
Estamos entrando no oitavo mês de um ano tão atípico, 
com tantos desa�os inéditos a serem enfrentados. Ore 
para que seja um período de renovação na fé, na 

esperança e no amor, bem como de estímulo mútuo às boas obras.

Interceda para que Deus tenha misericórdia do nosso país, 
lançando sobre nós sua mão de graça e paz.

Peça a Deus para lembrá-lo diariamente que oração é um 
relacionamento com o próprio Pai Celestial, em nome de 
Jesus e no poder do Espírito Santo. Agradeça humildemente 

ao Senhor por esse privilégio, buscando crescente intimidade com o Pai. 
"Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo 
terminado, um dos seus discípulos lhe disse: 'Senhor, ensina-nos a 
orar." (Lucas 11.1).
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"Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, 
orações, intercessões e ação de graças por todos os 
homens; pelos reis e por todos os que exercem 

autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pací�ca, 
com toda a piedade e dignidade." (I Timóteo 2.1-2).
Ore pelas autoridades brasileiras, nas esferas legislativas, executivas 
e judiciárias.

Adorar em espírito requer uma mente centrada em Deus e 
renovada pela verdade. Peça ao Senhor para que esta seja a 
sua realidade.

Celebre em oração o supremo poder de Deus sobre todos os 
eventos de nossas vidas e peça para que seus olhos estejam 
sempre �rmes no Senhor. "Finalmente, fortaleçam-se 

no Senhor e no seu forte poder." (Efésios 6.10).

Agradeça a Deus, o Soberano, porque Ele nos ama 
poderosamente. "Pois estou convencido de que nem a 
morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o 

presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem 
profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz 
de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor." (Romanos 8.38-39).

Peça ao Senhor para que seus pedidos de oração estejam 
alinhados à vontade do Pai. "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." (Filipenses 4.6).

Peça a Deus para que haja constante despertamento para 
o serviço cristão entre nós. "Pois quem é maior: o que 
está à mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa? 

Mas eu estou entre vocês como quem serve." (Lucas 22.27).

Interceda pelos ministérios da Igreja Batista Fonte, a �m de 
que o Senhor conceda constantemente criatividade e 
comprometimento entre líderes e equipes e agradeça pelo zelo 

com que cuidaram dos ministérios ao longo do primeiro semestre de 2020.

Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi 
dada. [...]. Dediquem-se uns aos outros com amor 
fraternal. Pre�ram dar honra aos outros mais do que a si 

próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam 
ao Senhor. (Romanos 12. 6; 10-11). O apóstolo Paulo aconselha aos crentes 
ao uso dos dons recebidos do Pai. Ore para que você reconheça, desenvolva 
e exercite os dons e talentos que o Senhor lhe deu como serviço a Ele.

Ore para que a Igreja Batista Fonte seja repleta de boas obras 
relevantes e impactantes na sociedade, sendo todas elas 
fundamentadas na fé que temos em nosso Senhor Jesus.

Todo cristão tem uma missão e recebeu habilidades especiais 
para louvar a Deus edi�car o Seu povo. O servo �el é aquele que 
usa e desenvolve os talentos que recebeu, fazendo deles um 

serviço ao próprio Senhor. Ore para que você use e desenvolva seus dons e 
talentos de forma a agradar a Deus. "Disse-lhe o seu senhor. Muito 
bem, servo bom e �el; sobre o pouco foste �el, sobre muito te 
colocarei; entra no gozo do teu senhor." (Mateus 25.23). 

Peça a Deus para que você tenha a ousadia para anunciar a boa 
nova do Evangelho em seu meio. "E disse Jesus: sigam-me, e 
eu os farei pescadores de homens." (Marcos 1.17).



"Não importa o que aconteça, exerçam a sua 
cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, 
para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas 

ouça a seu respeito em minha ausência, �que eu sabendo que 
vocês permanecem �rmes num só espírito, lutando unânimes 
pela fé evangélica." (Filipenses 1.27). Ore para que, em sua vida, 
cidadania e cristianismo andem lado a lado, como recomenda a Palavra.

Ore para que o Senhor o ajude a conhecê-lo cada vez mais 
profundamente, em relacionamento íntimo e sincero. 
"Mas busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a 

sua justiça e todas estas coisas lhes serão acrescentadas." 
(Mateus 6.33).

"Estejam sempre atentos e orem para que vocês 
possam escapar de tudo o que está para acontecer, e 
estar de pé diante do Filho do homem". (Lucas 21.36). 

Clame para que a Igreja do Senhor se mantenha �rme na intercessão 
pelo nosso país e seja in�uente no exercício da cidadania, em todas as 
circunstâncias.

Sustentados em tudo pelo Senhor, devemos suportar em 
oração os que estão enfermos e/ou em tratamento de 
saúde. Peça a Deus que conceda força, conforto, sabedoria e 

cura aos que passam por enfermidades ou mesmo contaminados pelo 
coronavírus. 

Existe alguma coisa que está tirando sua paz? Lembre-se 
de que o Senhor nos manda levar tudo a Ele em oração. 
Em oração, deposite aos pés da cruz tudo quanto tira sua 

paz e con�e na soberania do nosso Deus.

Agradeça a Deus por Ele ser nosso suporte nos 
pequenos e grandes desa�os que enfrentamos na vida, 
especialmente nessa época de graves consequências na 

economia e na saúde do nosso país em virtude da pandemia. "Em 
todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio 
daquele que nos amou." (Romanos 8.37).

Vivemos num mundo imperfeito, no qual males 
desproporcionais podem nos atingir, com consequências 
dolorosas para nossas famílias. Apesar disso, a graça de 

Deus nos alcança no tempo oportuno e, por isso, oremos por um 
coração grato e perseverante.

O coração ensinável é o requisito para experimentar a graça 
transformadora. Oremos para sermos terra fértil para as 
sementes do reino de Deus, as quais germinarão mais vida 

para nós e para nossa família.

Peça a Deus para alimentar a sede no coração de Seu povo 
para que este deseje conhecer mais a Ele e Sua vontade. 
"Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o 

faminto." (Salmos 107.9)

Interceda pelas pessoas que estão mais atentas ao celular do 
que aos que estão ao seu lado. Peça ao Senhor para sondar o 
seu coração e avaliar se este também não é o seu caso. 

Ore pelos casais que estão enfrentando con�itos. Con�itos 
fazem parte na nossa vida e podem ser solucionados 
especialmente pela sabedoria e pela força que vêm de 

Deus através do Seu Espírito e da Sua Palavra. Ore para que os que têm 
buscado ajuda para solucionar con�itos possam provar das soluções e 
livramentos que buscam, acolhendo de bom grado a Palavra que lhes 
tem sido ministrada. Ore por todos os conselheiros bíblicos como 
instrumentos de Deus para transformação de vidas.

As famílias estão sendo atacadas por futilidades e 
relativismo bíblico através da televisão e da internet, 
sobretudo nesse tempo de con�namento, quando quase 

todas as atividades e relacionamentos tornaram-se online.  Clame a 
Deus por pais e mães piedosos que, cheios do Espírito Santo, livrem 
seus �lhos da morte espiritual, ensinando-lhes a Palavra de Deus. 
“Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar 
contra ti.” (Salmos 119.11).

Em nome do desenvolvimento da criança, muitos pais 
estão cegos quanto à reponsabilidade própria de educar 
os �lhos com limites. Infelizmente, há pais cristãos que

também negligenciam a educação de seus �lhos segundo o padrão e 
os princípios bíblicos. Ore para que os pais da igreja sejam obedientes 
a Deus, assumam suas responsabilidades e criem seus �lhos em 
conformidade com as Escrituras, independentemente das 
circunstâncias. 

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." (Salmo 121.2).

Levar os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros e 
aconselhar biblicamente são alguns dos privilégios e 
responsabilidades que Deus dá a cada crente. Ore para que 

Ore por uma atitude reverente perante a Palavra do 
Senhor e peça a Ele para nos livrar do orgulho espiritual e 
nos dar um coração humilde diante dos Seus 

ensinamentos. 

Em todo ajuntamento cristão, o Espírito Santo sempre 
opera além de nossa expectativa limitada. Ore pelo retorno 
presencial das atividades da nossa igreja para que tudo 

ocorra dentro do princípio da prudência do Senhor.

como Seus �lhos e Sua igreja sejamos sensíveis, obedientes e aplicados 
na edi�cação e auxílio dos que necessitam de ajuda, esperança e 
encorajamento. Ore para que o aconselhamento bíblico seja uma 
prática natural na família Fonte.


