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Ore sem cessar pelas autoridades constituídas no país,
reconhecendo que 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. (I Timóteo 2.3-4).
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Interceda pelos PREÁS:
- Ore para que os grupos de discipulado sejam um instrumento
de Deus na vida dos pré-adolescentes. Que o Senhor use a vida
dos discipuladores através dos estudos ministrados e das oportunidades
de convívio com os preás.
- Ore pela equipe dos Preás. Que os membros da equipe tenham sempre
em mente o motivo do seu serviço e que isso oriente todo o trabalho no
ministério. Ore em gratidão pela equipe que tem sido formada e que o
Senhor abençoe os que diligentemente têm se empenhado.

25
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Ore pelas provas e entregas de trabalho antes
das férias de julho, para que nossos adolescentes
levem seus estudos com excelência para a glória de Deus.

Leve ao Senhor os motivos de oração do
CONECTE:
1. Agradeça pela oportunidade de realizar mais
uma Conferência Conecte, que foi uma oportunidade de comunhão com o
Pai e de serviço ao Corpo de Cristo.
2. Peça pela viagem missionária que a equipe fará ao sertão, em julho, e
para que o Senhor os use nas vidas daqueles que receberão visitas.
Também ore pela vida dos missionários que lá estão, para que o Senhor os
continue sustentando em todas as áreas das suas vidas. E para que o
Senhor disponha cada membro da equipe a servi-lo em uma vida
dedicada à missão, dentro e fora da viagem.

27

Ore pela Missão JOY- Brasil:
- Pelo acampamento da JOY em julho, para que
muitos adolescentes tenham
oportunidade de ouvir de Jesus.
- Pelo sustento e saúde dos missionários da JOY.
- Por mais voluntários que queiram ir ao acampamento para auxiliar.
- Para que o Espírito Santo dê sabedoria e poder.
- Pelo levantamento de recursos para os jovens que precisam de ajuda
para ir ao acampamento.
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Ore para que sua família seja fundamentada nos princípios de
Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas
transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. (Romanos 12.2)

29

Ore com o Ministério de Casais:
- Para que os maridos decidam ser os líderes dos seus lares,
sendo servos e exemplo em tudo para suas esposas e seus filhos.
- Para que as esposas decidam ser submissas e respeitosas aos seus maridos,
com alegria e em Cristo, para que Deus seja glorificado através delas.
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“

Ore para que as famílias da Fonte coloquem Cristo sobre todas as
coisas, fazendo dEle uma fundação sólida e, também, para que
se dediquem à oração e ao conhecimento da Bíblia.

MINHA ORAÇÃO

www.igrejafonte.org.br

“
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Ore com o Ministério de Administração da Fonte:
O crescimento da igreja traz alguns desafios, entre eles a
administração do nosso estacionamento. Ore agradecendo
pelo trabalho dos voluntários e dos manobristas contratados. Ore
também por sabedoria de todos os motoristas que se utilizam deste
espaço, lembrando do ensinamento bíblico: Façam tudo sem queixas nem
discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de
Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual
vocês brilham como estrelas no universo, (Filipenses 2.14-15)

01

Comece o mês louvando ao Senhor pelos Seus atributos. Ele é a
Rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são
justos. É Deus fiel, que não comete erros; justo e reto ele é.
(Deuteronômio 32.4)

02

Celebre em oração o supremo poder de Deus sobre todos os
eventos de nossas vidas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e
no seu forte poder. (Efésios 6.10)

03

Hoje é dia de orar contemplando a glória de Deus. Bendiga o
Senhor a minha alma! Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso!
Estás vestido de majestade e esplendor! (Salmos 104.1)

04

Agradeça a Deus, o Soberano, porque Ele nos ama
poderosamente. Pois estou convencido de que nem a morte nem
a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro,
nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra
coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em
Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 8.38-39)

05

Peça ao Senhor para que seus pedidos de oração estejam
alinhados à vontade do Pai. Não estejais inquietos por coisa
alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas
diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. (Filipenses 4.6)

06

Interceda
pela
conferência
de
Aconselhamento Bíblico que ocorrerá nos dia
7 e 8 de junho na Fonte, para que toda
organização honre ao Senhor.

Sexualidade

PURA

07

Homem e mulher foram criados para a glória de Deus, mas a
idolatria sexual os tem afastado de Deus e do desfrute da
sexualidade que agrada e glorifica a Deus. Ore para que Deus
use o preletor, Dr. John Street, para capacitar e santificar o coração de
todos os participantes da conferência de aconselhamento que inicia hoje
à noite e continua amanhã pela manhã.
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Nossos jovens vivem sob pressão intensa numa cultura
marcada pela imoralidade sexual e cada vez mais distante da
verdade e dos propósitos de Deus. Ore para que a palestra que
o John Street apresentará a eles hoje à noite, possa impactar suas vidas e
motivá-los a buscar a pureza de coração e comportamento, em suas vidas
e relacionamentos.
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Conflitos fazem parte das nossas vidas. Conflitos podem e
devem ser resolvidos! Conflitos são ótimas oportunidades para
amadurecimento da nossa fé e para glorificarmos a Deus. Ore
pelas mensagens que serão apresentadas hoje pelo John Street nos
cultos, para que Deus nos fale e capacite a fim de lidarmos bem com os
nossos conflitos e a glorificarmos Seu nome.

10

Ore pelos novos casais. Interceda para que sejam firmes no
propósito de honrar a aliança, preservando a intimidade,
exclusividade e intimidade no casamento. Ore para que sejam
humildes perante Deus e se conformem com a instrução bíblica e o papel
de cada um. Ore para que revelem sempre a atitude de servos, servindo
um ao outro no temor do Senhor. Ore ainda para que não se conformem
com este mundo.

11

17

Ore pelos nossos noivos e pelo preparo que recebem através do
curso pré-nupcial. Ore para que sejam criteriosos no desejo de
agradar a Deus e puros em sua motivação e relacionamentos.
Ore para que Deus capacite e abençoe os sete casais que ministram o
curso aos noivos.

Peça ao Senhor para levantar professores cristãos no nosso país
em todos os níveis de ensino, a fim de que homens e mulheres,
bem preparados em suas áreas, exprimam princípios bíblicos e
Verdades Eternas em suas atuações.

12

Ore pelo Ministério de Mulheres para
que seja um instrumento de Deus para
honrá-lo e glorificá-lo através das
atividades propostas ao longo do ano. Peça ao Pai para que as mulheres
da Fonte sejam continuamente transformadas pelo Espírito Santo e que
submetam suas agendas às prioridades do Pai.

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 e/ou limitados fisicamente: Ivany,
Delci, Arvid, Valdomiro, Neme, Zélia, Eduardo Martins, Guiomar. Ore
também pelo Ministério de Visitação que regularmente tem dado
suporte a estas e outras pessoas.

13

Ore com a equipe que atua no Village, agradecendo ao Senhor
pelo primeiro acampamento, que uniu os jovens do local e os
da Fonte. Agradeça também pelos jovens que estão se doando
para essa ação evangelística. E peça ao Senhor para a semente plantada
caia em boa terra e que dê muitos frutos para a Glória do Pai.
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Interceda pelos motivos de oração do MOPS:
- Louve a Deus pelos grupos de mães dessa igreja,
que têm dado suporte espiritual para a prática do
dia a dia de suas rotinas familiares.
- Ore pela formação de novos grupos, por pessoas que abram seus lares
para recebê-los e também por mulheres maduras na fé que possam
liderar espiritualmente esses grupos.
- Interceda também pelo encontro geral de mães, que será em 15/06. Ore
por toda a logística do evento, pela equipe, preletora (Jaqueline Lattaro)
e pelo cuidado com as crianças.
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Peça ao Senhor para que você tenha anseio por uma vida de
oração em crescente intimidade com o Pai.

As verdades do Senhor estão expressas em sua Palavra, que
é viva e eficaz. Ore pelos cursos ministrados na Escola
Bíblica da Fonte, pedindo a Deus sabedoria e clareza aos
nossos professores.
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Leve ao Senhor os motivos de oração da Igreja Batista Fonte
– Morungaba:
- Louve a Deus pelos três Grupos nos Lares em funcionamento
em nossa igreja e ore para que mais pessoas participem.
- Peça a Deus por sabedoria e coragem para aproveitar as oportunidades
evangelísticas que surgem no contexto das escolas públicas de
Morungaba.
- Ore por unidade e perseverança entre os membros e frequentadores da
igreja.
- Clame por mais pessoas dispostas ao serviço nos ministérios da igreja,
entre eles: louvor, infantil, ensino, administração.
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Interceda pela Igreja Batista Fonte – BH:
- Ore pelos eventos do mês de junho.
- Peça ao Senhor pelos enfermos, principalmente os que
sofrem com a dengue.
- Peça a Deus para enviar instrumentistas para auxílio no momento de
louvor.
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Interceda pelo Ministério Discipular:
1. Ocorreu em abril o treinamento de
discipuladores. Agradeça ao Senhor por essa DISCIPULAR
oportunidade de aprendizado, que levou os participantes ao
entendimento de que discipulado é missão de todo cristão.
2. Ore pelos discipuladores para Deus capacitá-los e para que
continuem perseverantes neste trabalho.
MINISTÉRIO

