“

MINHA ORAÇÃO
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Nossa lista dos que buscam nova oportunidade de trabalho está com
sete nomes. Ore por cada um deles para que sejam fortes e fieis em
seguir ao Senhor enquanto recorrem e esperam pelas Suas provisões.
Ore para que Deus lhes abra portas! Ore por seus familiares para que sobretudo
possa descansar no Senhor.

Reuniões de Oração

Uma vida marcada por...
...Generosidade

14/04
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Interceda pelo novo Conselho Fiscal, que iniciou seu mandato em
2019, e sua interação com a Administração da igreja. Agradeça pela
dedicação de cada um dos envolvidos. Peça por sabedoria (Tg 1.5)
nas atividades e decisões, para que o trabalho de todos seja marcado pela
excelência.

28/04

02

Submeta-se ao Senhor através de um tempo pessoal de oração,
reconhecendo a autoridade e o poder do Pai."Portanto, humilhem-se
debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo
devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês."
(I Pedro 5: 6-7).

Peça ao Senhor para mostrar pessoas ou lugares onde você pode
exercer a sua generosidade.

www.igrejafonte.org.br

“
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21/04

...Amor ao próximo

01
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Ore para que haja conversão de famílias inteiras.
“Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa
de teu pai e vai para a terra que te mostrarei […] em ti serão benditas
todas as famílias da terra.” (Gênesis 12: 1-3)

...Humildade

08h30 | Sala C4

Persevere em oração. Peça a Deus para que cada membro da Fonte
seja atraído para uma vida de oração constante, desenvolvendo
comunhão e intimidade com o Pai. Pois o Senhor detesta o perverso,
mas o justo é seu grande amigo. (Provérbios 3: 32).

Peça a Deus que lhe dê um coração generoso, desapegado das
bênçãos materiais.
“Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam
ser generosos em qualquer ocasião.” (2 Coríntios 9.11).

28

PARTICIPE!

03

O Senhor nos ensinou a dependermos totalmente dEle. Ore hoje com
ações de graça pelos cuidados de Deus em sua vida. "Não andem
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com
ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." (Filipenses 4: 6).
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Ore pela intervenção do Senhor sobre a situação crítica em que está
Moçambique após o ciclone.
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Ore para que o Espírito Santo movimente os membros da Fonte para o
constante cuidado, acolhimento e encorajamento mútuo. "Levem os
fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo."
(Gálatas 6: 2)
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Peça a Deus para que haja constante despertamento para o serviço
cristão entre nós. "Pois quem é maior: o que está à mesa, ou o que
serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem
serve." (Lucas 22: 27).
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Interceda pelos ministérios da Igreja Batista Fonte, a fim de que o
Senhor conceda constantemente criatividade e comprometimento
entre líderes e equipes.
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Ministério de Aconselhamento pede oração:
- pelo encorajamento de que nossos conselheiros necessitam no
trabalho de ajudar pessoas;
- pelos professores e alunos que participarão do curso de EBA.
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Ore pela Igreja Fonte em Morungaba
1. Grupos nos lares: agradecer a Deus pelas pessoas que
participam dos gruspos: Grupo Geral (terças, 17h30),
Grupo de Casais (quartas, 20h), Grupo de Jovens (sábados, 19h30) e orar para
que Deus use esses encontros para fortalecer a fé dos crentes e salvar os que
estão perdidos.
2. Projeto Escolhas: atuação com nonos anos em escolas publicas com esse
projeto social de formação de caráter, ética e cidadania. Ore para que tenham
coragem e sabedoria e que portas se abram para compartilhar o evangelho.
3. Novos membros: um grupo de pessoas frequentará a Classe de Integração.
Ore para que o Espírito Santo os dirija a um compromisso sério com Sua igreja.
4. Série de Mensagens em Gênesis: ore para que essas mensagens alcancem o
coração das pessoas, levando-as a desfrutarem de uma vida de intimidade
com o Senhor.
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Leve ao Senhor os motivos de oração do Semear:
- Ore para que tenhamos criatividade para oferecer
um ambiente adequado ao ensino da Palavra de
Deus, frente ao grande e crescente número de crianças.
- Ore pelo Culto Infantil, para que os pais entendam a importância deste
momento e tragam seus filhos. Ore também para que as crianças aprendam a
cultuar a Deus e desfrutar da comunhão.
- Ore pelo Semear Bebês, para que essas crianças desde os primeiros anos de
vida, ouçam o Evangelho e sejam alcançadas pela graça de Deus.

11

17

Interceda pelo Impulse, para que o Senhor conceda
responsabilidade quanto às suas prioridades e
principalmente com suas vidas devocionais.
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Leve ao Senhor os motivos de oração do Conecte:
1. Agradecer pelas atividades de "Recepção aos Bixos",
quando cerca de 20 pessoas, entre cristãos e não
cristãos, foram alcançadas pelas nossas atividades.
Pedir por oportunidade de estreitamento de laços entre eles e oportunidades para
falar mais vezes do evangelho;
2. Agradecer pela formação de novos grupos de discipulado no Conecte.
Pedir ao Senhor que capacite os novos discipuladores, faça os grupos crescerem
em comunhão e sabedoria e levante novos discipuladores em nosso meio;
3. Agradecer pela oportunidade de, em mais um ano, realizarmos os grupos
pequenos na Unicamp, pela disponibilidade e instrumentalidade de todos os
voluntários envolvidos.
Pedir que o Senhor use os envolvidos de forma estratégica nos momentos dos
GP’s, permitindo que preguem o evangelho de forma honesta, ousada e direta aos
universitários.
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Missão da JOY Brasil.
- Sabedoria e crescimento da Missão JOY em Vinhedo
- Pelo sustento da equipe de missionários
- Pelos novos adolescentes vindo nos eventos onde o evangelho está
sendo pregado.
- Sabedoria pela liderança do trabalho e Diretoria.
- Por mais parceiros, e igrejas que queiram investir no Reino
- Pela saúde dos missionários
- Pelo novo estagiário, Matheus Gabriel.

18

Há mais de uma década, a Fonte tem plantado a semente do
Evangelho no bairro Vilage através de uma EBF mensal em escola
pública. O pedido de oração da equipe refere-se ao programa "Sábado
Legal", a fim de que Deus regue os pequenos frutos que estão surgindo para que
haja conversão e transformação na vida de crianças e adolescentes, bem como em
suas famílias. Peça também a direção do Senhor para todos os que atuam nessa
obra missionária.

19

Ore para que os pais e mães da Fonte sejam movidos a criarem seus
filhos segundo os princípios do Senhor.

Ore para que sua vida seja um testemunho evidente da presença de
Jesus. "Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do
seguinte testemunho dado pela mulher: "Ele me disse tudo o que
tenho feito". (João 4: 39).

Leve ao Senhor os pedidos do Ministério de
Mulheres:
- Ore pela EBA que vai acontecer nos meses de maio
e junho no Ministério de Mulheres, que seja mais um recurso para que mulheres
fortaleçam sua fé e tenham suas mentes cheias dos princípios e verdades
absolutas para defender a Razão de sua fé. 1 Pe 3:15.

Ore para que identifiquemos aqueles descrentes que estão nos
visitando nestes dias. Peça a Deus para que eles possam ser movidos
para participarem dos grupos evangelísticos e também para que
tenhamos boas reuniões para compartilhar do amor de Deus.

14

MINISTÉRIO DE
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20
21

Ore pelo MOPS:
- Interceder para que Deus dê sabedoria e disposição aos
pais durante a fase de pré-adolescência e adolescência de
seus filhos e agradecer pela reunião de março, que tratou sobre esse tema;
- Orar pelos grupos de mães que têm levado a mensagem do evangelho a tantas
mães semanalmente, além de também trazer crescimento espiritual àquelas que
já conhecem a Cristo.

Interceda pelo Ministério Discipular:
- pelo treinamento para discipuladores que ocorrerá
final do mês de abril. Que o Senhor conduza toda a DISCIPULAR
programação.
- pelos grupos que estão sendo formados nesse primeiro semestre do ano, para
que discipuladores e discípulos cresçam no conhecimento da Palavra e na
comunhão.
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Ore para que a Igreja Batista Fonte seja repleta de boas obras
relevantes e impactantes na sociedade, sendo todas elas
fundamentadas na fé que temos em nosso Senhor Jesus.

MINISTÉRIO

Ore pela Fonte em BH para que seja encontrado outro local para as
reuniões de domingo e pela formação de uma liderança masculina.

