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IGREJA EVANGÉLICA MENONITA JARDIM CARMEM
Rua Thomaz Stonoga, 1 – Jardim Carmem – São José dos Pinhais – PR

“Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco.
Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo”. 1 João 1:3
Durante o ano de 2013 o foco principal da igreja era de levar seus membros a um
amadurecimento espiritual e comunhão entre os irmãos. Motivados pelo versículo descrito
acima, buscamos proclamar a mensagem de Cristo ao nosso próximo, por meio do nosso
testemunho de comunhão com Deus.
Por meio dos temas mensais nas atividades da igreja, os membros foram
motivados a uma comunhão mais íntima com Deus, trazendo desta maneira frutos para o
corpo.
A estratégia adotada para tal foi de trabalhos individuais com os membros e nos
diferentes ministérios. Visando o envolvimento dos membros em um ministério, foram tratados
temas bíblicos com a igreja, para crescer em conhecimento da palavra de Deus.
Também foram realizadas algumas melhorias na estrutura da igreja, visando
melhor atendimento aos visitantes.
O trabalho tem sido de grande bênção porque se tem visto o agir de Deus em
diferentes ocasiões, o que sempre traz renovo para seguir pregando o evangelho do nosso
Senhor.
CULTOS DOMINICAIS
Durante cada mês foram tratados
temas distintos nas mensagens, como “O fim
dos Tempos”, “Oração e Jejum”, “Dons
Espirituais” entre outros.
Até o mês de agosto os cultos
eram realizados pela noite, aos domingos,
mas após vários pedidos dos membros, e
conseguinte aprovação em assembléia, o
horário foi mudado para a manhã.
Tivemos alguns cultos especiais,
como a Apresentação de Crianças, Dia das
Mães/Pais, Dia das Crianças, Páscoa, Cultos de
oração, Cultos de Louvor e adoração, entre
outros.
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Com um grupo da igreja, também tivemos a
oportunidade de participar de um culto na CEM da Paz,
em Piçarras, onde a comunhão com aquela igreja foi
muito gratificante e abençoadora.

CAFÉ COM DEUS
Desfrutar de um bom café da manhã, comunhão
entre irmãos e o estudo da palavra de Deus, é a melhor
maneira de iniciar o dia.
O projeto “Café com Deus”, iniciado a algum
tempo na IEMJC, pelo Pr. Willi Dyck, segue sendo uma das
atividades
de
maior
participação na igreja.
Com o horário
do culto sendo mudado para as manhãs surgiu a
dificuldade de realizar o “Café com Deus” como era até o
momento.
Para não terminar com o ministério, a cada
domingo seguimos desfrutando de um café da manhã
juntos na igreja, sendo abençoados pela comunhão, e de
um rápido estudo da palavra. Após o café, seguimos com o
culto ao nosso Deus.
MINISTÉRIO DE CASAIS
Com o objetivo de fortalecer o enlace
matrimonial, e a relação entre o casal, foram
realizados encontros de casais. Por meio de
dinâmicas, mensagens e outras atividades se
puderam realizar tais atividades. Cada encontro
foi
finalizado
com um jantar
para os casais
participantes.
Também
se
realizou cursos ministrados a casais individualmente para
fortalecer o matrimonio, conforme parâmetros bíblicos.
Para isto forma adquiridos as mensagens do Pb. Claudio
Duarte, que traz de maneira direta e engraçada uma
mensagem aos ouvintes. Uma ótima ferramenta para
trabalhar com matrimônios.
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GRUPO DE APOIO A FAMILIAS DE DEPENDENTES QUÍMICOS
O problema das drogas tem destruído muitas famílias em nosso bairro, que
infelizmente é dominada pelo tráfico.
Sentindo a necessidade de atender às famílias que tem algum ente com
envolvimento de entorpecentes, foi iniciado um trabalho para atender a estes necessitados.
O trabalho é em forma de Grupo de Apoio, e Deus tem trabalhado e curado feridas
por meio das experiências compartidas, entre os participantes.
Para este ministério existe um laço entre a igreja e o CRAS – Centro de Referencia
em Assistência Social da prefeitura de São José dos Pinhais.
MINISTÉRIO DE MULHERES
Conforme as escrituras, o Senhor Jesus diz:
"Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém
permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois
sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” (João
15:5).
Ou seja, sem estar em Cristo não temos
como gerar frutos bons, os quais façam que a nossa vida
seja significativa para Deus, para o próximo e para nós
mesmos.
Nosso objetivo com o encontro de
mulheres é convidar mulheres que não conhecem a
Cristo, para ajudá-las a conhecer e se firmar Nele.
Assim como também, convidar as que já O
conhecem para nos ajudar mutamente a
permanecermos Nele e gerar frutos.
Temos procurado envolver as mulheres
de forma prática procurando maneiras criativas de ilustrar e aplicar as verdades bíblicas.
O encontro sempre é finalizado com um lanche preparado pelas participantes.
MINISTÉRIO DE HOMENS
“Homens verdadeiros são como o Mico-Leão-Dourado, pra ver, só em cativeiro”.
Esta frase do Pb. Claudio Duarte, conhecido por suas mensagens diretas e engraçadas, levou
a liderança da igreja a buscar uma maneira de fazer a diferença, ajudando na formação de
homens que são tementes a Deus, verdadeiros sacerdotes em seus lares, que buscam a
adoração a Deus.
Por meio de encontros bimestrais, buscamos discutir temas que levem a esse
amadurecimento e compreensão do papel do homem no casamento, família e sociedade.
MINISTÉRIO INFANTIL
A cada domingo as crianças recebem uma atenção especial, aprendendo em suas
escolas dominicais mais acerca daquele ao qual dedicamos o culto. Além das atividades na
escola dominical, foram realizadas atividades especiais em dias festivos.
Na sistemática de ensino, as crianças aprendem princípios bíblicos, e conhecem
por meio das histórias bíblicas os personagens bíblicos. Também se insiste na oração e
aprendizado de versículos, para que estes se tornem uma atividade natural para cada criança.
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MINISTÉRIO DE JOVENS/ADOLESCENTES
As
atividades
direcionadas
aos
jovens/adolescentes da igreja tem tido como principal
objetivo a comunhão, intimidade com Deus e a
proclamação da palavra de Deus aos próximos.

Alegro-me muito ao ver o quanto Deus tem nos surpreendido, por sermos uma
igreja pequena, mas ao mesmo tempo por estarmos presenciando seu agir em nosso meio.
Isso é o que nos tem animado para prosseguirmos com esse trabalho.
Sabemos que a obra não é nossa, mas sim de Cristo e a cada pessoa que
conseguimos ajudar, amparar e levar para Cristo, estamos contribuindo para o crescimento do
Reino de Deus.
Em Cristo,
Pr. Fernando Hiebert

