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Quem Somos?
A Primeira Igreja Batista de Curitiba, como instituição participativa e constitutiva da organiza-
ção social, preocupa-se em ser um canal de inclusão do indivíduo na sociedade, de forma que, 
ao apropriar-se dos princípios e valores cristãos, possa fazer diferença no mundo em que vive, 
sendo instrumento de paz entre as pessoas. Pretende, assim, garantir, em sua área de abrangên-
cia, a possibilidade de que todas as pessoas sejam incluídas socialmente, sintam-se úteis e parti-
cipantes da vida comunitária, ou seja, possam atuar como cidadãos em seu entorno.

 A ABASC – Associação Batista de Ação Social de Curitiba, foi 
criada com bases nestas premissas. É uma instituição de cará-
ter filantrópico, sem fins lucrativos, com objetivos educacio-
nais, beneficentes e assistenciais, fundada em 18 de dezem-
bro de 1996, como entidade civil com sede e foro na cidade 
de Curitiba.

Missão: Combater vulnerabilidades sociais, por meio de ser-
viços socioassistenciais promovendo a superação dos indiví-
duos atendidos.

Visão: Promover uma transformação social, educacional 
e cultural em todas as comunidades atendidas pela ABASC 
investindo no protagonismo.

Valores: Os valores da ABASC estão pautados em princípios de solidariedade, justiça social, ver-
dade, integralidade, respeito e amor.

Veja nosso vídeo em comemoração aos 25 anos da ABASC em: https://youtu.be/opQel97q6e4
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RELATÓRIO ANUAL

Neste relatório vamos apresentar as principais ações desenvolvidas pela ABASC entre maio de 
2021 e março de 2022.
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Pandemia e seus efeitos
Desde o início da pandemia nossa equipe dedicou-se intensamente para atender as famílias em 
situação de vulnerabilidade. Em 2021 as consequências da pandemia trouxeram dificuldades emo-
cionais, econômicas e sociais afetando muitas das famílias atendidas em nossa igreja e projetos. 

SOS
A equipe do SOS — Suporte e Orientação Social, 
porta de entrada para todos os encaminhamentos, 
realizou atendimentos sociais, distribuiu cestas, 
além de itens de doação de roupas, móveis e uten-
sílios. Foram produzidos, pelas participantes do Pro-
jeto Mãos que Abençoam enxovais que abençoaram 
as gestantes atendidas no SOS e também do projeto 
MAMÃES — Missão de Apoio a Mães Adolescentes 
e Solteiras. A capelania social é realizada por meio 
de atendimentos individuais e devocionais.

SOS
 ▪ Pessoas atendidas no SOS: 2259
 ▪ Total de Cestas básicas: 4.210
 ▪ Peças de roupas doadas: 47.379
 ▪ Móveis e utensílios doados: 101
 ▪ Mãos que Abençoam: 118 enxovais
 ▪ Bolsa e Mochila solidária: 250 
 ▪ Natal em Família:

 ▫ Cestas de Natal: 794
 ▫ Presentes: 1.117
 ▫ Bíblias infantis: 250
 ▫ Panetones: 757
 ▫ Dia das crianças: 700 brinquedos

 ▪ Nataleluia: 
 ▫ Sardinhas: 5.900 latas
 ▫ Leite em pó: 1.600 latas/pacotes
 ▫ Achocolatados: 3.000 latas/pacotes
 ▫ Café: 2.000 pacotes.



Associação Batista de Ação Social de Curitiba
Relatório Anual — maio de 2021 a março de 2022

7

Bazar
Nosso bazar permanente doa roupas e móveis 
prioritariamente aos participantes de nossos pro-
jetos sociais e igreja (incluindo os Campi da PIB e 
congregações). 

Expectativa
Para 2022, pretendemos customizar um ônibus 
para a instalação do bazar itinerante, que vai per-
correr os Campi e congregações da PIB, levando 
não somente roupas e sapatos, mas especialmen-
te o amor de Jesus em cada uma de suas paradas.

GAP
O GAP — Grupo de Apoio Psicoterapêutico, 
conta com profissionais da área da saúde para 
atendimentos presenciais ou online. Outra ação 
realizada por alguns profissionais do GAP, do 
qual somos multiplicadores, foi o Chá de Bonecas 
para meninas e o Encontro de Heróis para meni-
nos de 6 a 12 anos de idade sobre a prevenção ao 
abuso sexual infantil. 

Expectativa
Nosso sonho é aumentar a equipe de profissio-
nais e, assim, reduzir o tempo na fila de espera 
que chega a ser de até 05 meses. Nossa expectati-
va é ter uma base do GAP em dois Campi da PIB 
até o final de 2022.

GAP
 ▪ 4.267 sessões
 ▪ 202 triagens
 ▪ 3 chás de boneca e 1 encontro de heróis
 ▪ 60 profissionais voluntários  
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Romanos
O projeto Romanos, em parceria com o Ministé-
rio de Atletas, oferece vagas sociais para crianças 
e adolescentes em vulnerabilidade em diferentes 
modalidades esportivas. A capelania esportiva é 
realizada pelos capelães do Ministério de Atletas 
em todas as turmas.

Orientação Jurídica
A Orientação Jurídica conta com uma equipe de 
20 advogados voluntários, de várias especialida-
des. Além do atendimento presencial na sede da 
PIB, em 2022 celebramos uma parceira com os 
Núcleos de Prática Jurídica de algumas Faculda-
des de Direito de Curitiba para o encaminhamen-
to de casos e iniciamos o atendimento presencial 
via agendamento em todos os Campi da PIB. 

Expectativa
Nosso alvo é aumentar a equipe de voluntários, para que mais pessoas possam se unir ao projeto, 
bem como estimular os advogados a atuarem em pelo menos 1 caso pro bono.

Romanos
 ▪ Judô / Jiu Jitsu/ Muay Thai: 26 participantes
 ▪ Crianças Futebol (sede): 23 participantes
 ▪ Total: 49 crianças e adolescentes

 ▪ Orientação Jurídica: 100 atendimentos
 ▪ Parceria Núcleos de Prática Jurídica  

de 02 Faculdades de Direito
 ▪ Atendimento aos 05 Campi da PIB
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Joni’s Center 
Temos, em parceria com o Ministério Eficiente, 
o Joni’s Center, que tem o propósito de melhorar 
a qualidade de vida da pessoa com deficiência 
e sua família. A proposta envolve quatro pilares:

Dança Senior
A Dança Sênior leva qualidade de vida a terceira idade, por meio do movimento, acompanhan-
do 15 idosos. Atualmente o projeto é realizado na sede e acontece logo após o culto 60+, onde 
os participantes recebem o cuidado espiritual.

Expectativa
Nosso sonho é que novos voluntários se unam ao projeto para que ele possa ser expandido a, 
pelo menos, dois Campi da PIB Curitiba até o fim de 2022.

 ▪ Espiritual, com evangelismo e acompanhamento 
pastoral; 

 ▪ Social, oferecendo ajudas pontuais e promoven-
do cursos de capacitação;  

 ▪ Físico, oferecendo equipamentos (conforme a dis-
ponibilidade), fisioterapias, terapias ocupacionais, 
orientação médica, fonoaudiologia; 

 ▪ Emocional, com psicologia e oficinas terapêuticas. 
Inserindo-as de forma efetiva, na igreja e socieda-
de. A capelania social foi realizada por meio de 
atendimentos individuais, discipulados e células.
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Cristolândia 
A Cristolândia — acolhimento institucional, tem 
como público-alvo dependentes químicos de 
ambos os sexos que estão em situação de aban-
dono familiar e/ou situação de rua. Atualmente 
temos 44 acolhidos. No ano de 2021 inaugura-
mos a casa feminina em Mandirituba. A capela-
nia social é realizada por meio de atendimentos 
individuais, discipulado e células.

Expectativa 
Para 2022 será implantado o Sonho de Mãe, para 
que as mulheres possam permanecer com seus 
filhos durante o período de acolhimento. Esse é 
um projeto inovador que apresenta muitos desa-
fios. 

Conheça mais sobre esse projeto acessando: 
https://www.instagram.com/reel/CamnIgMFr-
KJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

Amor Exigente
A ABASC possui uma parceria com a Federação de Amor Exigente que consiste em grupos de 
apoio e orientação a familiares de dependentes químicos. São realizados dois grupos presenciais 
e dois grupos on-line semanalmente.

 ▪ Cristolândia — acolhimento institucional
 ▪ 40 vagas masculinas (fase 1, 2 e 3)
 ▪ 10 vagas femininas 

 ▫ Triagens: 63
 ▫ Acolhidos masculino: 77
 ▫ Acolhidos feminino: 49
 ▫ Ressocializados: 9
 ▫ Desistentes masculino: 53
 ▫ Desistentes feminino: 42
 ▫ Equipe executiva remunerada: 18
 ▫ Equipe não remunerada: 5
 ▫ Refeições/alimentos: 80.166

https://www.instagram.com/reel/CamnIgMFrKJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/reel/CamnIgMFrKJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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MAMÃES
O projeto MAMÃES — Missão de Apoio a Mães 
Adolescentes e Solteiras atende, de forma acolhe-
dora, mães de famílias monoparentais e mulheres 
com gravidez não planejada/indesejada, fortale-
cendo a aceitação e prática da maternidade, auxi-
liando na qualidade do vínculo mãe-filho viabi-
lizando, com isso, um melhor desenvolvimento 
emocional e físico da criança. Oferece-se apoio 
para que a gestante fortaleça o contato afetivo 
com seu bebê desde o ventre, possibilitando que 
as mães e gestantes identifiquem suas qualidades e seu potencial para exercer a maternidade. 
Atualmente o projeto acontece da PIB sede e no Campus Parolin. A capelania social é realizada 
por meio de atendimentos individuais e células.

Expectativa
Nosso sonho é que novos voluntários se unam ao projeto para que ele possa ser expandido a 
pelo menos dois Campi da PIB Curitiba até o fim de 2022

AGIR
O projeto AGIR — Amor, Gratidão, Incentivo 
e Respeito, tem como objetivo promover ações  
que ampliem os processos de aprendizagem. São 
oferecidas oficinas de língua portuguesa, mate-
mática e musicalização, em parceria  com  o  Pro-
jeto PVA. As atividades são baseadas em princí-
pios Bíblicos e são realizadas em parceria com a 
Atuação Global. Tem como público alvo crianças 
e adolescentes de 7 a 17 anos em situação de vul-
nerabilidade e funciona em contraturno escolar, 
três vezes por semana. Temos equipe de educa-
dores sociais e de voluntários que nos auxiliam 
em diferentes áreas. É um projeto que exige alto 
investimento financeiro e precisamos contar com 
apoio de mantenedores. A capelania social é rea-
lizada por meio de atendimentos individuais, visi-
tas as famílias e células.
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Expectativa 
Em 2022, nosso alvo é chegar a 200 crian-
ças e implantar o projeto no Campus Almiran-
te Tamandaré, além de expandir o número de  
mantenedores.

Veja o depoimento de uma de nossas alunas sobre 
o projeto acessando: 
h t tp s : / /www. ins tag ram.com/p /Cc jMWl_
rZO2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

AGIR

Unidade Alunos ativos

Campus Portão 18

Campus Parolin 23

Campus Uberaba 20

Campo Largo — Congregação Betel 19

Campo Largo — Escola Dona Fina 20

Total 100

https://www.instagram.com/p/CcjMWl_rZO2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CcjMWl_rZO2/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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PVA
O Projeto Vida e Arte é um projeto que desenvol-
vemos em parceria com o Ministério Compromisso  
Adoração da PIB, oferecendo um curso completo 
de 4 a 6 anos de formação de orquestra. É um pro-
jeto de inclusão sociocultural que usa a arte como 
instrumento de resgate e transformação. Mensal-
mente, são atendidas mais de 200 pessoas com  
aulas de teoria e prática de orquestra em quatro  
locais, sendo que dois deles são Campi da PIB.  
A capelania social é realizada por meio de atendi-
mentos individuais, visitas e devocionais 

Expectativa
Em 2022, será implantada uma nova base em Campo Largo. Estamos em processo para iniciar a 
captação de recursos para que possamos implantar o projeto em pelo menos mais um Campus 
da PIB. Outro alvo muito importante é possibilitar que a capelania aconteça também no formato 
de células.

Conheça mais sobre esse projeto acessando: 
https://www.instagram.com/reel/CWHBybBDnLU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

PVA

Unidade Alunos ativos

Campus Uberaba 114

Campus Portão 23

JOCUM Curitiba 26

Escola Dona Fina 44

Total 207

https://www.instagram.com/reel/CWHBybBDnLU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Imagine
O projeto Imagine é um projeto de transformação 
por meio das artes em parceria com a FIEP/SESI, 
oferecendo aulas gratuitas de ballet e canto para 
crianças em situação de vulnerabilidade. O proje-
to Iniciou em agosto de 2021. Atualmente  acon-
tece  em  5  bases,  sendo  que  duas  delas  são  
localizadas em campi da PIB. A capelania social 
é realizada por meio de atendimentos individuais, 
visitas e células. Vale destacar que o projeto Ima-
gine possui 23 células.

Expectativa 
Nossa meta é chegar a 400 crianças atendidas ao 
final do ano. A equipe do Imagine está construin-
do um material devocional próprio, o Imagine 
com Deus que visa levar a Palavra de Deus de for-
ma totalmente adequada a faixa etária e realidade 
das crianças inseridas nas atividades.

Conheça mais sobre esse projeto acessando:  
https://www.instagram.com/tv/CXvwIscjX-
Vh/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

IMAGINE

Unidade Alunos ativos

Campus Campo Comprido 32

Campus Parolin 51

Bairro Alto 41

Uberaba 16

Portão 55

Total 195

https://www.instagram.com/tv/CXvwIscjXVh/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/tv/CXvwIscjXVh/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Gerando Valores
O programa Gerando Valores oferece oportu-
nidade de capacitação e geração de renda com 
objetivo de potencializar novos projetos de vida. 
Veja no quadro os projetos que foram oferecidos 
no período que abrange esse relatório.

Durante o ano são oferecidas palestras de Empreen-
dedorismo e Geração de renda, sempre divulgadas 
em nossas redes de transmissão e mídias sociais. 
Nos grupos organizados pelo Projeto Videira são 
divulgadas as oportunidades de emprego. A cape-
lania social é realizada por meio de atendimentos 
individuais e devocionais. 

Expectativa 
Foram adquiridos no mês de março três contai-
ners que serão customizados para capacitação 
profissional no Campus Parolin. Eles abrigarão 
projetos para geração de renda relevantes para 
a transformação da realidade local. Além disso, 
temos como objetivo implantar pelo menos um 
projeto de geração de renda em cada um dos 
Campi da PIB Curitiba.

GERANDO VALORES

Outubro a Novembro/2021

 ▪ Plantando Esperança (preparação para o mercado de 
trabalho): 09 (Dois jovens já estão empregados)

 ▪ Corte e costura SENAI: 16 participantes

 ▪ Auxiliar de Panificação: 5 participantes

 ▪ Elétrica automotiva: 10 participantes

 ▪ Total: 31 participantes

Março/2022

 ▪ Curso de maquiagem sede: 07 participantes

 ▪ Curso de informática sede: 05 participantes

 ▪ Ateliê de artesanato Parolin: 10 participantes

 ▪ Costurando Jesus no Coração das Garotas Parolin:  
10 participantes

 ▪ Auxiliar de cozinha (restaurante-escola): 05 participantes

 ▪ Total: 37 participantes
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SOS Vida Animal
 É um projeto que visa levar o amor de Deus, oferecendo 
cuidado efetivo aos animais, como seres de Sua criação, 
por meio do atendimento de veterinários e voluntários. Essa 
ação acontece desde setembro de 2021 no bairro do Parolin. 

O SOS Vida Animal, realizou atendimento social através de 
consulta veterinária sem custo. Esse atendimento aconteceu 
na Clínica Espaço Vital Pet Shop. As visitas domiciliares são 
realizadas juntamente com a Capelania Social e já alcança-
ram em torno de 23 famílias com as quais pudemos orar e 
fortalecer a fé e o amor de Deus por elas e por seus animais.  

Expectativa
Para o ano de 2022, o desejo é que o Projeto seja enrique-
cido por meio da implantação da PET Escola capacitando, 
profissionalmente, protetores de animais e moradores do 
bairro Parolin a atuar em Pet Shops, gerando renda para a 
comunidade, além de cuidado com os animais. 

SOS VIDA ANIMAL

 ▪ 65 cães e gatos atendidos nas casas 

 ▪ 53 cães e gatos atendidos nas ruas

 ▪ 3 Feiras de adoção: 30 animais doados.

 ▪ Doação mais de 75 comprimidos de vermífugos e mais 
de 3.000 quilos de antipulgas e carrapaticida.

 ▪ 4 eutanásias em animais debilitados

 ▪ 90 animais castrados

 ▪ 35 atendimentos sociais no espaço Vital Pet Shop

 ▪ 12 animais doados na Feira de Adoção

 ▪ 14 protetoras de animais envolvidas

 ▪ 7 casinhas comunitárias e 7 casinhas de madeira para 
cães da comunidade
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BASES ABASC NOS 

CAMPI DA PIB CURITIBA
Nossa grande novidade em 2021 foi o início da expansão do trabalho da ABASC para os Campi 
da PIB. Para isso, organizamos um projeto piloto, desenvolvido a partir de setembro, no Campus 
PIB Parolin. Desde fevereiro de 2022 iniciamos o processo de implantação da nossa base nos 
outros Campi de nossa igreja. Para tanto, foi realizado o diagnóstico local, para levantar os pro-
jetos que já aconteciam e elencar as principais necessidades. O planejamento foi realizado em 
conjunto aos pastores e obreiros locais.
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Campus Parolin
Atualmente temos cerca de 230 pessoas inscritas 
em um dos 10 projetos sociais nesta base. Na área 
esportiva temos aulas de artes marciais e futebol 
atendendo em média 120 crianças e adolescen-
tes. Lá temos os projetos Unidos do Parolin, Agir, 
Imagine, Gerando Valores, Mamães, Amor Exi-
gente. A Capelania Social é oferecida por meio 
de células, atendimento individual, discipulado e 
visitas em 100% dos projetos.

Expectativa
Em 2022 vamos ampliar os projetos de geração de 
renda com a Pet Escola e o Salão Escola, adaptan-
do-os aos containers adquiridos para os projetos 
do Gerando Valores.

Conheça mais sobre as atividades desenvolvidas 
no Campos acessando: https://youtu.be/Mn-BctD-
3mds

Campus Parolin
10 projetos — 230 pessoas

https://youtu.be/Mn-BctD3mds
https://youtu.be/Mn-BctD3mds
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Campus Portão
No Campus Portão, temos 05 projetos ativos. Vale 
destacar o projeto SEARA de distribuição de ver-
duras e legumes. A Capelania Social está sendo 
estruturada para ser oferecida por meio de célu-
las, atendimento individual, discipulado e visitas.

 
Expectativa
Ampliar o número de alunos atendidos do Pro-
jeto Agir e PVA, bem como fortalecer o trabalho 
de capelania social por meio de células e visitas 
neste Campus.

Campus Portão 
5 projetos — 240 pessoas
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Campus Uberaba
No Campus Uberaba temos 04 projetos ativos.  
O destaque é o projeto PVA que conta com 120 
alunos nesta base. A Capelania Social acontece 
por meio de células, atendimento individual, dis-
cipulado e visitas. 

Expectativa
Este Campus irá passar por um novo momen-
to devido a construção do seu templo. Por isso, 
precisamos encontrar alternativas para atender a 
comunidade de forma efetiva no período em que 
os projetos não puderem ser oferecidos no espaço 
da igreja. Visamos fortalecer o trabalho de capela-
nia social por meio de células e visitas aos partici-
pantes de projetos ligados a esse Campus.

Campus Uberaba 
4 projetos  — 166 pessoas
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Campus Campo Comprido
No Campus Campo Comprido temos 3 projetos 
ativos. Neste ano iniciaram as aulas do Imagine 
e AGIR. Atualmente 42 pessoas participam dos 
projetos. A Capelania Social acontece por meio 
de células, atendimento individual, discipulado 
e visitas.
 
Expectativa
Estamos em fase de planejamento para que pos-
sam ser implantados outras ações ligadas a gera-
ção de renda. As mulheres estão ansiosas para 
iniciar o Projeto Camaleão — Costura, que deve 
acontecer nos próximos meses.

Campus Campo Comprido  
3 projetos — 42 pessoas
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Campus Almirante de Tamandaré
No Campus Almirante de Tamandaré há muito 
para acontecer. As aulas do AGIR estão prestes a 
começar e sonhamos em implantar pelo menos 
mais dois projetos até o mês de setembro. A 
Capelania Social está sendo estruturada para ser 
oferecida por meio de células, atendimento indi-
vidual, discipulado e visitas.
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PARCERIAS MINISTERIAIS
Estamos intensificando nossas parcerias ministeriais. 
O Movimento Discipular tem nos auxiliado na organi-
zação e realização da Capelania Social, pois somente 
um encontro com Jesus traz a verdadeira transforma-
ção. Atualmente temos 53 células em nossos projetos, 
além de devocionais realizadas semanalmente, aten-
dimento individual e visitas sempre que necessário. 
Nosso alvo é chegar em julho com 100% de projetos 
atendidos pela capelania social, preferencialmente no 
modelo de células. 

Com a parceria do Ministério da juventude, o One, 
estamos estruturando os Projetos Boa OBRA e Missão 
Solidária. Com o Ministério Eficiente, buscamos apoiar a Joni Friends e, juntos, oferecermos 
capacitação por meio do Gerando Valores. Estamos alinhando com outros Ministérios, possíveis 
ações conjuntas oferecendo oportunidades para todos que desejam engajar-se no serviço cristão.

Neste ano realizamos, ainda, a acolhida aos refugia-
dos Ucranianos, em parceria com a GKPN e o Minis-
tério de Missões. Vale ressaltar a grande participação 
da PIB e da comunidade curitibana, que se mobilizou 
e entregou mais de 4 caminhões de doações. Todos 
receberam roupas, calçados, móveis, utensílios, ele-
trodomésticos, roupas de cama e banho. As 8 famílias 
recebidas na congregação da PIB em Prudentópolis 
já estão em seus apartamentos e as crianças e ado-
lescentes matriculados em escola. Todos serão acom-
panhados durante 1 ano em suas necessidades, ao mesmo tempo que serão capacitados para 
serem inseridos no mercado de trabalho e poderem, ao final desse período, ter condições de 
assumirem economicamente a manutenção de suas casas.

UCRANIANOS NO PARANÁ

Cidade Igreja Acolhedora Famílias Pessoas

Prudentópolis PIB Curitiba 8 27

Maringá IPI e Vila Operária 6 16

Londrina IPCentral 3 09

Guarapuava Comunidade Vida 10 36

TOTAL 32 88
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Bazar Permanente
O bazar é, também, uma fonte de captação de recursos, pois a roupa excedente ou que não 
pode ser direcionada aos participantes do SOS é vendida em um espaço aberto ao público, 
abençoando assim a todos que buscam roupas em bom estado com um preço mais acessível. 
Quando alguém doa ou adquire produtos está contribuindo para a manutenção dos projetos da 
ABASC. 

Programa Nota Paraná
Por meio da doação de notas fiscais sem identificação do CPF recebemos recursos para aplica-
ção nos projetos.

Restaurante Escola PIB Café 
Além de ser um projeto para capacitação pro-
fissional, o PIB Café também é fonte de capta-
ção de recursos numa parceria com a Merano  
Gastronomia.

Mantenedores
Contamos com doações financeiras para poder viabilizar cada uma das ações. Nossa gratidão a 
todos aqueles que se envolveram como mantenedores de nossos projetos.
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VOLUNTÁRIOS
Muitas pessoas doaram seus recursos e tempo 
para que o propósito da ABASC pudesse aconte-
cer em cada uma das ações que desenvolvemos. 
Nossos voluntários são nossas mãos ampliadas 
para possibilitar a transformação de vidas. Além 
disso, temos o apoio incondicional de toda a 
família PIB que se mobiliza com doação de ali-
mentos, roupas, móveis. 

Convidamos você a fazer parte da ABASC e ajudar a transformar vidas por meio do amor de Jesus. 

ABASC 2022

 ▪ 23 Projetos 

 ▪ 5 Bases nos Campi

 ▪ 250 voluntários engajados mensalmente

 ▪ + 1200 participantes inscritos nos projetos

 ▪ 53 células ativas

 ▪ 5 obreiros dedicados a coordenar times de Capelania 
Social
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Para saber mais convidamos você a 
seguir-nos em nossas redes sociais, 
ser um voluntário e um mantenedor 
da ABASC.

www.abasc.org.br

PIX 02.052.396/0001-46





A ABASC tem sua sede na 
Primeira Igreja Batista de Curitiba 

que está localizada na 
Rua Bento Viana, 1200. Batel – CEP: 80240-110 – Curitiba-PR

Telefones:
(41) 3091-4354 ou (41) 3091-4356.

abasc@abasc.org.br
 

Horário de Atendimento:
Segunda a Sexta Feira, das 8h às 18h.


