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Ore pela prática natural e regular do aconselhamento bíblico na
igreja, quer seja feita 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. “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de
Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” 2Timóteo 3.16
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Ore para que em seu lar todos os membros sejam capacitados no
Senhor a serem pessoas misericordiosas e compassivas. “Sejam
bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se
mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo” Efésios 4.32
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Peça a Deus para oferecermos cada vez mais hospitalidade aos
visitantes da Igreja Batista Fonte. "Sejam mutuamente
hospitaleiros, sem reclamação". 1Pedro 4.9

Ore para que não venhamos a perder pequenos hábitos que nos
remetem à lembrança de que somos um povo separado deste mundo.
“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

Agradeça ao Senhor pelos missionários da nossa igreja e peça para que
sejam fortalecidos no poder do Espírito e tenham ousadia para pregar
o Evangelho. “E como pregarão, se não forem enviados? Como está
escrito: Como são belos os pés dos que anunciam boas novas! "Romanos 10.15
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Mais um Acampamento Conecte está chegando e é
com imensa alegria e gratidão que anunciamos isto.
Supliquem a Deus para que o Ele viabilize toda a
logística e organização, bem como o nosso aprendizado, crescimento e
comunhão lá, naqueles dias. Ore também para que o Senhor seja glorificado
na vida dos que estão servindo e que o acampamento permita que mais
jovens sejam aproximados a Deus por seu imenso amor e graça.

Ministério Semear
- Ore para que os membros do ministério tenham
criatividade para oferecer um ambiente
adequado ao ensino da Palavra de Deus, frente ao grande e crescente número de
crianças.
- Ore pelo Semear Bebês, para que as recentes mudanças no processo de entrega
e retirada das crianças sejam assimiladas pelos responsáveis e voluntários, e
assim tenhamos um ambiente mais seguro para nossas crianças.
- Ore pelo processo final de revisão e ilustração das revistas do Semear. Para que
o nosso Deus continue usando essa ferramenta como um apoio aos pais no
discipulado de seus filhos.
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Ore por cada um dos pastores da Igreja Batista Fonte, pedindo
proteção e sabedoria de Deus por eles e suas respectivas famílias.
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“

MINHA ORAÇÃO

Seus interesses têm sido os interesses do Senhor? Seus pensamentos
estão voltados para o Reino? Ore hoje para que suas falhas de caráter
não sejam obstáculos para que Cristo seja conhecido e exaltado.

Vida com Deus é vida de combate! Ore para que você e sua família
tenham consciência dessa verdade e, assim, aprendam a clamar a
Deus, a fim de que sejam fortalecidos, a cada dia, no Senhor. “Mas os
meus olhos estão fixos em ti, ó Soberano Senhor; em ti me refugio...” Salmos 141.8

www.igrejafonte.org.br
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Agradeçam conosco a oportunidade de realizar o
planejamento ministerial. Louvem a Deus pelos novos
integrantes de cada ministério e peçam para que o Senhor
direcione equipes e membros para diligência no cumprimento de metas e
ações. “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.” Colossenses 3.17
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Ministério de Aconselhamento
O Ministério de Aconselhamento pede oração pela ministração
do seminário Fundamentos do Aconselhamento que começa
hoje e vai até dia 05 na Union Church e Igreja do Redentor no Rio de Janeiro.
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Conhece as ferramentas e oportunidades para a oração
individual e comunitária da IBFonte? Ore para que haja em nós
maior compromisso e dedicação à oração. Que Deus nos dê
disposição para praticarmos a oração através de ações, tais como: boletim
de oração, plantão de oração, momento de oração no culto, reunião
dominical de oração, sala de oração, programas especiais de oração e em
outras oportunidades.

“

O Ministério MOPS está completando 10 anos. Orem
pela celebração desta data, suplicando pela equipe
envolvida nos preparativos, por toda a logística, pela
palestrante e pelas mães.
Peçam a Deus também pela formação de novos grupos nos lares, para que
muitas mães continuem sendo alcançadas através desse ministério. “...façam
tudo para a glória de Deus.” 1Coríntios 10.31c

29

04

Ore para que Deus inspire esperança no coração daqueles que
sofrem em meio a problemas e que não veem solução.
“Descanse somente em Deus, ó minha alma; dele vem a minha
esperança.” Salmos 62.5
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Ministério de Administração
Nossas ofertas devem expressar a honra e o temor que
devemos a Deus. Quando no A.T. o povo deu "qualquer coisa",
ou aquilo que estava "sobrando", a reação de Deus foi de desagrado e
rejeição (Ml 1.6 a 14). Por outro lado, mais à frente no livro, vemos a
reação de Deus diante de outra postura do povo: “Mas para vocês que
reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em
suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral.”
Malaquias 4.2
Ore para que o Senhor nos ensine a sermos generosos em nossas
contribuições (2 Co 8.1-3), de maneira que honremos e demonstremos
temor ao nosso Deus.
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Ministério Preás
Há um mês, aconteceu o acampamento dos preás.
Ore ao Senhor:
- Agradecendo a disposição da equipe em sair de sua zona de conforto
para servir no Reino e investir na vida dos pré-adolescente durante o
acampamento.
- Interceda pelos amigos dos preás que foram ao acampamento. Que
tenham ouvido, entendido e se rendido à mensagem de salvação.
- Pelos já convertidos que estiveram presentes, que eles se mantenham
firmes em andar na direção que Deus propõe.
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Clame ao Senhor para que sejam confrontados e libertos os
que estão escravizados por seus pecados. “Portanto, confessem
os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para
serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.” Tiago 5.16
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Ore pelos 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 glorificarem a
Deus e, pela cura, se for esta a vontade do Senhor.
Ivany Sprogis, Saulo Lisbão, Valdomiro Ghencev, Arvid Duduch, Neme,
Delci, Suely e Antonio Temple, Eduardo Martins, Vera Guimarães, Sarinha
e seus pais (bebê do Paulinho e Raíssa). “Ele fortalece o cansado e dá
grande vigor ao que está sem forças.” Isaías 40.29
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Ore ao Senhor para que Ele desperte nos pais a disposição e
responsabilidade em educar seus filhos segundo a Palavra de
Deus, sempre com muito amor, alegria e dedicação. “Ensine-as
com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado
em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e
quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na
testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões.”
Deuteronômio 6.7-9
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Oremos para que o Senhor estimule as crianças e adolescentes
da IBFonte a ter o desejo de estar mais envolvido com Ele e a
ouvir a voz do Senhor. "Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu
servo, e ensina-me os teus decretos." Salmos 119.135
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Fale com Deus para dar às crianças e aos adolescentes da
IBFonte a sabedoria necessária para escolher amigos tementes
a Ele. "O homem honesto é cauteloso em suas amizades."
Provérbios 12.26
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Peça ao Senhor para fortalecer nossas crianças de modo a
permanecerem firmes no caminho dEle. "Dá-me entendimento,
para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração."
Salmos 119.34
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Agradeça a Deus as oportunidades que Ele tem nos dados de
levar treinamento e capacitação de conselheiros bíblicos a
outras igrejas e peça a Ele que desperte em nosso meio mais
voluntários que queiram ser preparados para aconselhar biblicamente.
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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.
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Interceda a Deus por todos aqueles que se dedicam ao ensino
e peçam ao Senhor para levantar novas vidas com integridade,
alegria, paciência e perseverança para a obra educativa em
todos os níveis de ensino. “Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine;”
Romanos 12.7

16

Ore para que haja um despertar da Igreja ao estudo da Palavra.
”Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de
todo o coração.” Jeremias 29.13
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Ministério de Casais
Orem a favor do próximo encontro de casais 2020. Que Deus
desperte o interesse e atraia casais e noivos para participar.
Que Ele nos dê uma equipe de voluntários que possam atuar no cuidado
das nossas crianças que estarão presentes neste evento e que Deus
abençoe o preletor Daniel Reis no preparo das mensagens que serão
ministradas.
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Ministério de Mulheres
Louvem ao Senhor pelo encontro de
Mulheres realizado em agosto. Foi um tempo
excelente de exposição da Palavra de Deus, comunhão e integração.
Peçam ao Senhor para que este ministério seja somente para honrar e
glorificar a ELE. "Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que
opera em nós” Efésios 3.20
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Ministério Discipular
Orem por todos os envolvidos em discipulado
para que Deus motive os corações a firmarem o
compromisso por serem discípulos de Jesus.
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MINISTÉRIO DE

MINISTÉRIO

DISCIPULAR

Ministério de Casais
Ore para que cada cônjuge da IBFonte lute contra seu egoísmo
no relacionamento familiar, visando satisfazer as necessidades
do outro cônjuge e dos seus filhos, em todas as áreas da vida. “Cada um
cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos
outros.” Filipenses 2.4

