Festivalul prieteniei
Luna Mai – luna acțiunii
Data, ora și locul

Evenimentul

Vineri, 3 Mai, ora 17,30-19,30
Sâmbătă, 4 Mai, ora 15-17
(în parcul Viva)

„Dincolo de nori” – Festivalul
copiilor (eveniment evanghelistic
pentru copii)

Vineri 10 Mai (ora 16-20)
și Sâmbătă 11 Mai (10-18)
în două locații publice din Galați

Acțiunea „Cortul” (acțiuni sociale,
medicale și ”Citește Biblia
împreună cu mine”)

Sâmbătă 11 Mai, ora 16-17,30
și 19-20,30
La Casa de Cultură a Sindicatelor

Dramatizarea „Porțile raiului și
flăcările iadului”

Sâmbătă, 18 Mai, ora 10-12, la Sala de
conferințe de la Grădina Botanică
Vineri și Sâmbătă, 17-18 Mai
La Școala Generală nr 3, Micro 21
Vineri, Sâmbătă și Duminică (24-26
Mai) de la ora 18,
la Sala de conferințe de la Grădina
Botanică

Eveniment pentru doamne și
domnișoare
Campionat sportiv pentru tineri

Evenimente pentru familii:
Relația părinte-copil
Relația părinte-adolescent
Relația de cuplu

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă
nu vom cădea de oboseală. (Galateni 6:9)
De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul
Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
(1 Corinteni 15:58)

Primăvara și rodirea
Motto: „Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe
acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o
turmă şi un Păstor.” (Ioan 10:16)
Venirea primăverii aduce cu ea “dezghețul” mult așteptat de unii pentru
anumite evenimente, lucrări și planuri. Dar pentru tine, drag copil al lui
Dumnezeu poate fi timpul în care, cu inima ta plină de dragostea Lui,
vei duce Vestea Bună unor inimi încă înghețate și înțepenite în păcat.
Citește, înțelege și aplică adevărurile pe care le desprindem din versetul
de mai sus:
1. Privilegiul de a-L avea pe Domnul Isus ca Păstorul vieții tale.
2. Prețul plătit de Păstor ca tu să fii în turma Lui.
3. Puterea Păstorului manifestată în răscumpărarea și unirea celor ce
sunt ai Lui.
4. Provocarea de a fi parte a lucrării de aducere a altor oi în turma Lui.
5. Povara aducerii altor suflete la Domnul Isus stă pe inima Lui: tu ești
mesagerul care prezintă Vestea Bună a Evangheliei.
Dacă am gustat din bunatatea lui Dumnezeu și ne-am bucurat de
mântuirea pe care ne-a oferit-o, dacă avem privilegiul să fim slujitorii
unui Stăpân Bun și ucenici ai marelui Învățător, ar fi greu să lucrăm și
noi la acest mare seceriș și la urmă să primim și o mare răsplată?
Doamne, ajută-ne ca Biserică să ascultăm și să ne lăsăm călăuziți de
Tine, Păstorul cel Bun. Ne dorim să fim o Biserică unită și câștigătoare
de suflete ascultând astfel de glasul Tău, glasul Păstorului cel Bun!

Aniversări ale zilei de naștere în luna Martie

Pildele Împărăției

1

Bulugu Cristi

16

Saviuc Iulia

1

Otrocol Adela

20

Data

Anghel Mădălina

3

Zlatan Teofil

21

Calcan Rodica

3

Flutur Beniamin

22

Ciobotaru Cornelia

6

Secară Zoica

24

Mititelu Mirela

7

Caloianu Andrei

25

Bulugu Bogdana

8

Caracaş Elena

25

Samson Anişoara

10

Gherasim Rodica

26

Enache Neculai

11

Pîrjol Lucian

28

Batâr Tincuța

15

Savin Florin

31

Bojoagă Silvia

15

Ştefu Mircea

31

Popa Mariana

16

Duminică 03.03
Duminică 10.03
Duminică 17.03
Duminică 24.03
Duminică 31.03
Duminică 07.04
Duminică 14.04
Duminică 21.04
Duminică 28.04
Duminică 06.05
Duminică 13.05
Duminică 20.05
Duminică 27.05
Duminică 02.06
Duminică 09.06
Duminică 16.06

Motive de rugăciune





Evanghelia după Matei

Loghin Crenguţa

Învățând de la Domnul Isus cum să ne rugăm, să avem o viață de
rugăciune autentică și eficace. Fără rugăciune nu se poate întâmpla
nimic durabil, nimic duhovnicesc, nimic care să rodească.
Pentru bolnavii bisericii și pentru cei bătrâni și/sau neputincioși fizic
Pentru mântuirea celor nemântuiți din casele noastre
Pentru evenimentele evanghelistice din luna Mai 2019
o Slujitori voluntari în mare număr pentru ca să putem acoperi
toate nevoile.
o Pentru aprobările necesare închirierii tuturor spațiilor
necesare evenimentelor.
o Pentru toți cei care vor auzi mesajul Evangheliei în toată luna
Mai: o inimă bună și deschisă pentru Cuvânt.
o Pentru prietenii, colegii, vecinii noștri pe care îi vom invita la
unul sau mai multe evenimente: să primească Cuvântul.
o Pentru toate lucrările care vor urma după fiecare din
evenimentele lunii Mai – sămânța trebuie udată, relațiile
întărite și tot procesul să fie continuat până la rodire.

Tema
Pilda semănătorului
Pilda cu neghina
Pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului
Pilda comorii ascunse și mărgăritarului
Pilda năvodului și cărturarul iscusit
Pilda cu oaia rătăcită (și lecția asociată cu ea)
Pilda robului nemilostiv
Floriile
Sărbătoarea Învierii
Pilda lucrătorilor viei
Pilda celor doi fii și pilda vierilor
Pilda nunții fiului de împărat
Pilda celor doi robi (credincios și necredincios)
Pilda celor zece fecioare
Pilda talanților
Rusaliile

Textul
Matei 13
Matei 13
Matei 13
Matei 13
Matei 13
Matei 18:1-14
Matei 18:21-35

Matei 20
Matei 21
Matei 22
Matei 24
Matei 25
Matei 25

Evenimente din perioada următoare:
 Joi 7 Martie, ora 18 – Seară de rugăciune cu toată biserica
 Sâmbătă 16 Martie, de la ora 14, la BCB Sfânta Treime – Pregătire pentru
evanghelizarea din luna Mai (de la ora 14 – pregătire pentru evenimentul
”Dincolo de nori” din 3-4 Mai; de la ora 17-19,30 pregătire pentru
evenimentele din perioada 10-26 Mai)
 Sâmbătă 23 Martie, de la ora 10, la BCB Sfânta Treime – Adunarea
Generală a Comunității de Brăila
 Duminică 24 Martie, de la ora 17 – Sfat frățesc cu întreaga biserică
 Sâmbătă 30 Martie, ora 10-12,30, la Biserica Emanuel – Seminar pentru
antrepenori si oameni de afaceri (din biserică și din afara ei): „Ești o
persoană de încredere?”. Invitatați: Jeremy Leaman și Jerry Blitz din SUA
 Sâmbătă și Duminică (dimineața), 13-14 Aprilie, la Brăila – Conferința
tinerilor din Comunitatea de Brăila

