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1 Obiective, scop.:
Obiectivul organizaţiei ALEVRO INC. este să lupte impotriva
sărăciei, ignoranţei şi nepăsării. Această activitate se desășoară în
Numele Domnului nostru Isus Cristos (Coloseni 3:17)
Pentru a atinge acest obiectiv Alevro Inc. desfăşoară acrivităţi de
sprijinire a lucrărilor din Bisericile Creștine-Penticostale în efortul
de evanghelizare și acțiuni caritabile printre membrii comunităţii
(vorbitori ai limbii române-în diaspora) si promovează principiile
civilizaţiei iudeo-creştine, morala şi etica creştină..
Acestea se realizează prin organizarea si sponsorarea
activităților în departamentul de tineri și copii din biserici, a
educaţiei copiilor, a activităţilor de educare a copiilor după
programul de şcoală, şi prin ajutorarea familiilor şi persoanelor
care depun eforturi să îşi însuşească noi cunoştinţe tehnice pentru
a deveni mai eficienţi.
Alevro Inc. este organizată să desfăşoare în exclusivitate activităţi
caritabile, religioase/creştine şi educaţionale. Aceasta include
colaborarea cu Bisericile Creştine (Neo)Protestante şi alte organizaţii
cu activităţi similare.
Alevro Inc. impărtăşeşte doctrina creştină (neo)protestantă aşa cum
este practicată în Bisericile Creştine Baptiste, Creştini după
Evanghelie şi Penticostale. Scopul organizaţiei este să sprijine orice
activitate care se bazează pe învăţătura biblică şi să faciliteze diverse
activităţi interdenominaţionale între biserici. Alevro Inc. include
pastori ai Bisericilor (Neo)Protestante în Consiliul de Conducere.
2 ALEVRO Inc Romanian Evangelical Alliance of Florida.
Adresa: 1811 Arthur Street
Hollywood, FL 33020
Alevro Inc este recunoscută de IRS ca „tax exempt status” org.
3 Mod de Operare.
Alevro Inc îşi desfăşoară activitatea prin Proiecte. În prezent
următoarele proiecte sunt în curs de desfăşurare.
-Constituirea REPERTORIULUI CÂNTĂRILOR EVANGHELICE
- Organizarea şi menţinerea Portalului www.alevro.net pentru

Publicarea Repertoriului Cântărilor Evanghelice pe Internet
-Ajutorarea familiilor nevoiaşe şi participarea la activităţi
de educaţie muzicală şi instruire in utilizarea computerelor.
-Activitate misionară prin colaborare cu ACCT Asociaţia Centrul
Creştin Trompetului din Bucureşti, România.
- Suport pentru inființarea de noi biserici-inclusiv construirea de
locașuri noi și sprijinirea noilor biserici cum este Biserica
Creştină Penticostală ”Trompetului” din București.
În România Alevro lucrează în colaborare cu ACCT.
4 Proiecte finalizate:
- Construcția Biserici Creștine Penticostale ”TROMPETULUI” din
București Strada Trompetului Nr 125 Sect 5, a fost finlizată.
Biserica a fost autorizată de Cultul Creștin Penticostal din
România.
Sarcina grea de conducere a noi biserci a fost preluată de Pastorul
Cornel Livanu, ordinat de Cultul Creștin Penticostal.
- Editarea şi tipărirea cărţii de cântări comune pe note:
„CÂNTĂRI DE LAUDĂ ȘI DUHOVNICEȘTI”. Tipărită în 2010
la Oradea în colaborare cu Societatea Biblică Română,
- HARFA BISERICILOR CREȘTINE PENTICOSTALE pe note(990 de cântări) (Cartea/Harfa de Cântări comune a Cultului
Creștin Penticostal). Tipărită în 2015 la Rădăuți-Suceava în
colaborare cu asociația ”Lăstarii de Măslin”-Rădăuți, responsabil
Pastorul Dorel Pînzaru.
--------- Contactați: editura: Lăstarii de Măslin – Rădăuți
Tel: 0721 76 76 20, email: lastariidemaslin@yahoo.com
------------------------------------------------------------------------ HARFA BISERICILOR CREȘTINE EVANGHELICE - cântări
pentru Serbarea nașterii Mântuitorului și Anului Nou CRĂCIUN
cu 293/48 de cântări pe note tipărită în 2016 la Cluj- responsabil
Pastorul Cornel Miclea.
- HARFA BISERICILOR CREȘTINE EVANGHELICE – cântări
Pentru Serbarea suferințelor, morții și învierii Mântuitorului –
PAȘTE cu 248 de cântări pe note tipărită în 2017 la Cluj –
Responsabil Pastorul Cornel Miclea.
--------- Contactați: Pastorul Cornel Miclea - Huedin
Tel: 0743 815 650, email: harmiclea@yahoo.com
------------------------------------------------------------------------

