
Agradeça ao Senhor pelo retorno ao culto presencial, 
louvando-O pela vida de cada pessoa que se dedicou para 
que isso se tornasse realidade. Peça para Deus sustentar e 

abençoar a todos que dispensam tempo e carinho para que nossos 
cultos aconteçam e interceda pelos membros que ainda não podem 
retornar ao convívio dessa forma.

Peça ao Senhor que use o povo da Fonte para dar 
testemunho do Seu plano amoroso aos que ainda não O 
conhecem. "Ouvi isto, vós todos os povos; inclinai os 
ouvidos, todos os moradores do mundo." (Salmo 49:1).

"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 em todas as circunstâncias.

MINHA ORAÇÃO

FONTE
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As verdades do Senhor estão expressas em sua Palavra, 
que é viva e e�caz. Ore pelos cursos ministrados em nossa 
Escola Bíblica, pedindo a Deus sabedoria e clareza aos 

nossos professores e compromisso de todos membros com o ensino e 
aprendizagem da Palavra.

As Escrituras deixam claro que devemos ter prioridades na 
vida e para não desperdiçarmos tempo com futilidades. Ore 
para que o Senhor revele a você as atividades improdutivas 

Na contemporaneidade, vivemos constantemente entre o 
urgente e o importante. Ore para que suas atividades 
revelem a liderança do Espírito Santo na administração do 

seu tempo e consciência da Eternidade.

Dedique seu tempo e talento ao Senhor com humildade e 
entusiasmo, empenhando-se em servir ao Senhor na igreja 
com oração e suprimento de necessidades. “Servi ao 

Senhor com alegria; e entrai diante dele com cântico.”  (Salmo 100: 2). 

O povo de Deus deve buscar a aprendizagem de 
administração do seu tempo e servir ao Senhor por meio 
dos ministérios da sua igreja. Ore para que o Senhor nos 

capacite a servi-Lo com amor. 

A Bíblia nos diz que tudo o que �zermos deve ser feito para 
agradar a Deus, mesmo que ninguém veja. Somente Ele 
conhece nossos corações, nossas limitações e nossa

 sincera intenção em auxiliar. Ore dedicando ao Senhor o seu melhor 
tempo. “Tudo o que �zerem, façam de todo o coração, como para o 
Senhor e não para os homens”.  (Colossenses 3: 23).

Agradeça ao Senhor pelas pessoas que executam serviços 
“invisíveis” na Igreja Batista Fonte, os quais são essenciais para 
o andamento das diversas atividades propostas para adoração 

a Deus e edi�cação do corpo.

Adorar em espírito requer uma mente centrada em Deus e 
renovada pela verdade. Peça ao Senhor para que esta seja a 
nossa realidade. "Deus é espírito e é necessário que os seus

adoradores o adorem em espírito e em verdade". (João 4: 24). 

Dentro do corpo de Cristo, não existem ministérios 
pequenos ou sem valor. Igualmente, nenhum ministério é 
independente. Ore para que o Senhor nos capacite a edi�car

Se amamos Jesus, devemos viver como Ele viveu e pisar as 
marcas das suas pegadas para que somente Ele seja 
glori�cado por meio das nossas obras. Ore pedindo ao Senhor

que roubam seu tempo e seja radical para eliminá-las.

o próximo e a trabalharmos em comunhão. “Cada um cuide, não 
somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.”  
(Filipenses 2: 4).

consciência de que Ele é quem nos capacita e é o único digno de receber 
glória, honra e louvor. 



A igreja local não é apenas um lugar de visitação semanal, 
mas uma bênção para edi�car e ser edi�cado, exercitar o 
amor ao próximo e servir ao Senhor com alegria. Ore para 

que você encontre motivação no Senhor para auxiliar na igreja e 
agradeça se você já exerce a sua função. “Porque assim como em um 
corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a 
mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo 
em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.”  
(Romanos 12: 4-5).

Onde estamos investindo os recursos que Deus nos tem 
dado? Em oração, agradeça a Deus pela provisão e peça 
para que Ele renove seu compromisso com tudo o que tem 

recebido das mãos dEle. “Bem-aventurados aqueles servos, os 
quais, quando o Senhor vier, achar vigiando! Em verdade vos digo 
que se cingirá, e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá.” 
(Lucas 12: 37).

Todos nós temos uma função especí�ca no corpo de Cristo. 
Dedique seu tempo e talento ao Senhor com humildade e 
entusiasmo, empenhando-se em servir ao Senhor na 

igreja com serviço, oração e suprimento de necessidades. 

A Igreja Batista Fonte possui 7 áreas de ministérios, que são: 
adoração e artes; suporte; proclamação e amparo; cuidado 
pessoal; integração; formação espiritual; e nova geração. 

Ore para que o Senhor nos direcione ao ministério mais adequado aos 
nossos dons e talentos. Peça também para que a sabedoria seja 
concedida às lideranças de cada ministério da nossa comunidade.

Peça a Deus para abençoar o entretenimento destinado a 
crianças, adolescentes e jovens, livrando-os de tudo o que 
é fútil e perverso. "Tudo o que tem vida louve o Senhor! 

Aleluia!" (Salmos 150: 6).

Família é uma bênção de Deus, mas nem sempre o 
convívio é fácil. Peça ao Senhor pela harmonia em sua 
casa. "Ouça o seu pai, que o gerou; não despreze sua 

mãe quando ela envelhecer." (Provérbios 23: 22).

Somos chamados para edi�cação, construção e 
encorajamento de um corpo local, utilizando nossos 
próprios dons concedidos pelo poder do Espírito Santo. 

Ore para que você expresse seu amor agindo adequadamente sobre o 
serviço na nossa comunidade e para que este mês de planejamento 
dos ministérios da Igreja Batista Fonte seja um tempo de dependência 
e direção do Senhor.

“Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor” (Salmo 33: 12). Hoje 
se comemora a independência política do país. Agradeça a 
Deus por vivemos num país politicamente livre e clame pela 

libertação espiritual do nosso povo.

Como seguidores de Cristo, peça a Deus para abençoar a 
nossa postura em face da política nacional. "Por causa do 
Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre 

os homens; seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos 
governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o 
mal e honrar os que praticam o bem." (I Pedro 2: 13-14).

Ajudar a levar as cargas uns dos outros é responsabilidade de 
todos nós. Leve a Deus em oração cada um dos nossos 
irmãos que se encontram enfermos e/ou limitados 

Agradeça a Deus pela vida dos pastores da Fonte, pedindo 
para que suas famílias sejam guardadas pelo Senhor. 

Os impactos da pandemia no setor �nanceiro do país são 
muito severos. 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. 

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. Neste ano 

atípico, um vírus trouxe caos à saúde e à economia do mundo. 
Peçamos ao Senhor intervenção nos nossos recursos, proteção e Paz 
aos nossos corações.

As famílias estão sendo atacadas por futilidades e 
relativismo bíblico através da televisão e da internet.  
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. 

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 

Você sabia que há um grupo de intercessores, composto 
por irmãos e irmãs da igreja, pronto para orar por vários 
motivos? Ore por eles, a �m de que sejam �éis ao 

compromisso.

Graças aos recursos tecnológicos, nossa comunidade agora 
tem disponíveis reuniões diárias de oração – Em sua 
presença!. São encontros online que duram 30 minutos e 

nos possibilitam à vivência diária de oração. Agradeça a Deus por esse 
recurso e peça a Ele para que mais pessoas se juntem nesse momento 
de adoração.

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 procuram, 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.

�sicamente, pedindo por força, conforto, sabedoria e cura. São eles: 
Saulo Tamburus, Seu Neme, Saulo Lisbão, Eduardo (esposo da Mirhiane), 
Renata Machado, Vera do Joel, Enoque, Waldomiro, Delci, Marcelina 
(esposa do Basi)


