Igreja Evangélica em Algeriz

ASSEMBLEIA GERAL 2012

A 29 de Janeiro de 2012 realizou-se mais uma assembleia-geral ordinária como habitualmente no final do culto, tendo
estado presentes grande número de irmãos e irmãs sendo ainda de salientar a presença dos nossos jovens que assim se
mostraram interessados em estar a par e familiarizados com os assuntos respeitantes à igreja local.
Após a leitura da acta da última assembleia, o presidente da mesa, irmão Ernesto abriu a ordem de trabalhos,
comunicando a renúncia ao seu cargo nos órgãos sociais do irmão José Luís Oliveira e que como acordado entre os
restantes membros dos órgãos sociais não haverá substituição esperando-se pelo próximo ano em que haverá eleição de
novos corpos sociais.
De seguida, a direcção através do irmão Carlos Oliveira apresentou o relatório e contas de 2011. Antes de apresentar os
números relativos às receitas e despesas, o irmão Carlos fez vários agradecimentos a todos que tiveram parte activa
colaborando nas mais diversas actividades e departamentos, como a todos em geral quer pela presença assídua e
contribuindo com suas ofertas indispensáveis ao funcionamento da igreja como para fazer ofertas aqueles que
precisam da nossa ajuda financeira.
Foram também anunciados os projectos ou coisas a adquirir, como ofertas a fazer de imediato. Como principal projecto
para 2012 está previsto fazer melhoramentos no rés do chão onde se reúne a Escola Dominical e se fazem lancheconvivio e se juntam os jovens. Por fim foram apresentados os números relativos a receitas e despesas em 2011,
tendo-se verificado que muito embora a tão falada crise económica, 2011 foi o segundo melhor ano de sempre com maior
receita em levantamento de colectas. O terceiro ponto da convocatória dedicado a assuntos de interesse geral teve
apenas uma intervenção vindo de seguida a ser declarada como encerrada esta assembleia-geral que terminou com
oração pelo irmão António Oliveira.
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