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30 ANOS DE HISTÓRIA DA IPPG – ARTESANATO 
“Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou...” Deuteronômio 8.2 

  
Rev. Nelson França  

 
Aulas de artesanato direcionado para mulheres é um ministério realizado na maioria das 

igrejas evangélicas. 
Em nossa igreja, que não pode ser diferente, foi só uma questão de tempo para que essa 

ideia surgisse. 
Ao sondar algumas irmãs e juntando informações da nossa própria memória concluímos 

que as nossas aulas de “artesanato” iniciaram efetivamente por volta dos anos de 1997/1998. 
Não me recordo de ter havido por assim dizer uma inauguração do artesanato. 
Em minha memória, as coisas foram acontecendo e solidificando aos poucos. 
Contudo, em dado momento desse ministério percebemos que havia liderança. 
Dessas líderes mais antigas, que geralmente dirigiam em duplas, podemos mencionar as 

irmãs Rose e Regina Marchetti, posteriormente a Elizana com a Marilene.  
A visão era não só ensinar pintura em tecidos, crochê, fazer miniaturas de biscuit; mas, 

acima de tudo evangelizar. O ensino da Palavra de Deus por um período ocorria até mesmo 
antes do início das aulas, visando que todas as alunas impreterivelmente participassem. 

Até mesmo quando as alunas traziam crianças, as líderes davam um jeitinho de dar 
atenção especial a elas, para que as mães pudessem aprender e ouvir o evangelho. 

Foi juntamente com o trabalho de artesanato que surgiu a idéia das noites missionárias. 
Posteriormente este ministério passou às mãos da SAF (Sociedade Auxiliadora Feminina), que 

até hoje está à frente. Com a SAF vieram novas líderes, e o trabalho prosseguiu. 
Foram muitas histórias, bazares, ação social, enxovais de bebes...  
Embora tenham se passado mais de vinte anos, algumas alunas do artesanato naqueles 

dias, para a nossa alegria, ainda hoje participam desse trabalho. 
É o caso da Marta, vizinha da D. Edméia; ela não somente é uma das mais antigas 

alunas, mas, também uma das maiores colaboradoras do artesanato.  
É também o caso da Sandra Beatriz, que, aliás, hoje está à frente do ministério. Mas, 

lembro-me quando chegou aqui, sempre agitada, até mesmo na hora da meditação era difícil 
fazê-la parar, andava para cá e para lá, pegava isso guardava aquilo. 

Enfim, Deus foi trabalhando em seu coração e então fez a sua Pública Profissão de Fé e 
foi batizada. Com ela, mais tarde, veio a sua filha Jennifer, hoje vice-presidente da UMP. 

Na verdade o artesanato sempre caminhou mediante a dedicação de todo um grupo de 
professoras, e hoje também de um professor, os quais graciosamente dão do seu tempo e 
repartem um pouco do seu conhecimento com as demais alunas.  

Só nos resta agradecer ao nosso Deus por todos os que de algum modo participaram do 
artesanato da nossa igreja. Sem dúvida foram muitos, não tínhamos como deixar de 
mencionar o nome de alguns, mas nos seria impossível citar os nomes de todos. Mas, 
louvado seja Deus! 

 

...A HISTÓRIA CONTINUA... 
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“E arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo seguiram a Jesus.” Lucas 5:11 
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