23

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 servir neste trabalho. Ore para que as pessoas alcançadas tenham no
Senhor Sua fonte de contentamento e alegria.

24

Os pacientes do Hospital Boldrini, crianças em sua grande
maioria, têm recebido apoio, conforto e mensagens de
esperança em Cristo, através do trabalho de capelania
voluntária de irmãos e irmãs da Fonte. Ore para que cada um seja
capacitado e fortalecido pelo Senhor para ser instrumento na vida dos
pacientes visitados. Ore para que a Palavra semeada nos corações possa
produzir frutos pra a glória de Deus.

25

Levar os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros e
aconselhar biblicamente são alguns dos privilégios e
responsabilidades que Deus dá a cada crente. Ore para que
como Seus filhos e Sua igreja, sejamos sensíveis, obedientes e aplicados
na edificação e auxílio dos que necessitam de ajuda, esperança e
encorajamento. Ore para que o aconselhamento bíblico seja uma prática
natural na família Fonte.
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Vários missionários da Fonte se dedicam exclusivamente a
levar o Evangelho aos povos não alcançados. Ore por nossos
missionários e suas famílias que estão no campo. Peça para
que Deus os capacite e os sustente com Sua bondosa mão todos os dias.
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Ministério de Administração pede que oremos ao Senhor
em gratidão pela forma como transcorreu a Assembleia
Ordinária para aprovação de contas do ano de 2018, realizada
em junho, assim como pela comprovação de que movimentação e
obrigações da igreja estão seguindo um padrão de excelência e retidão.
Agradeça também pelo trabalho do Conselho Fiscal que avaliou as contas
no biênio 2017 e 2018. Peça a Deus sabedoria para o novo Conselho Fiscal
(biênio 2019 e 2020), bem como para todos os envolvidos na
administração dos recursos da nossa igreja. Tudo o que fizerem, seja em
palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio
dele graças a Deus Pai. (Colosssenses 3: 17)
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Interceda pelas pessoas que estão mais atentas ao celular do
que aos que estão ao seu lado. Peça ao Senhor para sondar o
seu coração e avaliar se este também não é o seu caso.
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Peça a Deus para lembrá-lo diariamente que oração é um
relacionamento com o próprio Pai Celestial, em nome de Jesus
e no poder do Espírito Santo. Agradeça humildemente ao
Senhor por esse privilégio, buscando crescente intimidade com o Pai.
"Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado,
um dos seus discípulos lhe disse: 'Senhor, ensina-nos a orar." (Lucas 11: 1).

“

MINHA ORAÇÃO

Agradeça a Deus pelo Espírito Santo, que intercede por nós
quando estamos em momento de maior fraqueza. O meu
socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. (Salmo 121.2)

Existe alguma coisa que está tirando sua paz? Lembre-se de
que o Senhor nos manda levar tudo a Ele em oração. Em
oração, deposite aos pés da cruz tudo quanto tira sua paz, e
confie na soberania do nosso Deus.

www.igrejafonte.org.br
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Ore para que o Senhor o ajude a conhecê-lo cada vez mais
profundamente, em relacionamento íntimo e sincero. Mas
busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça,
todas estas coisas lhes serão acrescentadas. (Mateus 6.33)
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Louve e agradeça ao Senhor pela Conferência de
Aconselhamento que tivemos com o Dr. John Street, e pelos
frutos já colhidos. Ore para que a palavra ministrada com
profundidade, consistência e objetividade possa estimular e resultar na
santificação de cada um. Ore para que a nossa igreja viva a sexualidade pura.
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Ore pela salvação de seus entes queridos, a fim de que o
Senhor, em sua infinita misericórdia, abra seus olhos e
quebrante seus corações para que eles recebam a Cristo como
Salvador de suas almas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no
tempo certo faremos a colheita, se não desanimamos. (Gálatas 6.9)

“

22

Ore para que Deus lhe mostre oportunidades para demonstrar
o amor cristão aos que estão passando por alguma
necessidade. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor
uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco.
(I Tessalonicenses 3.12)
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Ore para que o povo de Deus busque refúgio somente nEle para
superar sua própria inclinação pecaminosa e fraqueza da carne
e nos fortaleça para enfrentarmos todas as pressões a que um
filho de Deus está sujeito.
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Leve ao Senhor os motivos de oração do Village:
- agradecer pelo café da manhã com as alunas do artesanato.
Essas alunas são mães que recebem aulas enquanto seus filhos
estão em estudo bíblico;
- pedir para que Jesus seja coluna nesses lares;
-gratidão pelo apoio da Nay aos jovens do Village, especialmente no
primeiro day camp;
- pedir por todos os professores que lecionam no Village.
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Interceda pelos motivos de oração dos PREÁS:
- ore pelo coração de cada preá durante o Programa de Férias
para que eles possam servir ao Senhor com disposição e
motivação correta;
- ore para que os preás tenham o desejo de participar das programações
com alegria e corações abertos para conhecer e obedecer a Deus;
- interceda pelas famílias dos pré-adolescentes para que estejam cada
mais interessadas e desejosas em ensinar e incentivar seus filhos no
conhecimento da Palavra.
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Ore para que os pais da Fonte invistam tempo de
relacionamento com seus filhos e possam apresentar-lhes
Deus e refletir o caráter do Senhor. Este dia será um memorial
que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao
Senhor. (Êxodo 12.14)
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Interceda pelos motivos de oração do MOPS:
- para que seja bem sucedida a formação de novos
grupos semanais a partir do próximo semestre;
- pelos preparativos do evento comemorativo de 10 anos do MOPS Fonte.
Deus continue abençoando e alcançando mães através desse ministério.
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SEMEAR: Hoje iniciaremos o Programa de
Férias, esperamos receber e proclamar o
evangelho para 450 crianças! Ore para que
durante esses dias a mensagem da salvação seja claramente comunicada
e essas crianças recebam a Jesus como seu Salvador. Ore também pela
segurança e integração de cada uma dessas crianças.
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Durante o Programa de Férias aproximadamente 300
pessoas servirão nas mais distintas áreas. Ore para que o
Senhor as abençoe e lhes conceda habilidade e amor na
execução de suas tarefas.
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Ore pelos monitores do Programa de Férias. São pessoas que
diariamente têm apresentado o plano de salvação, interceda
para que sejam fiéis à Palavra do Senhor e consigam comunicar
o Evangelho a cada criança.
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Ore para que as crianças que receberam Cristo como seu
Salvador durante o Programa de Férias mantenham-se
firmes e para que seus pais tenham sabedoria para
direcioná-las corretamente.
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Interceda pela Igreja em Morungaba:
-Hoje haverá o Festival da Pizza. Peça a Deus por um tempo de
convívio e integração, que aproxime pessoas umas das outras e

de Cristo.
-Clame ao Senhor para que a Igreja em Morungaba compreenda o que é a
obra missionária e para que apoie com intercessão e contribuição.
-Peça pela arrecadação do valor restante necessário para realizar o
calçamento da área externa da igreja.
- Ore para que Deus abra o entendimento dos irmãos da igreja para que
valorizem as verdades preciosas da Palavra de Deus e tenham uma vida
que O agrade.
-Agradeça pelas reuniões semanais do Grupo Pequeno de Casais e peça
pelo aprendizado e crescimento de cada participante
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Interceda pelo Impulse:
- para que os nossos adolescentes tenham o
desejo genuíno de conhecer mais a Deus;
- para que tenham a capacidade de identificar comportamentos e
opiniões atuais desalinhados com as verdades bíblicas;
- para que decidam levar a Bíblia como autoridade em suas vidas.
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Agradeça a Deus por Ele ser nosso suporte nos pequenos e
grandes desafios que enfrentamos na vida. Em todas estas
coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele
que nos amou. (Romanos 8.37)
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Ore com o Conecte:
-Para que o Senhor mantenha a equipe alinhada
com o planejamento;
-Pela organização, execução, preletores, relevância e eficácia das
próximas EBJ’s;
-pelas férias da equipe;
-gratidão por tudo o que o Senhor permitiu que fosse realizado no
primeiro semestre do ano.
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Peça a Deus para alimentar a sede no coração de Seu povo para
que este deseje conhecer mais a Ele e Sua vontade. Porque Ele
sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. (Salmos 10.9)

Leve ao Senhor os motivos do Ministério
Discipular:
1. Ore pelos grupos que foram formados neste DISCIPULAR
primeiro semestre de 2019. Que o Senhor mantenha discípulos e
discipuladores motivados e firmes no propósito de crescerem em Cristo.
2. Agradeça porque mais pessoas têm se interessado em fazer parte de
um grupo de discipulado. Ore pelo processo de formação de novos grupos.
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MINISTÉRIO

O Ministério de Mulheres pede que a
comunidade da Fonte ore pelo Encontro
de Mulheres que ocorrerá em agosto,
intercedendo pelos desafios da equipe, pela vida da preletora Hendrika
Vasconcelos, pelas mulheres que participarão. Peça ao Senhor que o
encontro seja uma oportunidade para receberem alimento espiritual
consistente, comunhão e tempo de integração.

20
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MINISTÉRIO DE

Peça ao Senhor para que, nos momentos difíceis da vida, você
aprenda a confiar somente no Pai. Mas eu, quando estiver com
medo, confiarei em ti. (Salmos 56: 3)

Sustentados em tudo pelo Senhor, devemos suportar em
oração os que estão enfermos e/ou em tratamento de saúde.
Peça a Deus que conceda força, conforto, sabedoria, cura, a
estes irmãos e irmãs: Ivany Sprogis, Saulo Lisbão, Valdomiro Ghencev,
Arvid Duduch, Neme, Suely Temple, Eduardo Martins, Delci.

