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ALEVRO.INC.
Romanian Evangelical Alliance of Florida
1811 Arthur Street, Hollywood, FL 33020
Internet: www.alevro.net

Vă rugăm să ne contactaţi: :
Ion Peana
Tel: 954-654-9645
e-mail: ionpeana@yahoo.com

Martie -2018
Dorim să vă informăm pe scurt despre stadiul proiectelor la care vă invităm să colaboraţi şi să
sprijiniţi eforturile noastre atât prin rugaciune cât şi financiar.
Pentru informaţii vă rugăm să contactaţi pe administratorul Ion Peană.
ALEVRO INC este o organizatie non-profit dedicată promovării în comunitățile de români de
oriunde a salvării oferite tuturor prin Domnul nostru Isus Cristos.
Principalele proiecte în care suntem implicați:
1
Repertoriul Cântărilor Evanghelice –pe internet –oferit gratuit.
2
Suport pentru activitățile musicale și a grupurilor de tineri din biserici
3
Suport pentru Biserica Creștină Penticostală TROMPETULUI deschisă într-un cartier de
săraci, uitat din București.
REPERTORIUL CÂNTĂRILOR EVANGHELICE pe internet;
Repertoriul este format din colectarea partiturilor pe note ale cântarilor evanghelice ale bisericilor
creştine neoprotestante: Baptiste, Creştine după Evanghelie şi Penticostale.
Aceste partituri ale cântărilor, vechi şi noi, sunt trimise de cei care doresc să contribuie la constituirea
Repertoriului şi vor să împărtăşească cântările cu ceilalţi creştini români de pretutindeni.. Repertoriul
este publicat pe Internet la adresa: www.alevro.net şi este oferit gratuit tuturor celor interesaţi.
Repertoriul este actualizat continu cu partituri ale cântărilor noi şi corecturile primite. Pantru cei care
preferă, în limita resurselor existente, vom trimite prin poştă o copie pe CD a Repertoriului
Cântărilor Evanghelice. Toate partiturile muzicale de pe alevro.net sunt colectate, scrise și redactate
de o echipă de frați și surori voluntari din Bisericile Evanghelice. Partiturile sunt încărcate
(uploaded) pe internet de Ion Peana administratorul site-ului alevro.net.
.
CĂRȚI DE CÂNTĂRI EVANGHELICE tipărite folosind Repertoriul alevro.net:
Culegere de PSALMI, CÂNTĂRI de LAUDĂ şi DUHOVNICEŞTI (PCLD) Vol 1
cu 648 de cântări tipărită în 2010 în colaborare cu Societatea Biblică Rămână.
HARFA BISERICILOR CREȘTINE PENTICOSTALE – cartea/harfa de cântări commune a
Bisericilor Penticostale din România pe note musicale - cu 990 de cântări tipărită în 2015 (Editura
Lăstarii de Măslini – rădăuți Romania).
HARFA BISERICILOR EVANGHELICE –CÂNTĂRI PENTRU SĂRBĂTOAREA NAȘTERII
DOMNULUI (CRĂCIUN) cu 341 cântări tipărită în 2016.
HARFA BISERICILOR EVANGHELICE –CÂNTĂRI PENTRU SĂRBĂTOAREA
MORȚII ȘI ÎNVIERII DOMNULUI (PAȘTE) cu 245 de cântări tipărită în 2017.
. Partiturile cântărilor sunt paginate şi prezentate cu melodia şi cuvintele pentru publicul larg de
credincioşi, cu melodia, cuvintele şi acordurile pentru grupuri de laudă şi închinare şi orchestraţia
pentru orchestra de mandoline şi chitări.
SUPORT PENTRU
BISERICA CREȘTINĂ PENTICOSTALĂ ”TROMPETULUI”
din STR. TROMPETULUI NR 125, BUCUREŞTI Sector 5
Adresa este la graniţa dintre Cartierele Ferentari şi Sălaj.
. Dorim să menționăm că începând din vara anului 2007 aici s-a întâlnit săptămânal un grup mic de
frați și surori stăruind în rugăciune și cu credință au pus bazele noii biserici.
In present clădirea bisericii este terminată, totul este așezat cum se cere pentru activitatea bisericii.

Biserica nou formată este parte din Cultul Creștin Penticostal din Rămânia și este
autorizată sub numele: Biserica Creștină Penticostală ”TROMPETULUI”.
Pastorul Cornel Livanu este ordinat de Cultul Creștin Penticostal din România.
Menţionăm următoarele:
- proprietatea a fost donată de familia Peană fără nici o datorie, nu este gajată şi toate facturile
pentru utilităti şi taxele sunt plătite la zi.
- proprietatea nu este folosită ca garanție pentru nici un împrumut;
- terenul este de aprox 800 mp. suficient pentru construcţie şi parking.
- toate utilitățile: apă, canalizare, gaze, electricitate sunt instalate corespunzător pe proprietate,
Ion Peană, este administratorul Alevro și responsabilul acestui proiect. A lucrat voluntar în vara
anului 2017 la amenajarea parkingului și la finisarea gardului și rezolvarea altor probleme
administrative.
In noiembrie 2017 Biserica a fost vandalizată de un grup de hoți care au intrat prin forțarea unei
ferestre. Hoții au încercat să fure sistemul de sunet, video si orga electronica. Poliția a fost chemată
și hoții nu au putut fura tot ce au vrut însă, pabuga cea mai mare este orga care a este deteriorată.
In Biserica au fost instalate camere electornice si system de alarmă, pentru a preveni repetarea
întâmplării din anul trecut.
Această întâmplare ilustrează natura cartierului și a condițiilor în care Biserica trebuie să
evanghelizeze.
Ne adresăm tuturor celor care doresc să contribuie, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, la
aceste proiecte care sunt lucrări misionare pentru Gloria lui Dumnezeu şi vestirea Evangheliei în
carterele sărace şi uitate unde nu ajung evangheliştii totdeauna grăbiţi şi unde trebuie să se audă
cântările de Slavă ale Domnului.
HARUL ŞI PACEA SĂ VĂ FIE ÎNMULŢITE!
Contribuţia dumneavoastră este tax deductible:
Vă rugăm să tăiaţi cuponul şi să complectaţi numele şi adresa dumnevoastră ca să putem să vă
trimitem dovada pentru prepararea taxelor.
Intocmit: Ion Peana

Numele .şi Pronumele: …………………………………….
Adresa dumnevoastră ……………………………………………..
Doresc să contribui cu: […….] Proiectul…………………
[…….] Proiectul ……………………..
[.........] Proiectul ..................................
Trimiteţi contribuţia dumneavoastră tax deductible la adresa:
ALEVRO Inc.
Attn Ion Peana
1811 Arthur Street , Hollywood FL 33020

