Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
13 Iulie 2014
Ucenicizarea şi plantarea de biserici: Pavel şi Timotei
10  Dacă soseşte Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi; căci el este prins ca şi mine la lucrul Domnului. 
11  Nimeni dar să nu-l dispreţuiască. Să-l petreceţi în pace, ca să vină la mine, pentrucă îl aştept cu fraţii. 

Rugăciune pentru musulmani
Subiecte de rugăciune pentru musulmanii ce se alfă în perioada ramadamului, 28 Iunie – 27 Iulie
�	Populaţia mondială a musulmanilor este formată din 3038 de grupuri etnice diferite, însumând peste 1,5 miliarde de oameni.
�	Ţările cu populaţia cea mai mare de musulmani sunt: Bangladeş, India, Indonezia şi Turcia. În România se găsesc peste 80 de mii de musulmani având în jur 90 de moschei. 
�	Creştini din toată lumea au ales să se roage pentru muslumanii care se închină unui dumnezeu distant, ce nu oferă speranţă, iertare sau bucurie. Totuşi, în ultimii ani, mulţi musulmani au aflat adevărul şi transformarea se vede în viaţa lor.  
�	Ne rugăm pentru mântuirea mai multor  musulmani, din întreaga lume.
Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns c
u e
Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Maroc
Maroc este localizat în vestul Africii de Nord, flancat de Algeria şi Sahara de Vest.
Aici găsim 31 de grupuri ne-evanghelizate, însumând peste 33 de milioane de oameni.
Populaţia acestor grupuri este 99% islamică, având rădăcini în desertul arabic. 
Majoritatea oamenilor sunt fermieri şi pescari, iar societatea pune un accent puternic pe dominaţia masculină.
Ne rugăm pentru creştinii din ţară şi mărturia lor printre vecini şi prieteni. 
Ne rugăm ca Dumnezeu să mişte inimile arabilor din Maroc ca aceştia să primească Cuvântul Lui. 
Ne rugăm pentru puterea cuvântului vestit prin mass-media
Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice mai mulţi slujitori care să ajungă în zonă, chiar şi dintre români


