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CIRCULAR 2020: INFORMAÇÕES DISCAS 
  
Em Cristo Jesus, 
Prezados Irmãos e Colaboradores!  
 
GRATIDÃO 
Damos graças a Deus por este tempo difícil, mas muito bem assistido pelo Senhor e Salvador 
Jesus. A Pandemia pode ter mudado o público, os meios ou os atores, mas não mudou o 
propósito, o ânimo de servir e de compartilharmos o amor de Jesus. Na função de Coordenador 
do Distrito Capixaba de Ação Social – DISCAS, compartilho algumas informações: 
 
CAMPANHA CORONA VIDA  
O DISCAS está coordenando a campanha Corona Vida, integrada entre as congregações, ALAS e 
o Distrito. Espero que todos tenham conhecimento, já se inteiraram da proposta e estejam 
engajados nela.   A estratégia é fortalecer a solidariedade luterana através da rede, partindo do 
menor para o maior, do próximo para o mais distante. Já temos boas notícias de voluntários e 
congregações que estão compartilhando serviços e se ajudando mutuamente. A Conta Única 
para a Campanha Corona Vida para depósito está disponível: (Banestes - Agência 036; CC 981501-
0  Código identificador 500-19/ CNPJ 05655420/0001-20) e já recebeu depósitos para doações. 
A estratégia tem tudo para dar certo. Por isso pastores e comissões de ação social, precisamos 
muito do apoio de vocês. É uma troca, todos precisam de todos. Fortalecemo-nos nisso, não 
deixemos a quarentena nos afastar de servir.  
 
RELATÓRIO DA AÇÃO SOCIAL DE ABRIL (PARCIAL)  
Apresentamos um relatório de abril, parcial, do que já conseguimos realizar:  
5 Cestas Básicas; 
3 Ações remuneradas; 
1 Cadeira de banho;  
1 Consulta à psicóloga.  
1 HD para um desempregado poder trabalhar; 
1 Cuidadora para acompanhar uma enfartada; 
 
Sabemos que muito mais já foi feito e ainda teremos grandes oportunidades para servir.  
  
RELATÓRIO PARA DISCAS/DAS 
Nós precisamos estar juntos, também na informação. A informação e o relatório são importantes 
para o trabalho. O relatório não é para vanglória pessoal, mas além de prestar contas e ser 
transparente àqueles que ofertam, tomamos conhecimento e motivamos a outros com o nosso 
testemunho.  
 Por isso, solicitamos entregar um relatório de Abril, até o dia 04.05.20, com os seguintes dados: 

1. Nome da Congregação; 2. Nome do Coordenador e telefone; 3. Tarefas realizadas (cestas 
básicas, fraldas, consultas, doações diversas, transporte, serviços prestados (carpintaria, 
pedreiro, eletricistas, pintura, consertos, etc), visitas, assistência; 4. Campanha especial; 
5. Doentes de Covid 19; 6. Necessidades domésticas; 7. Recursos para compartilhar. Esses 
dados nos trarão informações importantes: vai revelar quais são as nossas demandas, os 



recursos disponíveis e qual é o nível de prontidão e potencialidade que o luterano tem 
para reagir diante de crises.  

 
NECESSIDADES 
Se caso a prezada congregação tiver necessidade de algum item para sua Ação Social e não 
dispõem do recurso, não precisa se constranger, estamos à disposição para auxiliar.  
Ficam os nossos telefones à disposição:   
Danilo Fach - 988009069  
Waldirene – 999299122 

 
Vitória, 17 de abril de 2020 

 
Danilo V. Fach 

Coordenador DISCAS 
 


