Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
7 Septembrie 2014
Grija faţă de săraci. Exemplul poporului Israel

Mica 6:8
„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul dela tine, decât să faci deptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Comunitatea Baptistă de Suceava
Mulţumim lui Dumnezeu pentru: 

�	Implicarea masivă a fraţilor şi bisericilor comunităţii de Suceava în trei raioane din Ucraina: Cernauţi, Storojineţ şi Odessa
�	Contributia bi-lunara pe care bisericile baptiste din comunitatea din Suceava o aduc bisericilor din Ucraina, ce au solicitat ajutor spiritual
�	Susţinerea misionarilor români plecaţi în slujirea mondială pe termen lung şi a proiectelor de misiune internaţională
�	Slujirea bisericilor române din diaspora 
     europeană

Comunitatea Baptistă de Suceava
Ne rugăm pentru: 
�	Misionarii susţinuţi de bisericile baptiste din comunitatea de Suceava în Estul Asiei şi în alte zone ale lumii
�	Toţi lucrătorii şi bisericile ce slujesc cu evanghelia în Ucraina
�	Situaţia dramatică în care se găseşte Ucraina. Ne rugăm pentru refugiaţi şi bisericile care îi găzduiesc
�	Lărgirea orizontului misionar şi implicarea în misiunea internaţională pe termen lung


Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Qatar

Quatar este localizat în golful persan, înconjurat de Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite.
Este listată ca fiind cea de a 12 ţară din lume ca bogăţie, cu un excedent de peste 100 miliarde dolari, la o populaţie de doar 1.8 milioane locuitori
Sunt 23 de grupuri etnice diferite cu peste 99% musulmani
În Quatar singurii creştini sunt de alte naţionalităţi. Toţi localnicii sunt declaraţi musulmani.
Ne rugăm pentru accesul lucrătorilor creştini, ce nu au voie actualmente să lucreze în mod deschis
Ne rugăm pentru mărturia creştinilor prezenţi în ţară, în mod special filipinezi
Ne rugăm pentru metode eficiente de prezentare a evangheliei în limba arabă


