
01 Ministério Aconselhamento
Ore pela conferência da ABCB (Associação Brasileira de 
Conselheiros Bíblicos) que está acontecendo em Águas de 

Lindóia, no período de 29 de julho até 02 de agosto.
“Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo 
isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os 
santos.”  Efésios 6.18

03 Agradeçam a Deus pelo primeiro semestre do ano e pelos 
grupos de discipulados que se formaram e os que estão em 
funcionamento. Que o Senhor continue os �rmando neste 

propósito e retornem suas atividades com corações motivados em 
cumprir sua missão de serem um discípulo de Cristo.

02 Como é bom voltar às atividades em mais um semestre! Existe 
uma imensa gratidão a Deus por tudo que Ele permitiu até  aqui. 
Orem com o Conect pelo GP Universitário, que tem gerado ótimos 

frutos de evangelismo, aconselhamento e comunhão entre irmãos na 
Universidade. Agradeça a Deus por essa oportunidade e peça para que Ele 
oriente a todos com sabedoria e graça para servi-Lo cada vez melhor.

www.igrejafonte.org.br 04 Ore para que na retomada da rotina escolar, os 
adolescentes Cristãos, não deixem de priorizar 
o tempo com Deus.
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30 Ore para que o Senhor capacite e dê sabedoria para os 
envolvidos com o trabalho no Village. Que tudo seja feito de 
acordo com a vontade dEle e seu nome venha ser conhecido e 

glori�cado.

31 Dedique-se em oração, suplicando que Deus nos atraia para 
um viver mais íntimo e consistente com Ele.
“Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a 

con�ança, a �m de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos 
ajude no momento da necessidade.” Hebreus4.16

23 Con�itos fazem parte na nossa vida e podem ser solucionados 
através da sabedoria e força que vem de Deus através do Seu 
Espírito e da Sua Palavra. Ore para que os que tem buscado 

ajuda para solucionar con�itos possam provar das soluções e livramento 
que buscam, acolhendo de bom grado a Palavra que lhes tem sido 
ministrada.

24 Ore para que Deus encoraje o povo dEle a compartilhar do 
Evangelho do Senhor Jesus com seus relacionados.

25 Interceda pelas koinonias. Que o ensino continue abençoando 
cada vida que frequenta e aqueles que ainda não participam, 
que venham a entender a importância desta reunião para uma 

vida cristã. “Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em 
união!”  Salmos 133.1

27 “Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.” 
Salmos 119.11
Ore para que, assim como o salmista, você viva dentro da 

vontade de Deus, revelada em Sua Palavra.

28 Ore pelos voluntários da Igreja Batista Fonte que atuam no 
Hospital Boldrini e no HC para levar consolo e encorajamento 
aos pacientes, em sua grande maioria crianças, adolescentes e 

jovens, bem como aos seus familiares ali presentes. Agradeça a Deus pelos 
novos voluntários da igreja que irão começar a servir nesses hospitais.

29 Ore pelo Culto Infantil. Que os pais entendam a importância 
deste momento e tragam seus �lhos. Ore também para que 
as crianças aprendam a cultuar a Deus. 

26 Interceda pela Conferência Conecte 2020. Será 
um evento de dimensões muito maiores do que já 
foi realizada na Fonte, em todos os sentidos. Peça 

ao Senhor sabedoria para toda a equipe envolvida em realizar o evento, 
desde o planejamento até a execução �nal. Também para que o foco em 
agradar ao Senhor seja prioridade.



05 Ore para que neste semestre haja um 
envolvimento maciço dos homens da Igreja 
Batista Fonte para participarem dos Cafés 

com os homens, que acontece na 1ª terça-feira de cada mês.  Peça para 
que o Senhor capacite e desperte no coração dos homens a necessidade 
de participação, visão de privilégio, mente e coração ávidos pelo 
crescimento espiritual. 

06 Interceda por nossos irmãos e irmãs que estão enfermos e/ou 
em tratamento de saúde. Peça a Deus que conceda força, 
conforto e sabedoria para lidarem com a situação e assim

glori�carem a Deus e, pela cura, se for esta a vontade do Senhor.
Ivany Sprogis, Saulo Lisbão, Valdomiro Ghencev, Arvid Duduch, Neme, 
Delci, Suely Temple, Eduardo Martins.

16 Ore hoje por todos os professores do 
Ministério Semear. Peça ao Senhor que 
desenvolva a eles um amor genuíno por cada 

criança e se dedique com criatividade no ensino da Palavra do Senhor. Ore 
para que o Senhor leve mais pessoas a trabalhar ensinando Sua Palavra 
aos pequeninos.

17 Separe um tempo hoje para orar por aqueles que se encontram 
desempregados. Ore para que sejam fortalecidos pelo Senhor 
juntamente com seus familiares. Ore para que coloquem 

�rmemente sua con�ança e esperança no Senhor! Ore para que Deus lhes 
abra nova oportunidade de trabalho.

11 Ore pelos relacionamentos pais & �lhos; que os homens da 
nossa igreja invistam tempo na instrução dos seus �lhos, 
buscando capacitação do Senhor e tendo uma vida marcada 

por sabedoria, amabilidade e justiça. Que em meio a tantos desa�os e 
pressões, os pais sejam encorajados a introduzir uma educação bíblica em 
seus �lhos, com coragem e ternura.

14 “E não sede conformados com este mundo, mas sede 
transformados pela renovação do vosso entendimento, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de 

Deus.” Romanos 12.2
Ore para que Deus confronte seus �lhos para que possam fortalecer seus 
compromissos de viverem o que e como Ele determina. 

15 Aconselhar biblicamente é privilégio e responsabilidade que 
Deus dá a cada cristão genuíno.  Ore para que a igreja priorize e 
pratique naturalmente e intensamente o aconselhamento

bíblico, seja de maneira informal ou formal, nas várias oportunidades e 
sobre os mais variados tipos de problemas. Que cada um da família Fonte 
seja instrumento nas mãos de Deus para transformação de outros.

13 Em Tito 2, existem instruções para se ter uma 
vida coerente à vontade de Deus. Ore para 
que as mulheres mais maduras e experientes 

sejam exemplo de vida prática para as mais novas na fé, priorizando suas 
famílias e seus lares. E assim, que a Palavra de Deus não seja difamada 
através delas e suas vidas re�itam o temor ao Senhor.

12 Ministério de Administração
Agradeça a Deus pelo serviço dos voluntários que servem nas 
diversas equipes ligadas ao Ministério de Administração: 

Gerência de Culto ("Posso Ajudar?"), Ceia, Coleta e Estacionamento. 
Lembre-se também dos manobristas contratados pela igreja para o 
estacionamento. São atividades fundamentais para o bom andamento 
dos nossos trabalhos, e devemos ser gratos pela dedicação de cada 
pessoa. Interceda pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um dos 
envolvidos, bem como dos seus familiares, para que o serviço seja 
prestado com dedicação e alegria.
“Prestem culto ao Senhor com alegria;”  Salmos 100.2a07 Interceda pela equipe de voluntários do Impulse. 

Agradeça o empenho de cada um deles e para 
que Deus os supra em suas vidas devocionais.

08 Cerca de 350 pessoas por mês têm telefonado para o Ligue 
Pra Vida e ouvido uma mensagem. Ore para que este meio de 
proclamar a verdade bíblica, oferecer esperança e orientação 

toque o coração de muitos para transformação de vida que somente Deus 
pode realizar.

09 Há um mês, muitas crianças não convertidas 
estiveram na programação da EBF. Ore para 
que toda a palavra que elas ouviram possa 

render frutos de salvação em seus lares.

10 Ore hoje para que você seja usado como instrumento nas mãos 
do Senhor, encorajando irmãos desanimados ou que estejam 
passando por di�culdades.

“Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a �m de 
edi�cá-lo.” Romanos 15.2

18 “Orem continuamente.” 1 Tessalonicenses 5.17
Este mandamento tem sido uma realidade em sua vida? Ore 
para que a nossa igreja renove seu compromisso de oração, a 

�m de viver inteiramente na dependência do Senhor, desfrutando da paz 
que só Ele é capaz de dar.

19 Ore para que todo ensino bíblico que tem sido disponibilizado 
na Fonte venha ser praticado e de maneira alguma desprezado.

21 Ministério Descoberta
Ore para que o Senhor levante mais membros comprometidos 
e dispostos a servir em nossa comunidade.

Interceda pela equipe Descoberta, para que continue sendo uma 
ferramenta e�caz, cooperando com o corpo de Cristo.

22 Clame para que Deus, a cada dia, abra seus olhos para tudo 
aquilo que o deixa mais próximo dEle. Que sua vida seja para 
agradar ao Senhor e para que Seu nome seja glori�cado.

20 Ore por nossos irmãos que estão se sentindo fracos e sem 
esperança, por estarem passando por tribulações. Que eles 
possam encontrar na Palavra do Senhor o conforto e motivação 

e que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo.
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