
"E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo 
Jesus." (Filipenses 4.7). Peça a Deus para que sua vida seja 

enraizada nas profundas verdades da Palavra até que seus familiares 
sintam o perfume de Cristo através de você.

"Invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei e tu me 
glori�carás." (Salmo 50.15). O estresse e o cansaço podem 
comprometer o equilíbrio de um lar e di�cultam a tomada 

de decisões, especialmente nesse período de pandemia com suas 
consequências.  Coloque suas dúvidas sobre a família em oração diante 
do Senhor, a �m de que suas escolhas e posturas sejam sábias e 
coerentes com a fé que professa.

Em oração, louve a Deus porque, em sua in�nita 
misericórdia, Ele nos conforta em nossa tribulação.

Adore ao Senhor pela sua graça consoladora que nos protege 
na tempestade e nos capacita a permanecermos �éis. 

Reconheça em oração que o Senhor é e sempre será a 
resposta para todas as nossas necessidades em todas as 
áreas da nossa vida. "O nome do Senhor é uma torre 

forte; os justos correm para ela e estão seguros."
(Provérbios 18.10).
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Nesse período de crise na saúde e na economia, peça a 
Deus para nos ensinar a sermos sensíveis às necessidades 
das pessoas ao nosso redor. "Dediquem-se uns aos 

outros com amor fraternal. Pre�ram dar honra aos outros mais 
do que a si próprios." (Romanos 12.10).

Aproxime-se do Senhor em oração, pedindo ajuda para 
que as preocupações do tempo presente não distraiam 
nossas mentes nos momentos de devoção.

Louve ao Senhor por sua Palavra, sua �delidade, seu amor, 
sua graça, sua cura. Agradeça por algo que Ele fez por você 
em particular.

Peça ao Senhor para que você tenha a fé e a coragem de crer 
e humildemente abrir mão de si para que se cumpram os 
soberanos propósitos do Pai, mesmo quando as 

circunstâncias forem as mais difíceis.

Ore para que haja um despertar da Igreja ao estudo da 
Palavra em adoração. "Vocês me procurarão e me 
acharão quando me procurarem de todo o coração.” 

Peça ao Senhor para que você e sua família sejam 
revigorados na fé, na esperança e no amor. 

(Jeremias 29.13).



Peça ao Senhor para fortalecer os lares com crianças 
pequenas de modo que os pais permaneçam �rmes e 
amorosos nas suas convicções de educarem os �lhos como 

agrada ao Senhor. Peça também pela saúde dos seus familiares.

Peça a Deus para criar em cada membro da sua família o 
desejo de passar tempo em oração e leitura da Palavra. Que 
toda resistência à Verdade seja identi�cada e destruída. 

“Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os 
teus decretos” (Salmos 119.135).

Agradeça a Deus porque Ele prometeu nos fortalecer e nos 
ajudar conforme está escrito na Palavra: "Por isso, não 
tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou 

o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a 
minha mão direita vitoriosa." (Isaías 41.10).

Agradeça a Deus porque, em meio às tribulações, Ele nos 
enche com Sua paz e porque Sua graça transborda em 
nossos corações. Se você não está desfrutando da paz que 

vem Dele, ore e entregue todos os seus cuidados aos pés da cruz e 
repouse sabendo que o Senhor está cuidando de você.

Como podemos encontrar forças para resistirmos nos 
tempos difíceis? O autor do livro de Hebreus nos diz 
para �xarmos os olhos em Cristo, o Autor e Consumador 

da nossa fé. Adore-o em oração porque Cristo �xou seu olhar na 
alegria de agradar ao Pai e peça para que o mesmo prazer 
preencha seu coração.

Seja qual for a circunstância que a pandemia do coronavírus 
lhe deixou, louve a Deus pela con�ante certeza de que Ele 
nos ouve e nos protege da pior tempestade.

"Se a�rmarmos que estamos sem pecado, 
enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está 
em nós." (1 João 1:.8). A con�ssão corrige nossos erros com 

o Senhor e também com o próximo. Na dependência do Senhor, peça 
perdão a Deus pelos seus pecados e aos seus familiares pelos seus 
procedimentos injustos e escolha abandonar esse comportamento.

Gaste alguns instantes em oração pedindo para que o 
Senhor derrame o bálsamo do seu amor em sua alma 
enquanto enfrenta seus problemas.

Agradeça a Deus pelo ensino da Palavra na nossa igreja e 
pelas pessoas que se dispuseram a ensiná-la online nesse 
período de distanciamento social. Peça para que, enquanto 

estudamos as verdades eternas, sejamos edi�cados.

Ore para que os pais da Igreja Batista Fonte sejam diligentes 
no estudo da Palavra com seus �lhos, com encorajamento 
constante à adoração ao Senhor.

Adolescência e juventude são fases de expansão de sonhos 
e atividades, os quais parecem agora frustrados com a crise 
instalada pela pandemia. Peça a Deus para auxiliar os 

adolescentes e os jovens da nossa igreja na capacidade de responder à 
adoração cristã de modo profundo, entregando seus anseios ao Senhor.

Em oração, agradeça a Deus porque a nossa salvação foi 
comprada pelo nosso amoroso e misericordioso Salvador 
Jesus. Deixe que a cruz nos lembre desse amor tão grande e 

louve ao Senhor por isso.

Nunca é tarde para começar a construir um lar alicerçado na 
Palavra do Senhor. Peça a Deus para mostrar a você as 
atitudes necessárias para a construção de um lar sólido e 

agradável a Ele em todas as circunstâncias.

Peça a Deus para que cada membro da Fonte faça brilhar a 
luz de Cristo nesse mundo para que todos possam ver o Pai 
claramente, apesar das di�culdades pelas quais o país e o 

mundo atravessam. "Assim brilhe também a luz de vocês diante 
dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e 
glori�quem o Pai de vocês, que está nos céus." (Mateus 5.16).

Dê graças por tantas formas disponíveis para 
aprendermos mais sobre nosso Deus e desfrutar da sua 
obra redentora, conhecer Seus atributos e receber a 

vida superabundante que Ele quer nos oferecer.

Ore pelos Ministérios da Igreja Batista Fonte e pelas 
missões da nossa comunidade. Peça ao Senhor para 
encorajar e dirigir a liderança de nossa igreja para o 

pastoreio nesse tempo de di�culdade.

Hoje é dia de orarmos pedindo ao Senhor para nos capacitar 
a andar como Jesus andou e, assim, cumprirmos nosso 
propósito de agradarmos a Deus.

Você já orou fervorosamente pela salvação do seu �lho 
hoje? “Porque isto é bom e agradável diante de Deus 
nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam 

salvos, e venham ao conhecimento da verdade.” (I Timóteo 2.3-4).

Louve a Deus em oração porque, quando aceitamos Jesus em 
nossas vidas como nosso Senhor e Salvador, nossa vida eterna 
está assegurada através do Espírito Santo.


