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Dragi părinți sau reprezentanți legali ai copilului dumneavoastră minor,
Ne bucurăm de intenția participării copilului dumneavoastră la proiectul Fundației Jubilate, O inimă și un
glas – Cântări pentru toți în 21-27 august 2017, la Misiunea Pacea, Șelimbăr, Sibiu.
O INIMĂ ȘI UN GLAS, O IMAGINE DE ANSAMBLU…
Doar în anul acesta, odată cu tipărirea Culegerii Jubilate volumul 2, vom schimba formatul întâlnirii noastre
de la Şelimbăr. Nu vom ține Cursul de vară așa cum îl știți, ci ne vom axa pe pregătirea pentru un proiect
care va ține până în primăvara lui 2018. Am numit acest proiect: O inimă și un glas – și constă într-o serie
de întâlniri în care îi vom învăța pe frați și surori cântări noi din Culegere.
Scopurile proiectului sunt:
• Să creștem spiritual slujind împreună în mai multe biserici din Romania în timpul anului școlar care
urmează (ianuarie-iunie 2018 în special)
• Să încurajăm frații și surorile din biserica locală să cânte cu O inimă și un glas!
• Să introducem cântările noi din Culegerea Jubilate vol. 2 în mai multe zone ale țării - mai ales în
regiunile unde avem relații cu bisericile locale sau unde am condus proiecte în trecut.
În acest an, acceptarea la proiect este condiționată și de implicarea participanților după perioada de pregătire
de la Șelimbăr. Aceasta presupune că participanții, pe lângă perioada pregătirii, se angajează să participe și
la un eveniment în perioada ianuarie-iunie 2018. Atunci, în fiecare a 3-a sâmbătă din luna, vom merge în
unul dintre următoarele oraşe: Iaşi, Suceava, Bistriţa, Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti şi Sibiu (care va
avea loc pe 26 august, în timpul nostru la Șelimbăr). Intenționăm ca acel eveniment să fie într-o zi de
sâmbătă, ca să poată veni cât mai mulți frați din orașul respectiv.
Este important de notat că fiecare participant își asigură transportul și mâncarea pentru drum atât la proiect,
cât și la evenimentul zonal.
PREGĂTIREA PROIECTULUI ÎN AUGUST…
Ne pregătim deci, prin învăţarea cântărilor şi rugăciune în perioada 21-27 august şi vom înregistra cântările
învățate pentru Youtube, la sfârșitul săptămânii. Aceste cântări le vom cânta la acele evenimente menționate
mai sus. Abia așteptăm să ieșim din viața cotidiană și să stăm în închinare și în cântare. Așteptăm ca
Dumnezeu să ne vorbească în acele zile.
Datorită motivelor enumerate mai sus, vă cerem acceptul participării copilului dumneavoastră atât la
proiectul O inimă și un glas (21-27 august 2017), cât și la evenimentul care va avea loc în regiunea
dumneavoastră.
Subsemnnatul __________________________ dau aprobare participării copilului meu_________________
_______la proiectul O inimă și un glas.
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