INFORMATIVO
Igreja Missionária
Unida Ipiranga
Outubro / 2018
No 50º Aniversário da IMU Ipiranga
Recordando os anos de 1981 e 1982 – Pastor Jaime Wisler
Nosso tempo de pastorear a Igreja Missionária Unida do Ipiranga começou em Março de 1981.
Durante os primeiros meses servimos junto ao Pr Donald Matteson. Nos meados de 1981 o Pr. Donald e
família saíram para os Estados Unidos e ficamos como Pastor da Igreja e Diretor do Acampamento Agua Viva.
O desafio de seguir o Pr Donald, no ministério da Igreja, no Acampamento e no ministério de Jovens em
Maringá foi grande, mas por outro lado foi um imenso prazer dar continuidade na obra do Senhor. O Pr
Donaldo era muito amado por todos. O grupo de jovens que se reunia no IBM (antigo Colégio Evangélico)
uma vez por semana era muito animado e muitos traziam o desejo de conhecer a Cristo e crescer
espiritualmente. Desta maneira também o Acampamento Água Viva vivia bom tempo.
A Igreja Missionária Unida Ipiranga, apesar de pequena, (talvez com uma frequência de 50 a 80
pessoas nos cultos de Domingo), os irmãos e irmãs nos abraçaram, amando e servindo ao Senhor com
alegria. O templo da Igreja era simples, de madeira. Também existia um outro salão de madeira no fundo do
terreno. Apesar de simples, estas estruturas eram características daquela região na época.
Trago a memória vários irmãos e irmãs preciosos daquele tempo. Lembro-me da irmã Suzana, mãe
do Pastor Edson Lopes, que era uma mulher fiel de apoio na igreja. Também tivemos o apoio da família de Sr
Napoleão e Dona Cida Nascimento que serviam fielmente no Corpo de Cristo. Era uma igreja constituída em
sua maioria de jovens, lembro de alguns nomes, outros eram conhecidos por apelidos. Naquela época
tínhamos um jovem chamado Solano, ele estava servindo o exercito e era fiel nos trabalhos da igreja. Ele
junto com outros jovens ajudavam no planejamento de eventos e acampamentos.
Um leve incidente cultural marcou minha memória. A equipe de jovens planejou o acampamento
em todos os detalhes, inclusive cardápio. Na hora de servir a refeição uma das jovens responsável no
planejamento veio a mim apavorada dizendo: “Pastor.... sopa e pão com manteiga???? Ela repetiu isto várias
vezes e eu não entendia o porque daquela pergunta. Pensei comigo... Será que falta arroz e feijão? Quando
finalmente ela deu-me a entender que o problema era a manteiga no pão. Apesar de já há alguns anos no
Brasil ainda não havíamos assimilado alguns costumes como “sopa combina com pão SEM manteiga...”
Espero que aquele tenha sido o pior dos erros que eu cometi como estrangeiro. Posso dizer que
sempre me senti aceito e acolhido em amor pelos irmãos e irmãs da Igreja Missionária Unida do Ipiranga.
Naquele ano tivemos várias vitórias e passamos a igreja para o
Pastor Mervin Traub quando saímos para prestarmos conta
junto a igreja nos Estados Unidos. Tenho me alegrado
observando o crescimento e como Deus tem abençoado a IMU
Ipiranga. Também dou graças a Deus por vocês pois vejo o
envolvimento na visão missionária.
Creio e oro para que Deus continue a abençoar os
irmãos permanecendo fiéis a Cristo e vivendo a Palavra da
Verdade.
Pastor Jaime Wisler,
É pastor no Crown Financial Ministries,
Wakarusa / Indiana - USA - Setembro/2018.
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NOME
Heloisa Raquel Russo Petrucci
Eloa Mura Kami
Luiz Eduardo Rodrigues Passos
Raquel Anuncio de Souza Ansbach
Fernando Gasparotto da Silva
Neusa Piassa dos Santos
Junior Alves
Jose Maria Avilla
Saulo F. Denchuski Generoso
Deborah Donato de Oliveira Gasparotto
Vilma Conceiçao Loureiro
Luiz Nauri Cardoso de Moraes
Fernanda Cristina Ferline Bailly
Matilde Rodrigues de Lima Lopes
Tereza Takamatsu
Gislaine de Lima Leme Nery
Giulliana Zanardi Passos
Danilo Porfirio de Aguiar
Helenice Assencio Carrijo Terra
Eurinice Sigueira Estevan
Nelson Ferreira
Rafael Carrijo Petrucci

TELEFONE
9113-7711
9975-5811
8803-7000
9106-6943
9913-2936
9960-7908
8822-2720
9921-0147
3028-1183
9805-8390
3225-5650
9912-1180
9104-1411
9871-1083
9993-4498
9911-0860
8802-5326
9887-2470
9951-1432
9923-9140
9965-1150
9103-3717

NOVEMBRO
01/11 Rosana Batista Porto

9727-6411

BAZAR MISSIONÁRIO

Data: 10 de novembro de 2018 - das 08 às 17 hs
Faça sua doação: roupas, calçados (adulto e infantil),
bolsas, utensílios de cozinha, roupas de cama, etc

A renda será destinada para a cesariana da Michelly,
esposa do missionário Alexandre Morais, que está
servindo o Senhor no campo do estado do Amapá.

UMA PALAVRA DE ENCORAJAMENTO
Gên 21:17 “Mas Deus ouviu a voz do menino; e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu,
disse-lhe: Que tens, Agar? não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar
onde está.“ leia o texto todo: Gênesis 21.8-21
SOMENTE JESUS NOS FAZ VENCER OS NOSSOS MAIORES TEMORES.
Agar, uma escrava egípcia, estava receosa que seu filho viesse a morrer sem água e sem comida
no deserto, mas uma Palavra do Senhor a fez vencer seu maior medo.
UMA PALAVRA CONFIÁVEL DE ENCORAJAMENTO
Agar foi usada e mandada embora, lançada no deserto com uma mão na frente e outra atrás, à
pão e água. A água acabou, ela deixou seu filho debaixo de um arbusto e se afastou para não vê-lo
morrer de sede.
Que palavras poderiam encorajar alguém em meio a tanto sofrimento físico e emocional?
Somente a Palavra de Deus.
O Anjo trouxe uma Palavra de confiança: Não temas!
E porque é confiável? Por que foi Deus quem ouviu o choro da criança. Por que Deus ouve os
necessitados, ouve o aflito, ouve aquele que o busca e clama pelo Seu socorro. Ouve o clamor de
uma mãe por um filho.
Palavras de encorajamento só produzem efeito quando são confiáveis, quando são de Deus.
SUPRIU-A DE FORÇAS PARA SE LEVANTAR E PARA LEVANTAR SEU FILHO
“Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão.”
ABRIU-LHE OS OLHOS PARA OS RECURSOS QUE ESTAVAM À SUA VOLTA
“Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de
beber ao rapaz.”
Quantas vezes a solução para uma crise está bem à nossa volta e não percebemos, não é
mesmo? Mas graças a Deus que Jesus abre os nossos olhos.
ACOMPANHOU O DESENVOLVIMENTO E ABENÇOOU SEU FILHO
“Deus estava com o rapaz, que cresceu…”
Somente Jesus nos faz vencer os nossos maiores medos, somente Ele pode nos dar palavras
confiáveis de encorajamento, nos suprir de força para nos levantarmos e para levantarmos os
nossos entes queridos, somente Jesus limpa a nossa visão, abre nossos olhos, para vermos os
recursos que estão à nossa volta e que nos ajudarão a passar os momentos difíceis.
Como está você? passando por um estreito, em dificuldade em alguma área de sua vida,
buscando por alguma ajuda ou já não consegue ver a luz no fim do túnel ?
O Senhor é Deus que conhece o seu coração, conhece o seu sofrimento e sua aflição. Lembre-se,
Ele tudo vê e está te ouvindo, Ele ouve o seu choro e o seu clamor. Creia e dependa dEle em todo
tempo, peça a Ele para te auxiliar, para abrir os teus olhos e assim ver os recursos disponíveis a
sua volta.
Ele não te abandonou. Deus está com você.

AGENDA DE
NOVEMBRO

Anote aí...
07 Celebração da Ceia do Senhor
Cantina do Kings Kids após o culto
12 Dia das crianças – sexta feira - Atividade
na Rua
14 Cantina do Artesanato após o culto
21 Reunião com Liderança Ministério 9:30h
21 Cantina do Kings Kids após o culto
31 Células em Crescimento e Comunhão –
na igreja às 20h

- Rede Kings Kids - toda sexta-feira às 19:30 h

Quartas-feiras às 20 hs
1-CÉLULA EBENÉZER
Roberto e Tiago
3028-1183
Anfitriões: Roberto e Sueli
Rua Porfírio de Moraes, 157 Jd Ebenézer

Programação
Semanal da IMUI
Culto de Celebração
Domingo 18:00 hs
United - Na Sala do Trono
Sábado 19:15 hs
Rede de Células
Quarta-Feira 20:00 hs
Intercessão
Sexta-Feira 20:00 hs
Oficina de Artesanato
Quarta-Feira 14:30 hs
Discipulado

6-CÉLULA RENOVO
Ivanete e Rafael
3259-2458
Anfitrião: Daniel Maldonado
Rua Pion. José Domingos Salgueiro, 542
Cond. Portal de Segóvia, casa 19
Parque Monçoes

2-CÉLULA MANANCIAL
Itamar e Denise
3034-6761
Anfitriã: Madalena
Rua Pion. Amadeu Borggio Merlo, 142
Conjunto Adréia

7-CÉLULA RENOVO II
Anderson e Celso Machado 98403-5590
Anfitriões: Rose e Nelson
Rua Raimundo Correia, 735 - Zona 6

3-CÉLULA MAIS DA GRAÇA
Anfitriões: Luiz e Eunice Petrucci
Rua Néo Alves Martins, 2942 ap. 1401

8-CÉLULA RENASCER
Antonino e Nice Oliveira:
3029-8579
Anfitriões: Maycon e Fabiana
Rua 48.030 nº 26 - Jd Império do Sol

4-CÉLULA ESPERANÇA VIVA
Waldir e Derci Veríssimo:
3305-1258
Anfitriões: Neusa e Silva
Rua Mooca, 263 - Jd Monte Belo

9-CÉLULA CRISTO ESPERANÇA NOSSA
Antonio Carlos e Rita
3222-3391
Av Guedner 948 - Casa 16 - Deltaville I

5-CÉLULA ESPERANÇA VIVA II
Pr Nauri e Lúcia:
99912-1180
Anfitriã: Vilma Loureiro
Rua Pion. Deolinda Tinassi Garcia, 54
Jardim Montreal

Sábados às 19:15 hs
10-CÉLULA UNITED (JOVEM)
Sara e Déborah
99995-2452

