Atendimento de gabinete

Agenda normal da Igreja

O pastor titular da Igreja, está disponível para atendimento pessoal. Os interessados devem agendar o horário para atendimento, conforme disponibilidade da
agenda pastoral. Os atendimentos são agendados da
seguinte forma:
1. Aconselhamento pastoral
2. Atendimento psicanalítico
3. Atendimento de coaching
Visita Pastoral: Havendo necessidade, estamos
disponíveis para visitas à sua residência e empresa ou
visita hospitalar, conforme a demanda e a agenda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domingo – 10h – Escola Bíblica (diversas salas)
Domingo - 19h – Culto de celebração
Quarta - 20h – Sete passos para a vitória - culto de oração;

Visite nosso site: ibicuritiba.org.br

fb.com/ibicuritiba

Quinta - 15h – Tarde com Deus; culto de oração
Sábado - 19h30 – Célula de jovens na Igreja;
Segunda sexta-feira de cada mês – 22h – vigília
Segundo domingo – (manhã e noite), Ceia do Senhor
Quarto domingo – Culto de missões.
Última quinta – Célula de Homens.

Equipe Pastoral:
Pr. Elton Melo
Pastor Titular
(41) 99890-9040
elton@ibicuritiba.org.br
Pra. Neusa Maria Lazzarotto
Pastora para a Terceira Idade
(41) 99633-1451
nelazza@gmail.com

ACOMPANHE AS ATIVIDADES DA IGREJA
Veja todos os detalhes das nossas programações, inclusive para os pequenos grupos e estudos, pelo aplicativo PROVER,
que é o sistema administrativo on-line da
Igreja. Depois de baixado, insira o código:
IBICURITIBA (disponível para Android e Apple).

Onde estamos: Rua Guararapes, 2058 x Rua Vital Brasil, 96 CEP 80320-120

A Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba foi
fundada em março de 1960 e organizada em 3/12/1961.
Todo o nosso esforço e dedicação estão voltados para a
manifestação da Glória de Deus a este mundo! A Igreja é a
resposta de amor de Deus para alcançar e transformar
vidas! Somos uma Igreja comprometida com o Reino de
Deus e com a nossa Denominação.
Nossa visão:
Ser uma comunidade terapêutica e relevante para a
comunidade, vivendo o amor de Cristo!
Cremos que a Igreja do Senhor Jesus é um lugar especial,
onde os que creem tem a oportunidade de serem curados,
servir ao próximo e viver a totalidade do amor de Deus
através de Cristo, nosso salvador pessoal.
Cremos na necessidade da igreja ser contextualizada com
o seu tempo, sem perder a fundamentação doutrinária da
Palavra e que os crentes devem viver a essência da Palavra
de Deus em seu dia-a-dia, em todos os seus relacionamentos.
Igreja é aperfeiçoamento. Aqui há pessoas sendo trabalhadas por Deus, que buscam crescer na fé e no conhecimento da sua vontade, até que todos estejamos à estatura do
modelo perfeito que é Cristo Jesus!

Ministérios da Igreja Batista Independente de Curitiba
Nossa igreja é organizada em ministérios, que são espaços para servir
à comunidade local, visando o exercício do chamado na Obra de Deus
Adolescentes – Através de atividades de EBD, células e outras dinâmicas, envolve os adolescentes (entre 12 e 17
anos), focando a necessidade de pertinência, autoestima e valorização da vida, nesta importante fase da vida.
Casais – Através de cursos e palestras, envolve os casais, tratando de assuntos do relacionamento conjugal. Entre as
atividades, há cursos específicos, como o “Casados para Sempre”, criação de filhos, limites e autoridades no lar.
Crianças – Ministério que cuida desde a idade de 02 a 11 anos, visando a formação espiritual nestes primeiros anos
de vida, com ênfase no aprendizado por princípios e buscando desenvolver o senso de equipe, pertencimento e proatividade.
Diaconia – O ministério da diaconia visa o atendimento das necessidades internas de culto e também o apoio necessário para a realização do culto ao Senhor, bem como zelar pela organização interna da Igreja, recepção, patrimônio e
atendimento das necessidades sociais e materiais da membresia e comunidade.
ESCOLA BÍBLICA – Prezamos pelo ensino bíblico de qualidade, nas mais diversas classes, através de temas relevantes
para a vida espiritual e social, capacitando os membros para uma vida espiritual saudável e, ao mesmo, tempo, dando-lhes as condições de inserção na vida profissional e social. Ênfase no discipulado como estilo de vida!

Homens – Ministério voltado para os problemas do homem do século 21, com abordagem dinâmica e em linguagem
acessível permitindo que os homens troquem experiências e testemunhos do que Deus tem feito em suas vidas.
Jovens – Proporciona o envolvimento emocional e espiritual para os jovens, para que eles possam focar suas vidas no
propósito divino para que os jovens sejam pessoas proativas e despertadas para a sua vocação e propósito. Engloba
atividades de células e outras dinâmicas em horários específicos.
Louvor e Música – Envolve aqueles que adoram ao Senhor com seus dons e talentos na área musical, visando levar
toda a congregação a uma adoração sincera e devocional ao Senhor.
Mulheres – Envolve as mulheres da Igreja, através de eventos, palestras e atividades específicas, buscando através
do compartilhamento, o crescimento da fé e a maturidade espiritual.
Pão Solidário – Projeto social com voluntários da Igreja, que atende a mais de 25 mil pessoas por ano, no hospital
Evangélico de Curitiba, com pão recheado com presunto e muçarela e um copo de chá quente. Este trabalho é feito
uma vez por semana e envolve pessoas da Igreja, empresas parceiras e recursos da Igreja local.
Som e Mídia – Ministério que cuida das atividades de divulgação, anúncios e publicidade das atividades da Igreja,
bem como do ambiente acústico dos cultos e atividades da igreja, proporcionando bem estar acústico a todos.
Terceira Idade – Este ministério agrega as pessoas com idade acima de 60 anos, através de dinâmicas, atividades e
eventos próprios, proporcionando aos membros desta faixa etária recursos espirituais necessários para enfrentar
esta fase da vida. Há uma pastora exclusiva e capacitada para o atendimento desta membresia.

PASTOR TITULAR:
Elton Batista de Melo,
nasceu em 27/03/1966
na cidade de Rancho
Alegre-PR. Casado com
Ionice Melo, tem dois
filhos e é formado em
teologia pela Faculdade Teológica Sul Americana de Londrina-PR. É pós-graduado em economia empresarial e
estudou Psicanálise Clínica (AEP Vitória-ES). Durante
mais de 14 anos foi professor universitário (UEL e demais
IES), e desde 2004 atua no ministério pastoral tendo sido
missionário Batista Independente nas cidades de Pato
Branco-PR e Vitória-ES. Desde 2011 é presidente da Editora Batista Independente e em dezembro de 2015, assumiu como pastor titular nesta Igreja.

Além do pastor titular, servem ao Senhor
na nossa igreja, os seguintes pastores:
Neusa Maria Lazzarotto – formada em teologia
pela FAPAR, com ênfase no cuidado à pessoa.
Atualmente atende com prioridade o ministério da Terceira Idade, onde exerce a liderança.

Cirineu Augusto dos Santos - Bacharel em
teologia com especialização em educação
religiosa. Foi pastor da Igreja Batista Independente em Capão Bonito-SP, e exerceu
diversos cargos na denominação. É casado
com Maria Lúcia Santos. São líderes da Escola Bíblica.
Sandro Guilherme Sponton - Formado em
teologia pelo ISBL – Instituto Bíblico de
Londrina–PR. Formado em Administração
e Contábeis, pastoreou a Igreja Batista em
Pitanga. É casado com Mari Silvia Pinetti
Sponton. Lideram o Ministério de Louvor.

