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134 anos DEDICADOS A DIFUNDIR O EVANGELHO

A Igreja Presbiteriana de Curitiba faz aniversário. No próximo dia 1º de julho serão
comemorados os 134 anos de fundação da Igreja com um Culto de Ações de Graças,
a partir das 20h, com recepção aos novos membros e ordenação e posse dos oficiais.
A pregação ficará por conta do reverendo Cid Pereira Caldas, pastor titular da Igreja
Presbiteriana de Botafogo e presidente do Sínodo do Rio de Janeiro.
“São 134 anos dedicados à difusão do Evangelho, ampliando as fronteiras
missionárias e de ação social. Rendemos graças ao Senhor por esta expressiva
trajetória de fé e serviço, de amor e esperança, da qual somos abençoados
herdeiros”, afirma o reverendo Juarez Marcondes Filho, pastor efetivo da IPC.
A história da Igreja Presbiteriana de Curitiba está profundamente ligada a expansão
do Evangelho pelo Sul do Brasil. Os reverendos Robert Lenington e George Anderson
Landes foram enviados, pelo Presbitério do Rio de Janeiro da Igreja Presbiteriana do
Brasil, em 1885, para desbravar regiões de São Paulo e Paraná, com objetivo de
plantar a igreja em Curitiba, Fundão, Palmeira, Ponta Grossa, São Luiz e Tibagi.
Em Curitiba, o reverendo Lenington reuniu as primeiras pessoas interessadas em
conhecer o Evangelho de Cristo e foi assim que a Igreja Presbiteriana foi constituída
em 1º de julho de 1888. Foram arroladas 60 membros comungantes e 20 membros
não comungantes.
De lá para cá a evolução tem sido uma constante – tanto de fiéis quanto de espaço
físico. São aproximadamente 2.200 membros, o Tempo Histórico, que é uma unidade
de preservação histórica da cidade, o Espaço de Adoração, as salas que integram a
Escola Bíblica Dominical, e o salão paroquial.
Segundo o reverendo Juarez, novidades devem acontecer nos próximos anos. O
Conselho aprovou o relatório feito pela Comissão Especial sobre as necessidades de
reformas e melhorias nas instalações físicas da Igreja.
A mais significativa delas será a revitalização do Espaço de Adoração, com
ampliação do palco, instalação de projeto de iluminação e painel LED, além da troca
de equipamentos musicais, como um novo piano e a bateria digital. “As mudanças
aconteceram dentro de um cronograma de prioridades e condições financeiras de
cada projeto e necessidade”, adiantou o pastor.
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Missões da IPC precisam da sua contribuição
Projetos e missionários apoiados pela Igreja Presbiteriana de Curitiba precisam de
ajuda financeira nesse período de retomada pós-pandemia. Ainda que a Igreja tenha
mantido o compromisso durante os dois últimos anos, a contribuição dos fiéis
reduziu drasticamente, conforme relata o reverendo Cláudio Manoel Ferreira Martins,
coordenador do Ministério de Missões da IPC. “Acreditamos na retomada das ofertas
dos nossos membros para os missionários da Igreja”, afirmou. Acompanhe a
entrevista abaixo:
o impacto da pandemia nos projetos de missões da Igreja?
1Rev.QualCláudio
Manoel Ferreira Martins - Da mesma forma que o "mundo", muitos
projetos sofreram redução da marcha ou até mesmo estacionaram, conforme a
região. A retomada começa agora, de forma lenta, ainda.
Quantos missionários a Igreja apoia e quais os projetos?
2 Rev.
Cláudio – A IPC apoia hoje 22 missionários com projetos nos quatro continentes
voltados ao evangelismo e expansão do Reino de Deus. É importante que os
membros da Igreja façam contato e orem por cada missionário que apoiamos.
Procure saber como cada um está.
incentivar os membros da Igreja a estar mais perto dos missionários?
3Rev.Como
Cláudio - Esse é um desafio que estamos retomando. A pandemia fez com que
olhássemos mais para as questões locais, voltadas às famílias. Trouxe problemas do
mundo todo para dentro de casa. A Igreja procurou respeitar isso sem abandonar
nossos missionários. Não deixamos de enviar nossas contribuições em nenhum
momento. Mas acreditamos na retomada das ofertas dos membros para ampliar
as contribuições aos nossos missionários.
despertar o Ide nos jovens da igreja?
4Rev.Como
Cláudio - Ensinando que "a missão" está presente no dia a dia, em todas as
nossas atitudes. A missão é a vida do cristão e é permanente. Agora pode ser feita
perto ou longe. Tem que estar aberto para ouvir o chamado de Deus.
os principais desafios da Igreja frente a Missões e as principais expectativas?
5Rev.QuaisCláudio
- No momento o nosso principal desafio é aumentar nossas contribuições
financeiras para com os missionários. Na pandemia tivemos uma redução muito
grande de contribuintes. Foi um momento difícil para todos e entendemos. A igreja
não atrasou nenhum dia seus repasses aos missionários, mas sentimos o impacto
no orçamento. Temos fé que retornaremos e ampliaremos as contribuições, porque
nossa igreja é missionária e tem grande apreço em participar dos projetos.

Relação de missionários apoiados pela ipc
CONTINENTE EUROPEU
Espanha:
- Rev. Daniel Calze
- Rev. Lúcio Aquino
- Rev. Fernando Dantas
- Mis. Gladston
Itália:
- Mis. Renê Bruel
Oriente Médio:
- Mis. Paulo

CONTINENTE AFRICANO
CONTINENTE ASIÁTICO
Malawi:
Índia:
- Mis. Cléber e Débora Alves
- Mis. Graciete Mota
Nepal:
- Mis. Emerson E. Menegasse
Rússia:
- Mis. Francisco Tibério
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CONTINENTE AMERICANO
Brasil:
- Mis. Elí Ticuna
- Mis. Clauber Quadros
- Mis. Ronaldo Marubo
- Mis. Marcos Mayuruna
- WEC / Projeto Amanajé
- Mis. Admilson M. Cruz
- Mis. Alceris Dias
- Mis. Lindelvan J. G. Costa
- Mis. Leonízia G. Firmo
- Rev. Ronaldo Lidório
- Missão MAIS
- Mis. Yasmin R. M.Silvestre
- Mis. Wanderley R. M. Poncio
Uruguai:
- Rev. Francisco F. Santos Jr.
Belize:
- Mis. Jonatas e Natasha

MINISTÉRIO DE

Missões

Doações podem ser feitas
pelo “envelope verde” ou
diretamente, por PIX, nas
contas mantidas pela
Igreja com a indicação
para Missões.

10 anos do Amor Que Comove
Projeto que integra a Associação Comunitária Presbiteriana tem o desafio de levantar voluntários para fazer os
atendimentos à população em situação de vulnerabilidade.
O Amor Que Comove, projeto que integra a Associação
Comunitária Presbiteriana, completa 10 anos no próximo
dia 24 de junho. Nasceu da iniciativa de voluntários da
Igreja Presbiteriana de Curitiba, de maneira simples e
informal, como forma de amenizar o sofrimento e saciar
a fome da população em situação de rua, na área central
de Curitiba.
“O grupo de voluntários se reunia na cozinha da IPC,
preparava o café ou suco e sanduiches e saia em grupos,
nas segundas-feiras à noite, efetuando as abordagens,
conhecendo e orando com as pessoas e anunciando o
Evangelho”, lembra o casal Sandra e Clayton Carstens.

Hoje o Amor Que Comove reduziu o trabalho das
abordagens nas ruas do Centro da cidade porque
necessita de mais voluntários, mas segue na ativa dando
suporte às ações da Igreja Presbiteriana do Capão da
Imbuia, abordando as pessoas durante a entrega de
refeições para ajudar os que querem tratamento contra
dependência química. Ainda dá suporte às famílias em
vulnerabilidade econômica, com entrega de alimentos,
roupas e recursos emergenciais, dá apoio às casas
terapêuticas parceiras e faz o acompanhamento dos
internos enc aminhados, promovendo a reinserção
social.

Fique por dentro!
KIDS DAY

JANTAR DO KAIRÓS

No próximo dia 9 de Julho, o Ministério Famílias
Vivas promove um dia de muita diversão para as
crianças curtirem as férias. As incrições devem
ser feitas antecipadamente pelo site da igreja e o
Kids Day vai acontecer na Creche Miriam das 9h
às 18h para crianças e pré-adoles de 2 a 13 anos.

Depois de 2 anos parado, o Jantar do Kairós retorna com um momento
especial no dia 16 de julho. O tema «Você conhece quem mora
contigo?» será ministrado pelo Pr. Marco Amorim, enfermeiro de
profissão, formado em 1998 no Instituto Bíblico Formação de Líderes no
Rio de Janeiro. Desde 2014 já ministrou para mais de 60 mil casais. As
adesões podem ser feitas com Paulo e Andreza, líderes do ministério.
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