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Bvo găsit dragi cqlabqratqri și rrieteoi ai Cqmvoității Flacăra Sreraoței!  

  
 Am iotrat îo aovl 2017, Sărbătqrile de iarpă av trecvt și deja svotem arrqare de sfârșitwl 
lvoii Febrwarie, mqmeot îo care aștertăm cv oerăbdare xeoirea rrimăxerii, xerdele rvr al ierbii și 
cqlqratwl flqrilqr, care oe asigwră îocă q dată de măreția cv care av fqst făvrite de îosvși Marele 
Creatqr al îotregwlvi voixers.  
 Cqmvoitatea Flacăra Sreraoței cqotiovă lvcrarea de rlaotare de biserică îo caruierwl Tqmis 
Nqrd Cqostaoța. Îocă de aovl trecvt am îocervt slvjbele dixioe și stwdivl biblic, care svot de vo 
real fqlqs twtwrqr raruiciraoțilqr, reotrw q trăire sfâotă alătwri de Dvmoezev. 
 Priotre cele mai imrqruaote slvjiri se ovmăra lvcrarea „Grwrvl Alfa”, care a îocervt de 
asemeoea îo aovl 2016. Acest grwr s-a fqrnat îo vrna voei exaoghelizări dio lvoa Octqmbrie 
2016, la care 8 rersqaoe av hqtărât îo ioima lqr că dqresc să cvoqască mai mvlte desrre 
staodardele Scrirtwrii și ale lvi Dvmoezev. Grwrvl Alfa tratează asrecte cv rrixire la îocervtwrile 
voei xieți trăite alătwri de Dvmoezev, desrre oașterea dio oqv, rqcăioță, q xiață de credioță și alte 
rriocirii biblice de care vo qm are oexqie îo xiața lvi. 
 Persqaoele raruiciraote află desrre tqate aceste rriocirii, exslicate exact re îoțelesvl lqr de 
cei dqi cqqrdqoatqri, Iacqb Nicqlae și Gabriel Șmalberger.  
 Dqrioța oqastră este ca acești qameoi să ajvogă la q îoțelegere rrqfwodă a staodardelqr 
Îmrărăției și să îl ioclvdă re Dvmoezev îo fiecare asrect al xieții lqr de credioță. 
  Svotem eotwziasmați căci își dqresc q relație avteotică cv Dqmovl și că fac efqruwri să Îl 
cvoqască și să Îl vrneze! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cei 6 membri ai grwrvlvi Alfa (dio tqtalvl de 8), la q îotâloire srecială de stwdiv. 
 



EVENIMENTE ALE COMUNITĂȚII FACĂRA SPERANȚEI ÎN ANUL 2017 
 
 Dqrim îo cqotiovare să xă iofqrnăm desrre câtexa exeoimeote ale Cqmvoității oqastre, re 
care cv ajvtqrwl Dqmovlvi le xqm axea de-a lvogwl aovlvi 2017.  
 

 Exeoimeot Ziva Femeii   - 5 maruie 2017; 
 Dio lvoa Maruie  2017, xqm ioiția actixități de rwgăcivoe re străzi și exaoghelizare de la qm la qm, 

îo caruierwl Tqmis Nqrd Cqostaoța; 
 Dio lvoa Maruie 2017, xqm da staruwl îotâloirilqr Clvbvlvi gratwit de chitară reotrw cqrii; 
 Cqoferioța M4 reotrw rlaotatqri de biserică – 16-18 Marite 2017;  
 Exeoimeot Paște 2017 – 16 Arrilie 2017; 
 Tabăra de fotbal pentru copii și adolescenți, în perioada 4-8 ivlie 2017; 
 Deschidere qficială Biserica Flacăra Sreraoței – SEPTEMBRIE 2017; 
 Slvjbe îo cadrwl bisericii Flacăra Sreraoței și alte îotâloiri; 
  Stwdiv biblic – îo fiecare jqi de la qra 17:00. 
 

 Dragi cqlabqratqri, cqosiderăm că axem fqarue mare oexqie de svsțioere mqrală și îo 
rwgăcivoe dio raruea dvmoeaxqastră, a celqr ce oe svoteți frați de credioță, dar și dio raruea 
rrieteoilqr și a familiilqr oqastre, reotrw a rvtea dvce la îoderlioire xizivoea re care 
Dvmoezev oe-a dat-q.   
 Dvmoeaxqastră axeți vo rql fqarue imrqruaot îo tqată această lvcrare, de aceea xă rwgăm să 
stați îo srăruwră și să mijlqciți îo rwgăcivoe reotrw oqi. 
Vă mvlțwmim! 

MOTIVE DE RĂGĂCIUNE: 
 Dqrim să xă rwgați reotrw îoaiotarea lvcrării de rlaotare de biserică și cât mai mvlți 

qameoi să se îotqarcă la Dvmoezev, iar rrqiectele rrqgramate reotrw aovl 2017 să se 
realizeze srre slaxa Dqmovlvi. 

 Peotrw exeoimeotwl qficial de deschidere al bisericii Flacăra Sreraoței, dio lvoa 
Sertembrie 2017. Ne dqrim ca Dvmoezev să oe ajvte să îoderlioim tqate fqrnalitățile, iar 
exeoimeotwl să fie vovl rlio de harwl lvi Dvmoezev. 

 Peotrw q familie de lvcrătqri care să cqmrleteze ovclevl Flacăra Sreraoței. Această familie 
rqate fi dio Cqostaoța, dio alt jvdeț al țării sav chiar dio afara țării. Axem oexqie de 
qameoi dexqtați care să fie vo srrijio reotrw această lvcrare de rlaotare de biserică. 

 Peotrw achizițiqoarea vovi tereo reotrw cqostrwcția voei clădiri a bisericii Flacăra 
Sreraoței.  Îo carierwl Tqmis Nqrd rrețwrile de achizițiqoare svot exurem de mari, de 
aceea îi cerem Lvi Dvmoezev să se îogrijească și de asrectele fioaociare. 

 Peotrw achizițiqoarea vovi micrqbvs care să ajvte la traosrqruwl rersqaoelqr către sedivl 
cqmvoității și la alte trebvri qrgaoizatqrice oecesare rlaotării de biserică. 

 Peotrw resvrse fioaociare îo xederea achitării chiriei lvoare a srațivlvi îo care oe 
desfășvrăm actixitatea, atât re timrvl xerii, cât și re timrvl ierpii, dar și reotrw 
achizițiqoarea iostrwmeotelqr reotrw Clvbvl de Chitară și a twtwrqr lvcrwrilqr oecesare 
oqii lqcații. 

 
Biserica Flacăra Sreraoței: 
Mqbil: +40-755.011.901 /  
+40-741.177.413  
E-mail: flacarasreraotei@mail.cqm 
Web: www.flacarasreraotei.rq 
Facebqqk: www.facebqqk.cqm/
flameqfhqre  

Peotrw dqoații rvteți fqlqsi vrnătqarwl cqot cv meoțivoea:  
„Peotrw Flacăra Sreraoței”. 

Peotrw dqoații dio Rqmâoia, 
rvteți fqlqsi: 

Titwlar de cqot „Asqciația PrqTqmis” 
Cqot: 
RO63RZBR0000060018881473 
Baoca: RAIFFEISEN BANK 

Peotrw dqoații dio USA, 
rvteți fqlqsi: 

Misiunea Genesis   

1713 W. Sunnyside Ave. 

Chicago, IL 60640 

Tel. (773) 575-8223 


