Secretaria Geral
Secretaria de Formação
IECLB nº: 286.447

Porto Alegre, 01 de março de 2021.
Sra. Renate Pfeiffer Surges - Coordenadora Sinodal da Campanha Vai e Vem
P. Dr. Claudir Burmann - Pastor Sinodal
Sr. Carlos Henrique Sacht - Presidente do Conselho Sinodal
Ref.: Informações Campanha Vai e Vem 2020 – 2021
Estimados Irmãos e Irmãs do Sínodo Norte Catarinense,
Saudamos vocês com as palavras de 1 Tessalonicenses 5.18: Deem graças em todas
as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Dar graças
é bom, saudável e sempre necessário. Também a Pastora Presidente da IECLB lhes
dirigiu carta de agradecimento pela grandiosa Campanha Vai e Vem de 2020.
Reconhecemos que vossa dedicação, trabalho e amor foram determinantes para os
bons resultados alcançados num ano de pandemia.
O ano de 2021 já avança. Já estamos preparando a próxima Campanha Vai e Vem que
vai tomando forma e está sendo organizada para ser lançada no domingo de
Pentecostes. Como já disse a Pastora Presidente, a Campanha de 2020 alcançou o
valor de R$ 834.100,96. O resultado é espetacular considerando a conjuntura
enfrentada. Este resultado evidencia que a fé em Deus despertou pessoas, tocou
corações e colocou muitos em movimento, o que permitirá avançarmos em nossa tarefa
missionária cuja incumbência recebemos de Deus.
Desejamos destacar aspectos de vossa campanha sinodal a favor da Vai e Vem.
Esperamos que os dados possam ser referenciais no planejamento da próxima edição
da Campanha pensar e programar ações para a edição deste ano. No anexo enviamos
a tabela com a evolução da Campanha ao longo dos anos. Destacamos que em 2020
o Sínodo Norte Catarinense levantou R$ 58.998,69 enquanto que em 2019 este
valor foi de R$ 82.034,11. Os dados estatísticos disponíveis evidenciam que em
vosso Sínodo há 64.049 membros, sendo que a média de contribuição por
membro foi de R$ 0,92. Em 2020 o Sínodo recebeu de volta o valor de R$ 27.615,01.
Fazemos votos que as ações missionárias, que estão sendo apoiadas e que vão receber
estes recursos, façam a diferença em seus contextos com o anúncio do Evangelho da
salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por vosso apoio e empenho.
Rogamos que a bênção de Deus seja com vocês, conduzindo vossos passos e
caminhada. Que a paz de Deus seja com todos e todas.
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