ZIUA MONDIALĂ DE
EVANGHELIZARE SE
NUMEȘTE ACUM ZIUA
DE EVANGHELIZARE. GO 2020 ȘI GO 21
SUNT NUMITE ACUM
MIȘCAREA “DUCEȚIVĂ”

ORICINE
POATE
EVANGHELIZA
ÎMPREUNĂ PUTEM
DUCE EVANGHELIA ÎN
ÎNTREAGA LUME
ALĂTURĂ-TE ACESTEI MIȘCĂRI DE
EVANGHELIZARE!

“DUCEȚI-VĂ ȘI
FACEȚI UCENICI
DIN TOȚI OAMENII.”
Matei 28:19

ESTE O NEVOIE ȘI O OPORTUNITATE
Majoritatea oamenilor de pe pământ nu știu despre mântuirea
minunată care este valabilă prin Isus Hristos. A da piept cu o
eternitate fără Hristos este o tragedie! Dar tu poți schimba asta!
Încă din 2012 crește bisericilor și a lucrărilor care colaborează
pentru mobilizarea și echiparea a milioane de credincioși pentru
a fi martori a lui Hristos vestind Evanghelia în ZIUA MONDIALĂ DE
EVANGHELIZARE. Odată cu GO 2020 ziua a fost extinsă ca Luna
Evanghelizării. DECENIUL EVANGHELIZĂRII intensifică eforturile
evanghelistice pentru a ajunge până în 2030, la orice om cu Evanghelia. Te invităm să fii parte din această mișcare de evanghelizare.

GO Movement 2021:
152 MILIOANE DE CREDINCIOȘI
ACTIVI
1.4 MILIARDE DE OAMENI
EVANGHELIZATI
80.4 MILIOANE MÂNTUIȚI Și-au
predat viața lui Hristos

EVANGHELIZARE ÎN 2022
Ești invitat să participi alături de milioanele de credincioși din întreaga
lume la aceste activități:

LUNA EVANGHELIZĂRII
Roagă-te împreună cu milioane de creștini în primul
weekend din Mai. Apoi evanghelizează prin diferite
activități pe parcursul acestei luni.

ZIUA DE EVANGHELIZARE
Împărtășește Evanghelia cu cel puțin o persoană
Sâmbătă, 28 Mai 2022.

UN CRĂCIUN EVANGHELISTIC
Împărtășește dragostea lui
Hristos prin evanghelizări legate
de tematica acestei sărbători pe
parcursul întregii luni Decembrie
2022.

Pentru mai multe informatii viziteaza
www.GoMovement.world

DECENIUL EVANGHELIZĂRII - RUGĂCIUNE - EVANGHELIZARE UCENICIZARE
Activitățile anuale sunt un catalizator pentru un stil de viață de evanghelizare pentru creșterea bisericii și pentru a atinge obiectivul “DECENIULUI DE
EVANGHELIZARE” Să ducem Evanghelia la fiecare om până în 2030.
Împreună putem duce Evanghelia în întreaga lume Alătură-te aici:
www.GoDecade.world

FĂ PARTE DIN MIȘCAREA
“DUCEȚI-VĂ”

GO ONLINE
FIECARE BISERICA
Evanghelizează în grupuri
pe străzi, în parcuri, etc.
Împărtășește Evanghelia
online. din casă în casă și nu
numai.

Vizitează pagina noastră
de web pentru a te abona
la newsletter și pentru a
descărca resurse și cursuri
folositoare.
www.GoMovement.world

FIECARE CREDINCIOS
Impărtășește Evanghelia
și marturia ta cu prietenii,
vecini, colegii si celor din
familia ta.

Mișcarea “DUCETI-VA” este o modalitate minunată de a încuraja
oamenii să vorbească despre
credința lor.
Steve Douglass,
Presedinte Emeritus cru

GO SHARE
Postează mărturiile tale pe social media folosind #gomovement

Imaginează-ți ce impact poate
aduce asupra lumii noastre când
orice credincios este un martor
al Evangheliei.
Werner Nachtigal,
Președinte GO Movement
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PARTENERI MIȘCAREA “DUCEȚI-VĂ” este un efort de colaborare susținut de mulți parteneri ca:

