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Agora a  conecta IPC

você com os ministérios e 
membros através dessa news.
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Queremos ver você por aqui!

Vem com a gente!

IPC
em foco

Família

Família, Amor, Perdão e Reinvenção

Amor

PROJETO DE DEUS

   Família é projeto de Deus. Ela tem uma grande importância na proliferação dos 

valores cultivados entre seus integrantes para estabelecer os pilares e a cultura de 

uma sociedade, entre eles os valores cristãos. A base da sociedade na perspectiva da 

criação e da conservação dos valores da Palavra de Deus vem da família. 

   Pensando neste papel e na integração das famílias, a Igreja Presbiteriana de Curitiba 

promoverá o I Encontro da Família da IPC, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de maio 

no SESC Caiobá, no litoral do Paraná. Serão três dias para que todos possam participar 

de um espaço de comunhão, troca de experiências e discutir temas relevantes que 

contribuam para o crescimento e amadurecimento das famílias.  Inscrições podem 

ser feitas aqui

   “Igreja é na realidade um conjunto de famílias que gosta de estar perto e de servir 

um ao outro. Precisamos estreitar laços de amizade, aproximarmo-nos mais uns dos 

outros para caminharmos juntos pelo Caminho”, afirma o presbítero Marcello Gripp, 

um dos organizadores do encontro.

   Para o pastor Davi Nogueira, coordenador do Ministério de Pais e Filhos da IPC, a 

família cristã tem um papel imprescindível na sociedade porque traz a cultura da 

Palavra e do Amor de Deus. Nesse sentido, a IPC estruturou quatro frentes de atuação 

para dar suporte às famílias que frequentam a Igreja ou aquelas que querem se 

integrar, mas ainda não são membros. 

   “Cada vez mais o papel da igreja deve prever o engajamento de todos os integrantes 

da família para que ela desenvolva o sentimento de pertencimento. Estamos atentos 

para isso”, disse o pastor Davi.

Igreja Presbiteriana de Curitiba promoverá o 
I Encontro da Família em maio, no Litoral do PR

Meta é abrir uma sala na Escola Bíblica Dominical 
para discipulados e ampliar eventos na igreja

MINISTÉRIO DA IPC 
PARA SURDOS

   Você sabia que os surdos são um povo não alcançado pelo Evangelho? Assim como 
os demais povos não alcançados eles têm língua e cultura próprios. Dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que no mundo existem 500 milhões 
de surdos e no Brasil são quase 11 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência 
auditiva. Apenas 1% dessa população no nosso país foi evangelizada ou aceitaram 
Jesus como Salvador.
   Para ampliar o alcance do Evangelho aos surdos, há 16 anos o Ministério “Sinais de 
Vida” da Igreja Presbiteriana de Curitiba (IPC) realiza um trabalho de inclusão e para 
este ano estabeleceu um plano de ação que prevê a abertura de uma sala na Escola 
Bíblica Dominical para discipular esta população e para aqueles que queiram estudar 
a Bíblia em Libras, o fortalecimento dos Núcleos Familiar e ampliação do trabalho de 
Evangelização por meio de eventos e programações específicas. “Este é um 
Ministério que precisa ser alavancado com eventos e celebrações de datas especiais 
para que os surdos se sintam parte da nossa igreja”, afirma Renata Marcondes, 
coordenadora do Ministério.

Para ampliar o espaço e formar novas pessoas, 
o Ministério oferece um curso de Libras às 
terças e quintas à noite, para um público amplo, 
tanto da igreja quanto interessados de outras 
igrejas, ou pessoas que não têm vínculos 
religiosos, mas têm interesse na Libras. O curso 
é para ouvintes e para surdos. “É importante 
saber que há muitos surdos que não tiveram 
oportunidade de estudar e aprender a Língua 
de Sinais Brasileira – LIBRAS, um grande número 
deles se comunica por sinais e gestos 
desenvolvidos na família, entre amigos. Muitos não sabem ler e escrever em português, que para eles é uma segunda 
língua”, afirma Renata. 

O curso é ministrado por um professor surdo muito bem capacitado, formado em Letras-Libras pela UFPR. O custo é 
de R$80,00 para o nível Básico e R$100,00 para o nível Intermediário. A Associação Comunitária Presbiteriana (ACP) da 
IPC terá grupo de pessoas para se capacitar em Libras e atuar no atendimento aos surdos nas suas instituições – 
CEI Miriam, Associação Vó Durvina e Lar Hermínia Scheleder. 

Curso de Libras

Três conselhos importantes para família, segundo pastor Paschoal Piragine Junior, 
titular da Primeira Igreja Batista, PIB de Curitiba. Ele foi o convidado do Ministério 
Pais e Filhos para o culto de abertura das famílias de 2022, realizado no Espaço de 
Adoração, no último dia 25 de fevereiro.

Perdão

Reinvenção

Nenhuma família sobrevive sem amor.

Nenhuma família sobrevive sem perdão.

Nenhuma família sobrevive sem reinvenção.

Cada etapa da vida pede para a gente uma 
nova postura, uma nova medida, uma nova 
reinvenção.
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Acesse nossas redes e fique por dentro de nossas mensagens e programações!
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DAY CAMP 2021

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Fique por dentro!
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SOLIDARIEDADE E AMOR

O Conselho convoca a Assembleia Geral 

Extraordinária da Igreja Presbiteriana de Curitiba 

para eleição de Presbíteros e Diáconos, no dia 3 

de abril, às 9h, nas dependências da Igreja, à Rua 

Comendador Araújo 343. O prazo para a 

indicações de nomes que irão concorrer ao 

pleito se estenderá até o dia 6 de março. Serão 

cons i der ados  e l e i to s  o s  i rmãos  que 

preencherem o número de vagas abertas, tendo, 

no mínimo, metade mais um dos votos válidos. 

A IPC está com duas campanhas no ar. A das  acontece sempre Primícias

no primeiro domingo do mês para arrecadar leitos para os projetos da 

Associação Comunitária Presbiteriana. Você pode par ticipar 

entregando o produto na sede da Igreja, na rua Comendador Araújo, 

343, ou depositando e fazendo PIX para a seguinte conta CNPJ: 

75.125.765/0001-57. 

A outra campanha é , iniciat iva da SAF (Sociedade Amor&Bem

Auxiliadora Feminina) da Igreja Presbiteriana de Curitiba em prol dos 

refugiados da missão MAIS e dos doentes do Hospital Universitário 

Evangélico Mackenzie. Doe materiais de higiene pessoal como creme 

dental, escovas de dente, sabonetes, papel higiênico, shampoo.


