
01 Ministério de Homens
Ore para que os homens tenham capacitação, persistência 
e dependência do Senhor. “O Deus de toda a graça, que os 

chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem 
sofrido por pouco tempo, os restaurará, os con�rmará, os fortalecerá e 
os porá sobre �rmes alicerces.”1Pedro5.10

02 Conecte
Passados os resultados dos vestibulares, admissões em 
pós-graduações e novos estágios, costumeiramente

recebemos pessoas de outras cidades no Conecte para fazerem parte da 
nossa comunidade. Também realizamos um evento evangelístico no 
�nal de março que atrai muitos jovens universitários não cristãos. Peça 
que o Senhor ajude os envolvidos com o ministério a cumprir o que está 
escrito em sua palavra: “Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes 
igualmente peregrinos na terra do Egito.” Deuteronômio 10:19
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03 JOY!
Ore pelo recomeço das atividades evangelistas. Que o Senhor 
esteja no controle de todas as coisas, abrindo portas para que 

a Palavra de Deus seja propagado;

04 JOY!
Ore pelas 4 novas frentes de trabalho da JOY: Takanos, 
Hortolândia, Princesa D'Oeste e Jardim Miriam.

24 Ore para que todos os �lhos se inspirem em Deus para 
honrarem seus pais devidamente. “Filhos, obedeçam a seus 
pais no Senhor, pois isso é justo. "Honra teu pai e tua mãe",

este é o primeiro mandamento com promessa: "para que tudo te corra 
bem e tenhas longa vida sobre a terra". Efésios 6.1-3

31 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.”

Salmos 121.2

25 Aconselhar biblicamente dever ser uma prática natural na vida 
da igreja. Aconselhar pessoas em seus diversos problemas é 
privilégio e responsabilidade de todos nós.

Ore pelas pessoas que estão sendo atendidas e acompanhadas pelos 
conselheiros e conselheiras do ministério e pelos pastores. Ore para que 
haja transformação em cada coração. Peça por sabedoria aos conselheiros.

26 Ore pedindo ao Senhor que nos ajude a suprir as demandas de 
infra, como: manutenção, melhorias, adequação as normas, 
necessidades ministeriais, voluntários e recursos  �nanceiros.

27 Ore por nossos irmãos em Cristo que se encontram 
desempregados. Que cada um deles, seja fortalecido e 
sustentado pelo Senhor. Peça para que Deus lhes abra portas! 

Ore por seus familiares para que sobretudo possa descansar no Senhor.

28 Ministério Discipular
Agradeçam a Deus porque a equipe de coordenação do 
Ministério Discipular recebeu uma nova integrante. Orem

para que o Senhor capacite essa equipe para serem sábios na 
execução das atividades propostas.

29 Ministério Discipular
Ore para que Deus proporcione mais oportunidades de 
crescimento na área de discipulado na Igreja Batista Fonte 

Campinas, levando mais pessoas a se engajarem nesse ministério.

30 Ministério Discipular
Orem pelos grupos existentes e formados em 2019 e pelos 
grupos que surgirão em 2020, para que todos envolvidos 

estejam motivados a buscarem ser, genuinamente, um discípulo do 
Senhor Jesus.



07 JOY!
Peça à Deus para que novos adolescentes venham a conhecer 
o Senhor Jesus Cristo.

06 JOY!
Ore pelo sustento dos missionários da JOY: Tiago, Raul, 
Matheus e Natalia;

08 “Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem 
forças.” Isaías 40.29 Ore para que Deus socorra os enfermos 
da igreja e dê aos seus familiares força e sabedoria para

cuidar dos seus queridos. Ore por cada um deles: 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, Rosyara Killing, Valdomiro 
Ghencev, Edna Silva, Arvi Duduch.

09 Peça à Deus que os pais estejam preparados para fazerem de 
seus �lhos, discípulos de Jesus. “...o que ouvimos e aprendemos, 
o que nossos pais nos contaram.  Não os esconderemos dos

nossos �lhos; contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o 
seu poder e as maravilhas que fez”. Salmos 78.3-4

13 Levante um clamor à Deus, pedindo que os maridos da 
igreja reproduzam o caráter de Cristo com suas esposas. 
“Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo

amou a igreja e entregou-se por ela para santi�cá-la, tendo-a 
puri�cado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la 
a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa 
semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos 
devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem 
ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais 
odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também 
Cristo faz com a igreja,” Efésios 5.25-29

18 Supliquem a Deus para que as esposas da igreja se inspirem  
nEle, nosso grande ajudador, para serem a ajudadora que 
devem ser. “Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao

Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o 
cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim 
como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em 
tudo sujeitas a seus maridos.” Efésios 5.22-24

05 JOY!
Ore pela liderança que começa a contatar novos adolescentes 
em escolas na região de Campinas;

10 EBA
Peça ao Senhor para que Ele de sabedoria ao coordenador do 
ministério para a escolha dos temas a serem abordados; 

11 EBA
Ore para que Deus desperte disposição nos “professores” a 
estudar para ensinar na comunidade;

12 EBA
Ore para que nossa comunidade tenha mais interesse em 
aproveitar os estudos oferecidos na Escola.

15 MOPS
Orem também pelo início das atividades nos grupos de 
mães, para Deus continuar capacitando as 

líderes/mentoras, para auxiliar essas mães a aplicarem os princípios 
bíblicos nas diferentes áreas de suas vidas. “Eles ajudarão a 
experimentar a sabedoria e a disciplina; a compreender as palavras 
que dão entendimento; a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que 
é justo, direito e correto.” Provérbios 1.2-3

14 MOPS
Esse ano o ministério de mães tem novos desa�os. Orem 
para que Deus dê sabedoria e capacitação a toda equipe;

16 O salmista declara “se o Senhor não edi�car a casa, em vão 
trabalham os que a edi�cam” Salmos127.1. Com esta 
certeza, o ministério de casais tem procurado levar os 

casais a uma aproximação e conhecimento maior do Senhor através 
de estudos oferecidos na Escola Bíblica, O�cinas da Família e 
Encontro de Casais. Ore para que haja um interesse cada vez maior 
por essas oportunidades de crescimento. Ore para que cada casal da 
Fonte priorize o relacionamento com Deus e o estudo da Palavra.

17 Ore para que Deus dê a todos os nossos voluntários da 
Capelania no Hospital Boldrini e HC, sabedoria, 
encorajamento, amor e capacitação para levar consolo e

esperança em Cristo aos pacientes, em sua grande maioria crianças.

19 PREAS
Agradeça a Deus por Seu cuidado com o ministério e por Seu 
auxílio a equipe, no qual é responsável por ensinar do Seu

amor aos preás. Peça a Ele que abençoe este novo ano de 
programações, dando ânimo a equipe e disposição aos preás para 
buscá-lo cada vez mais.

22 Ore pelos preparativos para o 22º Encontro de Casais 
que acontecerá em maio. Ore para que tenhamos um bom 
número de casais participantes da igreja e também casais 

visitantes. Ore pelo preletor Daniel Reis e o preparo das mensagens 
que irá ministrar e também pela necessidade de formação e preparo 
das equipes que irão trabalhar neste encontro com as crianças e com 
a equipe de louvor.

20 PREAS
Peça pelos grupos de discipulado que estão sendo criados. 
Que os discipuladores estejam preparados para ensinar 

sobre a Palavra para os preás.

21 PREAS
Ore para que a equipe esteja em constante comunhão com 
o Senhor e que isso seja re�etido aos pré-adolescentes.

23 Administração
Agradeça a Deus pelos recursos ofertados para que nossa 
igreja cumpra sua missão de servir e honrar a Deus. Peça ao 

Senhor que dê sabedoria à liderança e todos os envolvidos em 
administrar esses recursos. Que a integridade de caráter e conduta 
seja uma marca do nosso serviço. “Seja sobre nós a graça do Senhor, 
nosso Deus; con�rma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, 
con�rma a obra das nossas mãos”. – Salmos 90.17


