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...prin Rugaciune  

Ghidul de Rugaciune 2011 
 

Obiectiv Strategic:   
De a incuraja rugaciunea ca mijloc pentru a face 
schimbari in lume.  

 
                       Uniunea Femeilor Baptiste din Africa (BWUA) 

1. Rugati-va pentru programe educationale si profesionale de 
instruire in Africa, astfel incat femeile, fetele si tinerii in general sa 
fie inspirati si vietile lor sa fie imbunatatite.   

2. Rugati-va ca femeile, in asemanare cu Cristos, sa continue sa participe la activitati 
civice, iar cand vor dobandi inaltimi politice sa lucreze asiduu in frica de Domnul in 
smerenie ca lidere slujitoare.  

3. Rugati-va pentru imputernicirea femeilor ca ambasadoare in lupta impotriva bolii 
HIV/SIDA.  

4. Rugati-va ca femeile din Africa sa caute sa imbunatateasca vietile celor din 
regiunile lor care sunt dispretuiti si respinsi.  

5. Rugati-va pentru tinerii nostri ca ei sa aiba o traire evlavioasa in asemanare cu 
Cristos intrucat viitorul Africii depinde de ei.   

6. Rugati-va ca femeile crestine sa depinda mai mult de Isus 
Cristos si sa nu mai caute raspunsuri rapide la ghicitori.   

 
Uniunea Femeilor Baptiste din Asia (ABWU) 
 
1. Rugati-va pentru impartasirea continua a Evangheliei 

femeilor si copiilor din Asia – ca cei care traiesc in saracie si 
se confrunta cu violenta sa aiba vieti mai bune.  

2. Rugati-va pentru protectia oamenilor din Asia impotriva dezastrelor 
naturale care cauzeaza pierderi mari de vieti si proprietati in fiecare an.  

3. Rugati-va ca fiecare membru al ABWU, umbland In Pas cu Duhul, sa 
conduca cu pricepere, sa aiba resurse adecvate si o lucrare eficienta 
pentru largirea Imparatiei.  

4. Rugati-va ca femeile care au participat la Conferinta Tinerelor Femei despre 
Conducere 2011, organizata de ABWU sa devina lidere eficiente in Asia si in 
lume.   

5. Rugati-va ca restrictiile impuse crestinilor in diverse tari din Asia sa fie 
ridicate astfel incat Evanghelia sa patrunda si sa se extinda.   

6. Rugati-va pentru reprezentantii ABWU (Presedinte, Vice-Presedinte, 
Secretar si Trezorier) sa fie sanatosi, spiritual si fizic, ca sa duca misiunea 
mai departe.   



 
Uniunea Femeilor Baptiste din Caraibe (CBWU) 

 
1. Rugati-va pentru Insulele devastate de inundatii, 

cutremure, uragane, furtuni si alte dezastre naturale.  
2. Rugati-va pentru copiii strazii, copiii disparuti, orfani si pentru 

protectia celor care sunt prinsi in capcana traficului in regiune.   
3. Rugati-va pentru femeile si copiii care sufera abuzuri sexuale si pentru cei 

implicati in prostitutie – ca Dumnezeu sa foloseasca femeile baptiste ca sa le 
vorbeasca acestor oameni.   

4. Rugati-va pentru cei care experimenteaza saracia si somajul.   
5. Rugati-va pentru femeile si copiii maltratati si pentru cei care comit aceste 

infractiuni oribile.   
6. Rugati-va pentru salvarea celor nemantuiti – in special pentru sotii si barbatii 

nemantuiti de pe Insule.  
 
Uniunea Femeilor Baptiste din Europa (EBWU) 
 
1. Rugati-va pentru oamenii lui Dumnezeu pe care El ii ridica 

sa lucreze in domeniul traficului uman pe continentul 
nostru, ca in unitate sa aiba victorie in aducerea libertatii 
pentru acesti oameni.   

2. Rugati-va pentru familiile care au experimentat moartea subita si 
tragica a tinerilor.  

3. Rugati-va pentru natiunile sarace ale Europei – ca ele sa gaseasca pacea si 
speranta in Isus Cristos.  

4. Rugati-va pentru trezire spirituala in vietile tinerilor din Europa si ca 
Dumnezeu sa aduca pe multi la El prin mantuire.  

5. Rugati-va pentru lideri noi si tineri in Europa si ca femeile mai in varsta sa fie 
mame spirituale bune pentru cele mai tinere.  

6. Rugati-va pentru trezire spirituala in Europa.  
 
 

Uniunea Femeilor Baptiste din America Latina (UFBAL) 
 

1. Rugati-va pentru femeile si bisericile care sunt 
implicate in proiectul continental “Copiii, speranta 
noastra pentru America Latina.”  

2. Rugati-va pentru copiii si tinerii la care se ajunge prin acest proiect – ca ei sa 
ajunga sa Il cunoasca pe Domnul ca Salvator.  

3. Rugati-va pentru programul de gradinita promovat in America de Sud si pentru 
liderii implicati in el.  

Uniunea Femeilor Baptiste din America Latina (UFBAL) – continuare 
 
4. Rugati-va pentru oficialii guvernamentali – ca ei sa aprobe legi care sa 

protejeze copiii si tinerii.  
5. Rugati-va pentru tarile care se recupereaza dupa dezastre naturale 

precum: Chile, El Salvador, Guatemala si Peru, si pentru fratii si surorile 
noastre baptiste care au ramas fara locuinta.   

6. Rugati-va pentru echipele de femei baptiste care merg in diverse tari si 
ajuta la instruirea liderelor baptiste.    

Uniunea Femeilor Baptiste din America de Nord (NABWU) 
 
1. Rugati-va ca Dumnezeu sa indeparteze fricile, sa vina 

in intampinarea nevoilor si sa restaureze speranta celor 
afectati de nesiguranta economica.   

2. Rugati-va pentru compasiune, corectitudine si discernamant in 
tratarea problemelor refugiatilor si imigrantilor.   

3. Stiind ca “neprihanirea inalta o natiune”, rugati-va ca liderii nostri sa 
primeasca intelepciune, curaj si directionare divina.  

4. Rugati-va pentru femeile baptiste, ca fiind ambasadoare ale lui Cristos, 
sa fie oameni ai pacii si intelegatori intr-o lume caracterizata de tensiune 
rasiala, religioasa si etnica.   

5. Rugati-va pentru numeroasele initiative noi in numele femeilor si 
copiilor abuzati si traficati.   

6. Rugati-va pentru cei ce au ramas fara adapost, stresati sau in ruina 
financiara ca rezultat al unor dezastre naturale sau provocate de 
oameni.   

Uniunea Femeilor Baptiste din Sud-Vestul Pacificului  
(BWUSWP) 

 
1. Rugati-va pentru relatii mai puternice cu grupurile de 

femei indigene din Australia.  
2. Rugati-va ca fondul national australian de burse sa fie construit ca sa 

poata fi folosit pentru mentorarea si instruirea tinerelor femei ca lidere.  
3. Rugati-va pentru o noua actiune in Fiji care sa ajute femeile baptiste din 

mediul rural ca si ele la randul lor sa ii ajute pe cei din jurul lor.   
4. Rugati-va pentru siguranta, pace si unitate intre toate grupurile crestine – in 

special unde crestinii sunt in minoritate in Papua.  
5. Rugati-va pentru pace si reconciliere intre triburile din Papua Noua Guinee 

care sunt in razboi.   
6. Rugati-va pentru cei care doresc sa slujeasca victimelor violentei domestice 

si celor abuzate prin intermediul centrului Merivale din Noua Zeelanda.
 


