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În căutarea viziunii pentru anul 2019 
„Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în        
planurile lui alese”. (Isaia 32:8) 
Anul 2019 s-a arătat cu multe perspective de slujire și     
dorim să nu ratăm nici o ocazie în împlinirea lor. La        
începutul noului an, am avut un timp de planificare al    
evenimentelor și am  stăruit în rugăciune  pentru o viziune 
proaspătă, trecând totodată în agendă ceea ce ne-am     
propus să împlinim cu ajutorul Domnului, cu privire la   
slujirea din cadrul bisericii Flacăra Speranței. 

02 martie 2019 - Întâlnirea femeilor „Anul prieteniei” 
Am declarat anul 2019, ca fiind unul al prieteniei. În orice circumstanțe ale vieții, fie că vorbim despre 
bucurii sau tristeți, prietenii sunt cei care suferă alături de noi în necaz și se bucură atunci când   
suntem fericiți. În Scriptură găsim o sumedenie de exemple ale prieteniei adevărate, care ar putea să 
ne influențeze în bine relația cu cei din jur. Cel mai mare exemplu este dat chiar de Domnul Isus, 
deoarece El ne-a numit prietenii Săi.  
În cadrul întâlnirii speciale pe care am organizat-o cu ocazia Zilei Femeii,  reprezentantele frumosului 
au fost încurajate să caute în oamenii din jur prieteni adevărați cu care să împărtășească bucuriile dar 

și tristețile.  
„Prietenul adevărat iubește oricând, și în          

nenorocire ajunge ca un frate”.  (Proverbe 17:17) 

23 martie 2019—Conferința CRPC 
Comunitatea Regională Penticostală Constanța 
oferă un mediu prielnic pentru schimbul de   
experiența în domeniul slujirii. De aceea, în    
urma participării la aceste conferințe suntem 
încurajați de fiecare dată să ne dezvoltăm în   
lucrarea pe care o facem. 

https://www.ebible.ro/biblia/romana/cornilescu/isaia/32/8/#8


Pentru donații din România sau Europa    

puteți folosi: 

Titular de cont:  

Biserica Penticostală Flacăra Speranței 

RO11 BRMA 0999 1000 8090 6920 (lei) 

RO11 BRMA 0999 1000 8090 8375 (euro) 

RO11 BRMA 0999 1000 8090 7793 (usd) 

Banca: BANCA ROMÂNEASCĂ 

Cod Swift: BRMAROBUXXX 

Biserica Penticostală Flacăra     

Speranței: 

Mobil:  

+40-755.011.901 / +40-741.177.413  

E-mail: flacarasperantei@mail.com 

Web:     www.flacarasperantei.ro 

Facebook:  

www.facebook.com/flameofhope  
 

Pentru donații din USA 

puteți folosi: 

 

Misiunea Genesis   

1713 W. Sunnyside Ave. 

Chicago, IL 60640 

Tel. (773) 575-8223 

Vă îndemnăm să ne fiți alături rugându-vă pentru: 
 Oamenii nemântuiți care au participat la evenimentele organizate în această primă parte a anului, ca 

relația lor cu Dumnezeu să devină prioritatea numărul 1 a vieții lor. 
 Protecția echipei de lideri și a lucrării pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Simțim destul de puternic 

efectele războiului spiritual care se dă de când am început această nouă lucrare. 
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19 aprilie 2019 - Ziua Învierii 
Evenimentul „Ziua Învierii” a avut un scop evanghelistic centrat pe celebrarea învierii Lui Hristos. În cadrul       
evenimentului am dorit să scoatem în evidență harul ce ne-a fost dat prin învierea Domnului, o nouă șansă de a 
„trăi bine” lângă și cu Dumnezeu. Tomis Band ne-a încântat cu melodii dintre cele mai alese, specifice sărbătorii 
Paștelui, tinerii au avut o prestație artistică sub forma unei pantomime, ne-a fost prezentată mărturia puternică a 
unei vieți transformate, iar mesajul biblic predicat ne-a conștientizat de faptul că Dumnezeu schimbă viețile     
oamenilor, oferindu-le o viață nouă, având ca destinație CERUL. 

28 aprilie 2019—Sărbătoarea 
Paștelui 

Sărbătoarea Paștelui a fost 
presărată cu momente      
speciale de mărturii, laude la 
adresa Celui Înviat, mulțumiri 
și recunoștință pentru iubirea 
care ne-a fost dăruită         
necondiționat.  


