
01 Ministério JOY
Entre os dias 14 e 17, será realizado o 
acampamento de discipulado. Ore por:

- Levantamento de recursos para ajudar os adolescentes carentes que 
precisam ir para o Acampamento de discipulados e para todos os 
missionários da missão;
- Palestrantes, líderes que falarão no acampamento;
- Crescimento espiritual de todos adolescentes que participarem deste 
acampamento, que o Espírito Santo possa agir na vida de cada um deles.

03 Quanto tempo você gasta pensando em Deus no seu dia? O que 
você mudaria em sua rotina diária se buscasse realizar tudo 
para Glória de Deus? Ore para que você tenha consciência de 

que vive cada momento de sua vida debaixo dos olhos de Deus e que suas 
atitudes venham a glori�cá-Lo. “Senhor, tu me sondas e me conheces.” 
Salmos 139.1

02 Impulse
Interceda pelos adolescentes que estão 
passando pela fase do vestibular.

Peça a Deus para eles dependam e descansem no Senhor durante esse 
processo. Ore também para que os adolescentes falem do Amor de Deus 
para seus colegas, em especial nas programações evangelísticas que 
ocorrerão em novembro.
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29 Ministério Semear
Intercedam !
Pais: Que estejam atentos e incentivem seus �lhos nas tarefas 

e lições propostas.
Filhos: Que seus corações cresçam em afeição pela Palavra de Deus.
Para que cada pessoa que serve no Semear seja dotada de um amor 
genuíno pelas crianças, que se re�ita em dedicação e compromisso.
E para que o Senhor renove a disposição de cada líder em cada área deste 
ministério, e que os conceda sabedoria e criatividade para o exercício de 
suas funções.

22 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.

23 Fofoca, mentira, difamação, palavras grosseiras, insultos, 
sarcasmo, zombaria e desdém, são práticas em sua vida? Se 
sim, ore para que o Senhor te livre de tais práticas.

“Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam 
agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e meu Resgatador!” Salmos 19.14

28 É difícil aceitar que a opinião de uma pessoa é diferente da 
nossa. Se levarmos o que Paulo escreveu em Romanos 14 e 
defendermos nossas convicções em humildade, evitaremos o 

pecado de viver julgando os outros. Ore por isso!

26 Intercedam pela equipe do Ministério Discipular, para que o 
Senhor os capacite a realizarem o processo de formação de 
novos grupos com sabedoria, e que o Ministério alcance 

recursos necessários, discernimento e disciplina para que os projetos 
estabelecidos para o ano de 2020 se concretizem. 

27 Ore para que o Espírito Santo lhe mostre evidências de 
egoísmo em sua vida, e deixe Ele trabalhar para extrair isto de 
você.

24 Ore para que haja em nosso meio maior compromisso e 
dedicação à oração. Que Deus nos dê disposição para 
praticarmos a oração através de: 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.

25 Ministério Discipular
-Agradeçam pelas vidas que já tem usufruído 
de crescimento e edi�cação em seus encontros 

de discipulado.
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30 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!



04 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 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 e Antonio 
Temple, Eduardo Martins, Sarinha e seus pais (bebê do Paulinho e Raíssa), 
Paulo Berti, Vera Guimarães e Patrícia Darbello Martins.

05 Ore para que todo o orgulho de insubmissão ao ensino da 
palavra tenha um �m em sua vida. “Obedeçam aos seus líderes 
e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como 

quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja 
uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.” 
Hebreus 13.17

16 Ore ao Senhor para que você esteja �rmado na base bíblica. 
“Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, 
como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem 

de anunciar o evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois nossa 
exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos 
intenção de enganá-los; ao contrário, como homens aprovados por Deus 
para nos con�ar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a 
Deus, que prova o nosso coração.” 1Tessalonicenses 2.2-4

06 Você se esforça ao máximo para levar a palavra de Deus de 
forma correta, em palavras e ação?  Peça a Deus para que isto 
seja uma realidade em sua vida. “Procure apresentar-se a Deus 

aprovado...” 2 Timóteo2.15a

07 Ore a favor do próximo encontro de casais que acontecerá em 
2020. Que Deus desperte o interesse e atraia os casais e noivos 
para participarem e nos dê uma equipe de voluntários que 

possam atuar no cuidado das nossas crianças que estarão conosco neste 
evento. Que Deus abençoe o preletor Daniel Reis no preparo das 
mensagens que ministrará aos casais.

08 O quanto você tem se importado com o próximo? Peça ao 
Senhor para ter mais sensibilidade em perceber situações em 
que as pessoas ao seu redor têm vivido e que Ele te ajude a agir 

adequadamente em cada uma delas. “Alegrem-se com os que se alegram; 
chorem com os que choram.” Romanos 12.15

09 Hoje acontecerá o musical infantil do musicando na Batista Fonte. 
Será uma oportunidade para levar à igreja, parentes e crianças que 
não conhecem a Deus. Ore para que o Senhor sensibilize os 

visitantes e desperte neles o interesse de conhecer o evangelho.

18 Peça a Deus para que sua vida seja cheia de Graça. “Cresçam, 
porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém.”

2 Pedro 3.18

17 Ore para sermos sempre autênticos. “Vocês bem sabem que a 
nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para 
ganância; Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento 

humano, quer de vocês quer de outros.” 1 Tessalonicenses 2.5-6

19 Peça ao Senhor que, vendo uma situação de con�ito, você o 
faça como o apóstolo Paulo nos ensinou nas escrituras. “Ao 
servo do Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável para

com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que 
se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, 
levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à 
sobriedade e escapem da armadilha do Diabo, que os aprisionou para 
fazerem a sua vontade.” 2Timóteo2.24-26

20 Ore à Deus pelo programa de evangelismo, discipulado e 
fortalecimento dos pequenos grupos da Igreja Fonte de 
Belo Horizonte.

21 Clame à Deus por um despertar para o valor do ensino da 
Palavra em nossa comunidade.  “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” 2 Timóteo 3 :16-17

10 Conecte 
Ore para que os Jovens da Fonte não 
desanimem diante das di�culdades, valorizem 

seu relacionamento com o Senhor e tenham capacidade de lidar com 
tudo o que lhes vem as mãos com sabedoria e discernimento, 
especialmente neste �nal de ano, que envolve ansiedade por provas, 
trabalho e oportunidades de estágio.

13 Um coração agradecido é uma característica da vida cheia do 
Espírito Santo. Devemos agradecer à Deus mesmo quando as 
coisas não saem como esperávamos.  “Deem graças em todas as 

circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.” 
1Tessalonicenses 5.18

14 Agradeça ao Senhor pelas novas 
integrantes do Ministério Mulheres. Ore 
pelo último evento do ano que acontece

hoje. Que seja mais uma oportunidade de comunhão e aprendizado da 
Palavra. Ore também para que as mulheres demonstrem através de suas 
ações uma vida transformada por Deus.
“A mulher sábia edi�ca a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata 
derruba a sua.” Provérbios 14.01

15 Aproveite este dia de feriado para exercitar a Intimidade 
com Deus, que é o tema deste ano. Ore ao Senhor para que 
esta intimidade seja constante em sua vida.

12 Peça a Deus ajuda para você �ltrar suas ações, mantendo longe 
costumes da sociedade que contrariam valores bíblicos. “Não 
amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o 

amor do Pai não está nele.” 1 João 2.15

11 Ore para que que você não prossiga sua vida tolerando a inveja 
nem o ciúme, nem tente ser sempre o primeiro ou “force a 
barra” para conseguir sempre o que deseja. “Deus se opõe aos 

orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. 1Pedro5.5c
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