
“As misericórdias do Senhor são a causa de não 
sermos consumidos, porque as suas misericórdias 
não têm �m. Novas são a cada manhã; grande é a tua 

�delidade”. (Lamentações 3: 22-23). Podemos ter a certeza da 
intervenção do Senhor porque Ele é poderoso para agir e é o mesmo 
eternamente. Em oração, louve ao Senhor por sua misericórdia que 
nos sustenta, nos encoraja a cada dia e apresente a Ele suas petições, 
com ações de graça.

Em meio aos desa�os e à instabilidade do tempo 
presente, ore para que você permaneça �rme na fé. 

A nova rotina escolar atingiu o cotidiano das casas com 
crianças pequenas. Ore pela criatividade dos pais, a �m de 
que permaneçam �rmes na educação dos seus �lhos, 

conduzindo-lhes com zelo amoroso que agrada ao Senhor.
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A proteção do Senhor é a melhor segurança para o justo. 
Peça ao Senhor a santa con�ança que nos ajuda a 
descansar nas mais difíceis circunstâncias da vida. 

Ore para que sua família seja comprometida com a leitura 
e com a prática da Palavra e para que a sua casa seja um 
ambiente favorável à expansão do Reino de Deus.

Alunos na fase escolar e universitária tiveram que se 
adaptar ao formato virtual em seus estabelecimentos de 
estudo. Ore para que os estudantes da nossa comunidade 

honrem a Deus com disciplina, pontualidade e organização, peça para 
que o Senhor lhes dê a mente atenta e o coração grato para 
aprendizagem e�caz nesse período.

Separe hoje um tempo para interceder pela educação 
brasileira. Ore para que as escolas públicas recebam 
educação de qualidade e para que o Senhor levante 

professores solidamente formados na sua área de atuação e �rmes nos 
valores cristãos.

Deus não faz acepção de pessoa. Agradeça ao Senhor pela 
multiplicidade de pessoas que Ele criou para adorá-lo e peça 
misericordiosa intervenção sobre as tensões sociais 

provocadas pelo pecado do racismo.

“Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a 
minha súplica.” (Salmos 116.1). Em oração, declare seu 
amor pelo Senhor, o Deus Todo Poderoso. Clame pela 

intervenção dele nas suas causas que parecem impossíveis aos 
homens, seja na saúde, na família, na provisão ou até pela conversão 
de alguém querido.

A identidade cristã é marcada pela adoração por meio do 
Espírito Santo que nele habita. Ore para que você 
mantenha uma vida de constante adoração, buscando 

crescer espiritualmente em todas as circunstâncias. 

Nesse momento em que as pessoas estão à beira do 
desespero pelas crises diversas, ore para que sua vida seja 
a luz para levar a esperança de Cristo a todas pessoas do 

seu círculo familiar, pro�ssional e social.

“Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim 
tudo executa.” (Salmos 57.2). A maravilhosa verdade da 
graça sustentadora de Deus deve nos dar esperança para 

clamar a Ele nos momentos difíceis da nossa caminhada cristã. Em 
oração, peça ao Senhor força e sustento no dia de hoje e agradeça pela 
presença da Sua bondade e Sua misericórdia em todos os dias.

Contemple em oração o grande amor do Pai, �rmado em 
Cristo, e agradeça porque o Espírito Santo habita em todo 
aquele que crê. Agradeça também porque o amor dele é �el 

e su�ciente para nos proteger e nos guiar em tempos de lágrima e de 
bonança. 

No nome de Jesus, peça ao Senhor a graça e o favor sobre 
a sua vida, abrindo seu entendimento para melhor 
conhecer a profundidade da Palavra.



Ore para que seja preservada a união dos crentes em Jesus, 
para que pensemos em concordância no Senhor, com 
harmonia e alegria. “[...] completem a minha alegria, 

tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e 
uma só atitude.” (Filipenses 2.2).

A identidade do cristão não deve ser a do murmurador, 
mas a do adorador grato. Peça ao Senhor capacitação 
santa para adorá-lo em meio às tribulações desta vida 

passageira.

Como Igreja, nós não somos isolados, mas um corpo 
interligado e interdependente. Ore por cada membro da 
Igreja Batista Fonte, cada koinonia, ministério e 

missionários e pela manifestação da presença de Deus em todos os 
departamentos e líderes da igreja.

Vivemos um período desa�ador de grave crise econômica 
que atinge os mais variados setores da sociedade. Peça a 
Deus um coração descansado nEle e clame pela Sua 

intervenção no setor �nanceiro do país. 

Ore pelos missionários cristãos e seus familiares em todo o 
mundo, especialmente os que servem ao Senhor em áreas 
com altas taxas de infecção. Peça para que Deus forneça a 

eles saúde e bom ânimo e lhes conceda as palavras de esperança do 
Evangelho.

Por mais difíceis que estejam as circunstâncias 
�nanceiras e de empregabilidade, peça ao Senhor 
con�ança e entendimento para agir e reagir como Cristo 

e para que suas atitudes e emoções sejam dirigidas pela Palavra. 
Ao mesmo tempo, ore para que portas sejam abertas para você ou 
para alguém do seu relacionamento que esteja em disponibilidade 
para o trabalho.

Ore pela imprensa do país, a �m de que o Senhor a dirija no 
fornecimento de informações atualizadas sobre a doença, 
com a seriedade apropriada, sem causar pânico.

Hoje é dia de gratidão! No dia 06/6, o Ministério de 
Promoção Social promoveu o drive-in solidário. Por meio 
dessa ação, três comunidades receberam doações (Bairro 

São Domingo, Bairro Vista Alegre e Bairro Nova América, sendo estes 
dois últimos através de igrejas batistas locais).  Seguem alguns dados 
da doação: 92 cestas básicas + 700 kg de alimento, 34 kits de limpeza, 
muitas roupas, cobertores e brinquedos. Além disso também foram 
entregues o Pão Diário e Novo Testamento junto às doações. 
Louvemos ao nosso Deus!

Em oração, agradeça ao Senhor porque nove famílias da 
Igreja Batista Fonte estão sendo ou foram atendidas 
durante esse período de pandemia, seja pelo Ministério de 

Promoção Social, seja diretamente por membros através das koinonias.

A Igreja Batista Fonte tem tido o privilégio de entregar a 
Palavra de Deus em diversos formatos digitais. Agradeça a 
Deus por cada pessoa envolvida: equipes de louvor, 

comunicação e artes, setor de informática, os pastores e líderes de 
ministérios e por todos os membros dispostos a servir ao Senhor com 
alegria.

Ore pelos pro�ssionais de saúde para que o Senhor os 
mantenha seguros e saudáveis, dando-lhes força e 
estabilidade emocional para enfrentarem a sobrecarga de 

trabalho e serenidade diante das situações difíceis.

É parte integrante do ministério de intercessão de todo 
cristão orar pelas autoridades constituídas. Clame ao 
Senhor pelos nossos governos locais, estaduais e federais, 

a �m de que Deus, na sua in�nita misericórdia, conduza nossos 
dirigentes para atuarem de forma sábia no combate à pandemia. 

Muitos cristãos encontram-se desmotivados e 
amedrontados pela situação do nosso país e alguns estão 
até apáticos na fé. Ore pedindo a Deus que tire de nós o 

desânimo e que Ele mesmo nos dê coragem para sonhar com fé, de 
forma a engrandecer o nome dEle.

"Acima de tudo, cultivai, com todo o ardor, o amor 
mútuo, porque o amor cobre uma multidão de 
pecados.” (1 Pedro 4: 8). Quase sempre, é no seio da 

família que exibimos nossos pecados escondidos, nossa irritabilidade 
e impaciência, o que pode piorar no período de crise. Peça ao Senhor 
um lar harmonioso e amável e que você nutra uma atitude humilde 
dentro de casa, de forma a honrar o Senhor.

“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as 
vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de 
Deus pela oração e súplica, com ação de graças.” 

“Mas o meu justo viverá pela fé”. (Hebreus 10.38). O 
crente em Jesus não deve ser in�uenciado pelo que vê, mas 
pelo que crê. Hoje é dia de orar para que o Senhor nos livre 

da tentação de murmurar e manifestar gratidão pelo cuidado dEle em 
nossas vidas.

Peça ao Senhor para que nós, como comunidade cristã, cada vez 
mais permaneçamos testemunhando da obra redentora da 
salvação e para que aqueles que ainda não creem possam ser 

convencidos através do Espírito Santo.

(Filipenses 4: 6). O coronavírus trouxe uma crise mundial no contexto da 
saúde, gerando medo em meio à dor. Interceda pelos doentes e 
infectados para que Deus os cure e os ajude. Peça também o consolo do 
Espírito Santo sobre as famílias enlutadas.


