
01 Muitos universitários retornam as aulas nesta semana. 
Separe um tempo para colocar diante do Senhor a vida 
deles, pedindo a Deus que os revista, fortaleça e os 

encoraje para serem Luz, em um ambiente que é tão hostil a palavra 
de Deus. “Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão 
sendo salvos e os que estão perecendo.” 2 Coríntios 2.15

03 Administração:
““No dia em que eu agir", diz o Senhor dos Exércitos, "eles 
serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como 

um pai tem compaixão do �lho que lhe obedece. Então vocês verão 
novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a 
Deus e os que não o servem.” Malaquias 3.17,18. Coisas maravilhosas 
estão reservadas para o servo que obedece ao chamado do Senhor, 
aquele que teme e honra Seu nome. Nossas ofertas, assim como 
nossas demais atitudes e pensamentos, são um bom indicativo de 
como anda nosso relacionamento com Deus. Agradeça a Deus pelo 
sustento que a igreja tem tido. Interceda para que nossas 
contribuições sejam regulares e generosas.

02 Pelo cumprimento dessa vontade fomos santi�cados, por 
meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez 
por todas. Hebreus 10.10.

Louve ao Senhor pelo alto preço que foi pago na cruz para nos salvar. 
Demonstre sua gratidão ao Pai Celeste.

www.igrejafonte.org.br

MINHA ORAÇÃO
“
“22 Ore hoje por seus amigos cristãos mais chegados que um 

irmão, aqueles que te sustentam em oração quando você 
passa por di�culdades, caminham lado a lado com você,

tornando seu fardo mais leve. “Isto é, para que eu e vocês sejamos 
mutuamente encorajados pela fé.” Romanos 1.12

24 Você tem sido generoso em perdoar os seus ofensores? Você 
tem re�etido sobre a graça de Jesus, que te perdoou ao 
morrer na cruz? Agradeça a Deus por seu ter te resgatado da 

morte eterna e peça que o Espírito Santo te ensine a perdoar todos os 
dias, assim como Jesus te perdoou! “Pois se perdoarem as ofensas uns 
dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará.” Mateus 6.14

25 Conecte 
 Peça ao Senhor por aqueles que chegam à nossa comunidade 
vindo de outros estados decorrente do resultado do vestibular. 

Que o Senhor de disposição aos jovens de nossa igreja a recepcioná-los 
da melhor forma possível e apresentar-lhes o verdadeiro evangelho.

26 Peça ao Senhor pelos adolescentes que passarão a frequentar 
o ministério de jovens este ano. Que Deus conceda uma feliz 
integração e que cada um deles tenham disposição ao servir e 

cultivar novas amizades.

27 2020 é o ano do casamento de alguns dos nossos jovens. Como 
é bom ver o que o Senhor tem feito em suas vidas! Peça ao 
Senhor que os ajude a prosseguir rendendo graça e louvor ao 

nome do nosso Deus em mais esta jornada!

28 Ore para que Deus nos dê um coração grato, livre de mágoas 
ou rancores, ciente que o Senhor está no controle de todas as 
coisas. “Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto

que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. 
E sejam agradecidos.” Colossenses 3.15

29 Ore pelos preparativos para o Encontro de Casais que 
acontecerá nos dias 15 a 17 de maio. Ore para que haja um 
bom número de participantes de casais da Fonte e visitantes. 

Ore pelo Daniel Reis que será o palestrante e pela equipe no ministério 
de casais, para que trabalhem com excelência e dedicação.

23 Louvem ao Senhor pelas muitas vidas que se voluntariam para 
servir a Deus em nossa comunidade. Peça ao Senhor, que cada 
uma destas vidas continue motivadas a servi-Lo com alegria.



06 Ministério Mulheres
Orem para que 2020 as mulheres busquem uma comunhão 
genuína com Deus, sendo canal de bençãos em seus lares e no 

corpo de Cristo. “Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a 
serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem 
escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. 
Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e 
seus �lhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a 
serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a �m de que a palavra 
de Deus não seja difamada.”  Tito 2.3-5

05 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.

07 “Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns 
pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa 
e e�caz.” Tiago 5.16. Somos exortados a orar uns pelos outros. 

Separe um tempo para orar pelos que sofrem por conta de enfermidades. 
Peça a Deus que os conforte, cure e lhes dê a paz. Neme Sardim, Saulo 
Lisbão, Ivany Sprogis, Vera Guimarães, Ana Júlia Franchini, Delci de Souza, 
Eduardo Martins, Eduardo Carvalho, Sarinha Moreira, Maria Angélica 
Puntel, Renata Machado, Zelia Tamburus, Valdomiro Ghencev.

08 Ore pela igreja Fonte de Belo Horizonte:
Pela Formação da liderança dos homens;
Pelo fortalecimento das koinonias; 

E por um novo local para as reuniões.

10 Ore por nossos irmãos que estão passando por uma tristeza 
profunda, seja pelos mais diferentes motivos. Ore para que 
eles encontrem consolo na presença do Deus eterno! “Levanto 

os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O 
meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.” Salmos 121.1,2

17 Ore para que a Igreja de Cristo no Brasil possa levantar sua voz 
e proclamar a Verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a 
�m de que muitas almas sejam salvas. “Então disse aos seus

discípulos: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, 
pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara". 
Mateus 9.37,38

18 Ore pelos jovens casais. Interceda para que sejam �rmes no 
propósito de honrar a aliança, preservando a intimidade, 
exclusividade e �delidade no casamento. Ore para que sejam 

humildes perante Deus e submissos à instrução bíblica quanto ao 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. “Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois 
conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com 
facilidade.” Eclesiastes 4.12

19 Ore pela Igreja de Jesus Cristo que está sendo perseguida 
mundo afora. Peça a Deus para que nossos irmãos que sofrem 
por causa de sua fé, sejam consolados pelo Espírito Santo, e 

que suas vidas resultem em almas ganhas para Cristo para a Glória do 
nosso Deus. “Bem-aventurados serão vocês, quando os odiarem, 
expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês, como sendo 
mau, por causa do Filho do homem. "Regozijem-se nesse dia e saltem de 
alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim os 
antepassados deles trataram os profetas.” Lucas 6.22,23

11 Ministério PESCA
O ministério Jiu Jitsu serve como ponte de aproximação da 
igreja para com a comunidade. Ore para que o Senhor capacite 

cada voluntário para servir com �delidade, sendo sal e luz para cada!

13 Ore para que Deus dê a todos os voluntários da Capelania 
Prisional, ousadia, sabedoria, discernimento e amor, enquanto 
realizam as diversas ações neste ambiente tão desa�ador.

04 Coloque perante o Senhor, o povo de Deus. Peça a Ele pelo bem 
deste povo. Que cada um seja encorajado a prosseguir na 
�delidade e temor ao Pai, sem negociar os princípios que Ele 

nos deixou.

14 Ore para que a boa mão do Senhor, guie, conduza e capacite 
cada voluntário da Capelania Hospitalar, nas diversas ações 
que serão realizadas no hospital, manifestando assim para

com pessoas que se encontram em situação de dor e sofrimento, o amor, 
a graça e a esperança em nosso Deus.

15 Ore para que seu falar seja sempre edi�cante e transmita a 
graça do Senhor Jesus. Ore para que a tentação de murmurar 
seja vencida em sua vida. “Façam tudo sem queixas nem 

discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, �lhos de 
Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na 
qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo �rmemente a 
palavra da vida.” Filipenses 2.14-16

16 Louve e agradeça ao Senhor pelo compromisso e 
responsabilidade da equipe do ministério de educação de 
�lhos. Ore para que Deus capacite a equipe para cumprir com 

as atividades e os desa�os propostos para o ano de 2020. Ore também 
para que o Senhor nos direcione e nos dê sabedoria para de�nirmos os 
temas que serão oferecidos na O�cina da Família.

12 Ore em favor de toda equipe da escola de Artes e Artesanato. 
Que o Senhor abençoe a cada um para que sejam 
instrumentos nas mãos dEle, levando esperança, consolo,

conforto e salvação.

20 Ore para que sejamos sábios em administrar nosso tempo. 
“Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não 
seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao

máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.” Efésios 5.15,16

21 Ore para que seus pensamentos estejam focados nas coisas 
do alto, naquilo que é eterno e não corruptível. Que as 
preocupações desse mundo não dominem sua mente. 

“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo 
o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for 
de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem 
nessas coisas.” Filipenses 4.8

09 Peça a Deus para que Seu povo tenha temor a Ele em suas 
ações. Que as orientações deixadas na bíblia, sejam 
devidamente aplicadas no viver de cada Cristão.  “Por isso a lei 

se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e 
assim a justiça é pervertida.” Habacuque 1.4


