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PARTENERI  IN  MISIUNE  ROMANIA 
 

organizează 
 

CONFERINŢA „PARTENERI ÎN MISIUNE 2014” 
„BISERICA - AGENTUL  MIŞCĂRII  NAŢIONALE  DE  MISIUNE” 

Sovata,  11-14 Martie 
 
 

Cui se adresează conferinţa?  
Pastori, presbiteri şi responsabili cu misiunea din bisericile şi adunările 
locale, organizaţii de misiune, şcoli creştine. Ni se vor alătura ca vorbitori 
pastori, presbiteri şi lideri marcanţi din mediul evanghelic internaţional cât şi 
autohton.  

Conferinţa „Parteneri în Misiune 2014” marchează un 
moment important 
Sunt multe nevoi în societatea românească şi în lume, cărora Biserica trebuie 
să le găsească un răspuns. Spre exemplu : 
 
 două treimi dintre români trăiesc în judeţe unde prezenţa evanghelică 

este sub 2%; 
 două treimi din populaţia lumii nu este creştină; 
 28% dintre români trăiesc în oraşe sau sate care nu au nicio biserică 

evanghelică; 
 28% din populaţia lumii nu are acces la Evanghelie - nu există creştini, 

nu există biserici, nu există misionari; 
 
Este momentul potrivit să evaluăm unde suntem şi să chibzuim ce anume ar 
trebui să facă trupul lui Hristos din România în următorii ani pentru a 
îndeplini mandatul misionar dat de Domnul Isus Hristos. 
 

Tema centrală a conferinţei 
“Biserica – agentul mişcării naţionale de misiune” 
 

Scopul Conferinţei „Parteneri în Misiune 2014” 
 Evaluarea procesului în dezvoltarea unei mişcări naţionale de misiune; 

 Dezvoltarea unui spirit misionar şi a unei gândiri specifice misiunii în 
fiecare biserică locală; 

 Motivarea fiecărei biserici locale la implicare în “local, regional, naţional 
şi transcultural”; 

 Să creăm cadrul pentru dezvoltarea unor parteneriate specifice între 
biserici, organizaţii şi şcoli creştine; 

 

ÎNSCRIERE  
Vă puteţi înscrie online completând formularul de înscriere de la adresa 
http://pimromania.ro/inscriere. Pentru detalii privind taxele şi condiţiile de 
înscriere, vă rugăm să consultaţi materialele anexe, sau să ne contactaţi pe adresa de 
email: office@pimromania.ro, sau la telefon 0735 502 528. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii şi 
înscriere online la: 
http://pimromania.ro 

 
 

ORGANIZATORI 
PRINCIPALI: 

 Alege Viaţa 
 Asociaţia OCI 
 MMU România 
 Operation 

Mobilization 
 Tineri Pentru 

Misiune 
 Wycliffe România 

 
 

MEMBRI PIM: 
 Agenţia Kairos 
 
 Alfa Omega TV 
 
 Asociaţia Misionară 

pentru 
Evanghelizarea 
Copiilor 

 
 AMI 
 
 Evanghelia fără 

Frontiere 
 

 Frontiers 
 
 Greater European 

Mission 
 
 Lumina Lumii 
 
 Misiunea Speranţa 

 
 Misiune 

Transculturală şi 
Ucenicie 

 
 ProMission 
 
 SIMB 
 
 Source of Light 
 
 Student Volunteer 

Movement 2 
 
 

http://pimromania.ro/inscriere
mailto:office@pimromania.ro
http://pimromania.ro/
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Ce spun alţii: 
„O mişcare natională de misiune trebuie să fie obiectivul fiecărei biserici şi 
organizaţii creştine din România. Un scop comun cere eforturi comune.  Este 
ceea ce încearcă să realizeze PIM şi bisericile evanghelice.” (Pavel Chiriţescu, 
vicepreşedinte al Bisericii Creştine după Evanghelie din România şi responsabil 
în Comisia de misiune a cultului.) 
 
„Aşteptările la o asemenea conferinţă sunt multiple. Personal, am cel puţin 
două: o evaluare a lucrării de misiune şi un imbold pentru ceea ce urmează.” 
(Ioan Moldovan, vicepreşedinte al Cultului Creştin Penticostal) 
 
„Fiindcă Dumnezeu doreşte mântuirea tuturor oamenilor, Programul 
Naţional de evanghelizare şi de plantare de noi biserici promovat de PIM, 
este o bună strategie care ar trebui susţinută  şi aplicată de fiecare Biserică şi 
organizaţie creştină, pentru a câştiga generaţia în care trăim pentru Cristos.”   
(Pastor Boingeanu Dan – Biserica Creştină Baptistă „Maranatha” Suceava) 
  

CONFERENŢIARI    
 
Eric  Villanueva – pastor al bisericii „Desert Light Church” din Albuquerqe, 
NM, USA. Cu o bogată experienţă misionară, având peste 20 de ani petrecuţi 
pe diferite câmpuri de misiune în America de sud, Asia şi Europa. Revenit acasă 
este la a treia biserică pe care o plantează în oraşul natal. Este căsătorit şi are 
trei copii. 
 
Peter Maiden – presbiter într-o biserică din Marea Britanie şi responsabil cu 
lucrarea organizaţiei OM în aceasta ţară.  
 
Ron Smith – pastor cu misiunea în biserica ABC church din Atascadero, CA, 
USA. Este sufletul unei frumoase mişcări de misiune pe care a dezvoltat-o din 
biserica locală în localitatea de reşedinţă, în statul California, precum şi în 
multe alte ţări. Este căsătorit şi are trei copii. 
 
Cornel Boingeanu – pastor într-o biserică baptistă din Bucureşti. Pasionat 
de lucrarea de misiune. A dezvoltat mai multe proiecte la nivel naţional şi chiar 
în Europa în dorinţa de a mobiliza bisericile locale la împlinirea mandatului 
primit de la Domnul Isus. 
 
Virgil Achihai – presbiter, preşedinte al Uniunii Bisericilor Creştine după 
Evanghelie şi preşedinte al Alianţei Evanghelice din România.  
 

Despre PIM 
PIM (Parteneri în Misiune) este un parteneriat dinamic între 20 de 
organizaţii misionare şi media din România, unele colaborând din 1998. 
Această conferinţă se înscrie într-un proces început odată cu Conferinţa 
Naţională de Plantare de Biserici care a avut loc la Sinaia în mai 2001 şi a 
continuat cu altele. 
 
O mişcare există atunci când rata plantării de biserici şi trimiterea 
misionarilor este la un nivel înalt şi în creştere. Acest lucru presupune că un 
mare procent de creştini şi grupuri creştine are ca scop şi practică răspândirea 
Evangheliei în ţară şi dincolo de graniţele ei, ucenicizarea noilor convertiţi şi 
echiparea lor, până când aceştia se pot alătura mişcării. 
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PROGRAM:*  
Conferinţa va conţine prelegeri în plen şi ateliere practice de lucru, precum 
 şi *ateliere opţionale.  
 
MARŢI   11 martie MIERCURI   12 martie 

13.00 – 17:00  Înregistrare, cazare 

07.00 – 08.30 Micul dejun 

08.30 – 09.00  Devoţiune 

09.00 – 10.00 
A doua sesiune:  „Rolul bisericii 
locale pentru ca o mişcare de misiune 
să devină realitate”  - Peter Maiden 

10.00 – 11.00 “Studiu de caz –  biserici locale” 

11.00 – 11.30 Pauză 

11.30 – 13.00 Atelier 1 

13.00 – 14.30 Prânz 

14.30 – 17.30 Recreere,standuri, ateliere opţionale 

17.30 – 19.00 Cina 17.30 – 19.00 Cină 

19.00 – 19.30  Devoţiune 19.00 – 19.30  Devoţiune 

19.30 – 21.00  

Deschiderea conferinţei şi 
prima sesiune: 
„Mişcarea naţională de 
misiune – răspuns la 
porunca marii trimiteri” 
Eric Villanueva 

19.30 – 21.00  
A treia sesiune: „Beneficiile mişcării 
naţionale de misiune în revitalizarea 
bisericii locale”  Ron Smith 

JOI   13 martie VINERI   14 martie 

07.00 – 08.30 Micul dejun 07.00 – 08.30 Mic dejun 

08.30 – 09.00 Devoţiune 08.30 – 09.00 Devoţiune 

09.00 – 10.00 

A patra sesiune:  
„Resurse şi obstacole 
într-o mişcare naţională 
de misiune”  
Peter Maiden 

09.00 – 10.15 
A şasea sesiune:  „Unitate în 
diversitate”  Virgil Achihai 

10.15 – 11.00 
Atelier 3 – Evaluare, concluzii, 
angajamente 

10.00 – 11.00 
Studiu de caz – 
Organizaţii de misiune 

11.00 – 11.30 Pauză 

11.00 -11.30 Pauză   

11.30 – 13.00 Atelier 2 11.30 – 13.00 
Cina Domnului şi Închiderea 
conferinţei 

13.00 – 14.30 Prânz 13.00 – 14.30 Prânz 

14.30 – 17.30 
Recreere,standuri, 
ateliere opţionale 

  

17.30 – 19.00 Cină   

19.00 – 19.30  Devoţiune   

19.30 – 21.00
  

A cincea sesiune: „Cum 
poate deveni realitate o 
mişcare naţională de 
misiune în România?” 
Cornel Boingeanu 

  

*programul poate suferi modificări 
 

Teme pentru plenuri: 

 Mişcarea naţională de misiune – răspuns la porunca marii trimiteri; 

 Rolul bisericii locale pentru ca o mişcare de misiune sa devină realitate; 

 Beneficiile mişcării naţionale de misiune în revitalizarea bisericii locale; 

 Resurse şi obstacole într-o mişcare naţională de misiune; 

 Cum poate deveni realitate o mişcare naţională de misiune în România?; 

 Unitate în diversitate. 

 

*Ateliere opţionale – organizaţiile partenere care doresc vor pregăti ateliere în care vor 

prezenta detalii cu privire la viziune, strategii de lucru precum şi proiecte pe care vor să 

le implementeze. 


