CALENDAR LUNAR DE RUGĂCIUNE 2017 - BCB SFÂNTA TREIME GALAŢI
DATA

BCB “SFÂNTA TREIME”

ALTE BISERICI ŞI ALTE PROBLEME

1

Păstorii şi presbiterii bisericii

Biserica Golgota, Galaţi

2

Membrii Comitetului bisericii

Biserica din Bârlad, Tecuci, Cosmeşti, Cărăpceşti

3

Misionarii şi liderii de grupe mici

Bisericile evanghelice din Galaţi

4

Comitetul administrativ, personalul angajat, echipa audio-video, de primire şi ambient/curăţenie

Fundaţiile Cuvântul Întrupat şi Betesda

5

Lucrarea copiilor: copiii, preadolescenţii şi învăţătorii lor

Organele de conducere în Stat: Preşedintele şi consilierii lui; Primul ministru, Guvernul

6

Lucrarea tinerilor: adolescenţii, tinerii, studenţii şi învăţătorii lor

Bisericile din Comunitatea de Brăila: judeţul Brăila

7

Familiile tinere din biserică

Bisericile din Comunitatea de Brăila: judeţul Tulcea

8

Familiile adulte şi în vârstă ale bisericii

Bisericile din Comunitatea de Brăila: biserica din Bârlad

9

Bărbaţii singuri (necăsătoriţi, văduvi sau cu partenere care nu sunt membre ale bisericii)

Organele de conducere în Stat: Parlamentul

10

Surorile singure (necăsătorite, văduve sau cu parteneri care nu sunt membri ai bisericii)

Uniunea Baptistă: Comitetul executiv, Consiliul Uniunii, Casa de pensii

11

Membrii bisericii din Filiale şi membrii plecaţi pe termen lung din biserică

Bisericile baptiste din ţară

12

Adunările publice ale bisericii

Institutul teologic de la Bucureşti şi Universitatea Emanuel

13

Grupele mici: întâlnirile, problemele, liderii lor

Învăţământul creştin: grădiniţele, gimnaziile şi liceele creştine

14

Lucrarea surorilor

Organele de conducere în Stat - Justiţia: CSM, DNA, Procurori, judecători, etc

15

Lucrarea cu bătrânii/seniorii

Maas media creştină: posturile de radio şi TV creştine, presa scrisă şi online, bloguri, etc

16

Lucrarea din filialele bisericii: Şiviţa, Stoicani, Tuluceşti, Focşani, Odobeşti, Mera

Bisericile din Europa

17

Grupurile care ne conduc în închinarea prin cântare

Bisericile din Asia

18

Lucrări neconturate sau neîncepute ale bisericii: lucrarea bărbaţilor, penitenciar, etc

Bisericile din Africa

19

Grădiniţa Iosif: viziune, pasiune, resurse, mai mulţi copii, protecţie, calitate în procesul de învăţare

Bisericile din America de Nord

20

Închinarea bisericii: viaţa de rugăciune, ascultarea de Cuv, dărnicia, bucuria şi pasiunea pentru Isus

Bisericile din America de Sud

21

Păstorirea şi părtăşia bisericii: relaţiile din biserică, vizitele pastorale, vizitele reciproce, etc

Bisericile din Australia şi Oceania

22

Ucenicia bisericii: investiţia intenţionată în aproapele, echiparea slujitorilor, învăţătura, predicarea

Conducerea Judeţului şi a municipiului Galaţi; toate autorităţile din Galaţi

23

Evanghelizarea, misiunea şi slujirea bisericii - relaţia cu cei din afară, proiecte, acţiuni, evenimente

Pentru cei înălţaţi în dregătorii şi care sunt şi membri ai bisericilor evanghelice

24

Cei excluşi din biserică şi cei puşi sub disciplină

Misionarii susţinuţi financiar de biserică

25

Cazuri speciale, familii cu probleme deosebite, cei care slăbesc pe calea credinţei, etc

Organizaţii misionare şi misionari cunoscuţi: RAM, Wycliffe, OM, Alege Viaţa, etc

26

Cei bolnavi din biserică

Bisericile şi slujitorii lor care suferă in ţările unde creştinismul este prigonit

27

Cei nemântuiţi din casele noastre

Bisericile şi slujitorii lor din ţările unde sunt conflicte sau războaie

28

Trezirea bisericii sub toate aspectele: întoarcerea la aprofundarea şi aplicarea Cuvântului Scripturii, la dragostea dintâi, la sfinţenie şi evlavie; pentru pocăinţa pocăiţilor…

29

Misiunea mondială şi pregătirea Miresei pentru venirea Mirelui: vestirea Evangheliei cu pasiune, slujirea semenilor - în toată lumea; o viaţă de rodire pentru Hristos, etc

30

Poporul Israel: întoarcerea lor la Hristos; îndurare şi protecţie din partea lui Dumnezeu, etc

31

Reluarea problemelor restante pentru care nu ne-am rugat în cursul lunii

