
Vivemos um tempo novo e difícil: a pandemia e o distanciamento 
social geraram medo e solidão ao redor do mundo, 
interrompendo todas as formas de convívio presencial. Porém, 

como igreja, continuamos a existir graças aos recursos tecnológicos que o 
Senhor nos proporcionou. Louvemos e agradeçamos ao Pai porque tem 
permitido que a Igreja Batista Fonte, respeitando às orientações das 
autoridades locais, prossiga na sua missão de semear a Palavra e promover o 
alimento espiritual, alcançando grande número de pessoas. 

A Palavra de Deus sempre é "lâmpada para nossos pés e luz 
para nosso caminho" (Sl. 119: 105), inclusive durante a situação 
inédita de distanciamento social e com relação a suas 

consequências. É tempo de quebrantarmos nossos corações diante do Senhor 
e de agradecermos pela con�ança que a Verdade Eterna nos proporciona no 
momento de angústia. Oremos para que, nesse período pandêmico, a igreja 
mostre ao mundo, com testemunho ousado, a graça e a misericórdia de Deus e 
transmita a Paz que só é possível em Jesus.

Oremos pelos lares com crianças pequenas em casa. Que o Senhor 
dê soluções criativas aos pais que precisam coordenar trabalhos 
remotos e o cuidado com os �lhos. 

Situações de isolamento tendem a despertar sentimentos de 
solidão, estresse, ansiedade e depressão. Os idosos, em particular, 
podem ter agravados problemas crônicos de saúde, 

comprometendo também suas emoções. Ore para que nossos idosos recebam 
os suportes físico e emocional necessários e cultivem no Senhor cautela, 
paciência e obediência ao isolamento social.

Ore pelos pro�ssionais de saúde na linha de frente do combate ao 
coronavírus, a �m de que o Senhor os mantenha seguros e 
saudáveis em meio ao pânico ao redor. Ore também para que os 

familiares desses pro�ssionais sejam guardados e libertos da ansiedade. 

Em gratidão, ore contando as bênçãos do que Deus já fez na sua 
vida e, como disse o profeta Habacuque (capítulo 3), "ainda que 
a �gueira não �oresça", alegre-se no Senhor e nas Suas certezas 

eternas, apesar das circunstâncias. 

Reconheça em humilde oração que os planos de Deus são 
perfeitos e colaboram para o bem dos que O amam. Clame para 
que toda soberba e toda vaidade sejam retiradas de nós e renove 

a certeza de que Ele jamais nos desamparará. Ore para que seja hoje um dia de 
refrigério e comunhão com o Pai e com as pessoas do nosso convívio imediato. 

"Bendirei ao Senhor em todo tempo; o seu louvor estará 
continuamente na minha boca." (Sl. 34: 1). Consagre hoje ao 
Senhor um tempo de adoração e peça a Ele ajuda para que 

percebamos o quanto Ele nos ama. Agradeça pelo sacrifício de Jesus, que nos 
trouxe Paz com Deus.

Adore ao Senhor porque Ele é maior do que qualquer problema 
que tenhamos que enfrentar. Peça em oração auxílio para viver 
de maneira digna, agradando ao Pai, e busque um 

relacionamento cada vez mais próximo com Ele. 

Nosso Deus é o Senhor dos Exércitos e também o Emanuel, que 
está conosco e já fez tudo o que precisávamos para uma vida de 
comunhão com o Pai. Louvemos a Deus por Ele ser grandioso e 

agradeçamos porque, quando tudo se abala, Ele continua presente, sendo 
nosso alicerce e nosso refúgio. 

"Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem". Sou eu. 
Não tenham medo!". (Mateus, 14: 27). No início de 2020, todos 
nós �zemos planos que estão agora interrompidos. O Senhor 

Jesus está ao nosso lado e vem ao encontro dos que o invocam no dia da 
angústia. Renda hoje graças a Cristo porque Ele é nosso Salvador e clame para 
que Ele abra os olhos do nosso coração para que reconheçamos que só Ele é 
verdadeiramente o Filho de Deus. 
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Oremos pelos adolescentes e pré-adolescentes de nossa 
comunidade para que possam atravessar com serenidade esse 
período de convívios social e escolar interrompidos, mantendo a 

rotina de estudos com a responsabilidade que honra a Deus. Oremos, 
especialmente, para que esse seja um momento de maior apetite pela 
intimidade com Deus na vida deles.

Oremos para que Deus socorra as autoridades políticas 
constituídas, dando-lhes serenidade e harmonia para conduzir o 
povo ao bem comum e para exercer seus papeis com honestidade 

e integridade em suas ações e decisões. 

Oremos pelos estudantes universitários que terão suas 
formaturas adiadas e/ou vagas de estágio ou empregos 
cancelados. Que o Senhor dê a eles consolo e lhes mostre que, 

apesar das incertezas da vida, a nossa con�ança está no Senhor.

Clamemos pelo socorro do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus 
Cristo, para que o sistema de saúde do nosso país não entre em 
colapso, mas que esteja apto a atender a todos os atingidos pelo 

coronavírus. Oremos também para que nossa atitude seja a de um cristão 
exemplar, sendo prudentes e cumprindo as orientações preventivas que nos 
são dadas. 

Interceda pela liderança da Igreja Batista Fonte em face dos 
desa�os no pastoreio em meio à pandemia. Peça pela saúde 
deles e de seus familiares.

No tempo em que nossa comunhão como igreja mudou por força 
do distanciamento social, continuamos com a missão de 
entregarmos nossos dízimos e ofertas para a provisão da casa de 

Deus. Oremos para que o Senhor sustente nossa fé e nos capacite a 
contribuirmos com sua obra.

Interceda pelos missionários cristãos em todo o mundo, 
especialmente os que atuam em lugares com altas taxas de 
infecção. Que Deus lhes dê esperança, recursos materiais e os 

capacite a servir às pessoas ao seu redor.

"A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa 
na fraqueza." (II Coríntios 12: 9). Supliquemos a ajuda de Deus 
para entendermos a profundidade dessa passagem bíblica e para 

aplicá-la nesse contexto de pandemia e esgotamento emocional. Peça ao 
Senhor a alegria das águas profundas e a capacidade de se satisfazer 
plenamente Nele.

Crescentes restrições ao movimento das pessoas estão afetando 
fortemente a economia global, particularmente os setores que 
envolvem interações físicas e que representam parte signi�cativa 

dos empregos e até das ocupações informais. Clame para que o Senhor 
conceda serenidade, sabedoria e e�ciência aos empresários e às autoridades 
públicas para gerirem essa fase de severidade, de modo a minimizarem a 
recessão profunda que se aproxima. 

Por se tratar de uma doença e uma situação nova, as lacunas de 
informação sobre o coronavírus ainda são grandes e exigem 
esforços cientí�cos para tratamento e prevenção. Oremos para 

que o Senhor dirija os pesquisadores e a comunidade cientí�ca para o 
enfrentamento e busca de soluções com e�cácia comprovada para conter a 
evolução da Covid-19. Que o Senhor derrame inteligência sobre os envolvidos 
para que empreendimentos cientí�cos sejam executados com humildade, 
responsabilidade e excelência.

Oremos para que a graça de Deus nos capacite a perseverar na fé 
e a fazer toda boa obra que Ele aponta para nós, a �m de que 
somente Ele seja glori�cado através das nossas vidas.

Oremos para que o Senhor manifeste sua misericórdia aos 
acometidos por outras enfermidades e os socorra, preservando 
suas vidas do coronavírus para a glória do nome do Senhor e 

alívio dos familiares. 

"O Senhor é meu Pastor e nada me faltará." (Sl. 23:1). 
Louvemos a Deus por Ele ser nosso refúgio, por nos sustentar e 
nos apascentar no momento de angústia e insegurança na saúde 

e na economia e clamemos por sua provisão em nossos lares.

Todos nós estamos passando pelo estresse do abalo �nanceiro, 
mas somente em Cristo podemos encontrar descanso para nossas 
almas em meio à tempestade pandêmica. Clame a Deus para que 

permaneçamos �rmes e O adoremos por Ele ser nosso Pastor, a Rocha que 
�rma nossos pés e por estar sempre conosco.

Nesse tempo de calamidade, nossa inquietação está sobre a 
provisão. A Palavra de Deus nos conta várias situações da provisão 
do Senhor em períodos de escassez. Hoje, um vírus trouxe caos à 

saúde e à economia do mundo. Peçamos ao Senhor intervenção nos nossos 
recursos e Paz aos nossos corações.

Em oração, que o Senhor nos mostre nossos enganos e os falsos 
ídolos que cultivamos. Busquemos ser instruídos por Ele, 
queiramos provar mais da Sua bondade e peçamos para que o 

povo de Deus entenda quem Ele é e todo o Seu poder.

Peçamos a Deus para que as famílias da nossa comunidade vivam 
este período de reclusão em harmonia e respeito. Peça pela 
misericordiosa intervenção sobrenatural nos lares atingidos pela 

violência doméstica, para que a paz e a proteção do Senhor sejam fonte de 
dignidade e respeito.

"Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o 
socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a 
terra." (Sl. 121: 1-2). Nesse momento de espanto, nosso socorro 

não vem dos recursos humanos, nem de um espaço geográ�co, mas do Deus 
Onipresente, Onipotente e Onisciente, que jamais abandona seus �lhos. 
Louvemos o Senhor pelos seus atributos excelentes, que trazem serenidade 
aos nossos corações.

Na nossa humanidade, a não ser que Deus segure as nossas mãos 
com Sua mão forte e poderosa, nós cedemos às tentações 
trazidas pelas di�culdades. Reconheçamos em grata adoração a 

graça imerecida e o poder de Deus que nos tirou do império das trevas e nos 
levou ao caminho da luz, dando-nos socorro e alívio para a Eternidade.

De empresas potentes ao mais simples comércio, toda economia 
mundial está sendo atingida pela pandemia. Clamemos ao 
Senhor para que Ele manifeste sua misericórdia e socorra todos 

os setores econômicos da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país e ao 
redor do mundo. 


