C U LTU L C R E ŞTI N BAPTI ST
UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE din ROMÂNIA
Departamentul de Misiune

Invitație
Nr. 215/25.06.2014
În atenția Bisericilor Creștine Baptiste Române din Europa Apuseană,
Salutări în numele Domnului nostru Isus Hristos. Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste
din Romania are deosebita bucurie de a vă invita la conferința Bisericilor Creştine Baptiste din
Diaspora Europeană cu titlul:

” Conducerea bisericii prin slujire”
Consolidarea Mărturiei Baptiștilor Români din Diaspora Europeană

Evenimentul va avea loc începând cu data de vineri 17 Octombrie 2014, ora 18.00 şi va dura
până duminică 19 Octombrie 2014, ora 12. Lucrările conferinței vor fi găzduite de Biserica
Baptistă Română „Speranţa” din Paris, (93 Avenue de la Republique, 92120 Montrouge) și vor fi
susținute de președintele UBR - Otniel Bunaciu; Sorin Bădrăgan – decanul Institutului Teologic
Baptist din Bucureşti și Alexandru Vlașin – coordonator al Departamentului de Misiune al UBR.
Conferinţa de la Paris vă oferă posiblitatea de a a fi însoţiţi de soţia dumneavoatră, ce
poate participa la o sesiune specială destinată ei (programul este ataşat). Înscrierea pentru participare
se face până la data de 5 octombrie 2013, completând formularul ce se va deschide accesând link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/1n0wcP2QTdrcQ3WtYVK-gLkokWccTzQXgrGX4-PcFW0Y/viewform.

Taxa de participare este de 150 Euro pentru o persoană (cazare, masa si mapa) şi va fi plătită
la locaţie. Dorim să încurajăm toți participanții să își planifice prezența la activitățile conferinței
începând cu data de vineri 17 octombrie, împreună cu toți delegații. Pentru sprijinirea acestui
eveniment UBR participă la costuri cu suma de 500 Euro din fondul propriu de Misiune.
Vă încurajăm să veniţi însoţiţi de soţia dvs. Credem ca această conferinţă de la Paris nu va
fi uitat uşor de cei care alegeţi să fiţi cu noi.
Așteptăm să vă înscrieţi.
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“Conducerea bisericii prin slujire”
Consolidarea mărturiei baptiștilor români din diaspora europeană
„…noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar, fiecare în parte, suntem
mădulare unii altora.” Romani 12:5
Program:
Ziua I - Vineri (17 Octombrie 2014)
17:00

Înscrierea delegaților

18:00 – 20:00 Serviciu Divin (în acest cadru va avea loc şi prezentarea delegaţiilor)
20:00 – 21:30 Cina si Discuţii libere cu preşedintele Cultului, pastor Otniel Bunaciu
Ziua II - Sâmbătă (18 Octombrie 2014)
09:00 – 09:20

Deplasarea de la hotel la centru de conferinţă

09:30 - 10:00

Închinare în cântare și rugăciune (Biserica gazdă)

10:00 - 10:30

Salut de bun venit din partea Fraţilor francezi

10:30 - 11:30

Otniel Bunaciu: „Nevoia bisericii de a fi condusă” , cu sesiune de
întrebari şi răspunsuri în plen

10:30 - 11:30

Sesiune paralelă pentru femei (invitate: Sonia Thomas şi Camelia Vlaşin)

11:30 - 12:00

Pauză de cafea

12:00 - 13:00

Sorin Bădrăgan: „Profilul spiritual al conducătorului biserici”, cu
sesiune de întrebari şi răspunsuri in plen

13:00 - 14:00

Prânz

14:15 - 15:15

Discuţii pe grupuri de cate 7 – 8 delegaţi (se vor folosi 7 Sali diferite)
a) Care sunt piedicile actuale în conducerea bisericii din diaspora – partea 1
b) Ce se poate face pentru realizarea unei conduceri eficiente – partea 2

15:15 - 15:45

Pauză de cafea

15:45 - 16:00

Rapoartele grupurilor

16:00 - 17:00

Alexandru Vlaşin: „Slujitorul bisericii şi familia acestuia” , cu sesiune de
întrebari şi răspunsuri

17:00 - 17:15

Formularea de rezoluții şi organizare pentru anul 2015

17:30 – 19:00

Serviciu divin

19:00 - 20:30

Cina si Discuţii libere cu preşedintele Cultului, pastor Otniel Bunaciu

20:30 - 24:00

Vizită în Paris cu tot grupul sau doar cu soţia
Ziua III - Duminică (19 Octombrie 2014)

09:30 - 12:00

Încheierea lucrărilor conferinței (serviciu divin, Biserica Română Baptistă
„Speranţa” din Paris)

