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By Ester Nehring



Para falar  

    do amor de Jesus 

quando o Senhor tem planos, o tempo faz 
parte e passa conforme alcançamos o 
necessário para sermos instrumentos fiéis. 

Como são cheios de amor os caminhos do 
Senhor! 



© #ministeriocorecheiro 

Interessei-me por artesanato desde menina, mas nunca 
pensei que um dia isso fosse o objetivo de Deus em minha 
vida para poder levar a Sua Palavra adiante. Nestas 
próximas páginas, pretendo escrever uma breve história de 
como estou agora envolvida neste ministério de divulgar 
material Evangelístico e Lúdico.  

Os objetivos de Deus nos surpreendem!!!! 



Como começou a Celebrai 

Em 1996 minha família estava de mudança para uma nova 
residência. Minhas filhas já estavam com a idade de 6 e 4 
anos e aos poucos eu notava que já estavam desenvolvendo 
suas autonomias e que eu precisava planejar algo para 
quando elas já não seriam mais tão dependentes de mim.  

Como toda mãe, me preocupava muito com o que os 
outros possam fazer de ruim às minhas filhas. Um dos 
motivos é por que ensinei a elas que a verdade é pré-
requisito para uma vida saudável e feliz. Porém, eu sabia 
que precisava ensinar também que nem todas as pessoas 
pensam assim e que é preciso desconfiar e sondar para não 
sermos levados por caminhos que trazem infelicidade e 
desilusão, tanto emocional como espiritual. 

Foi então que resolvi começar a trabalhar com costuras 
de roupa de cama de malha, especialmente King size. 
Assim, elas  poderiam observar que eu também tinha meus 
próprios objetivos e planos, e que no trabalho há de se 
enfrentar problemas como calotes ou não conseguir 
terminar uma encomenda conforme o gosto ou exigência 
do cliente… aprender a lidar com problemas. Erra quem 
tenta e acerta quem sabe consertar um erro. Porém, era 
apenas uma ocupação para mim, e não para elas junto 
comigo. Foi então que decidi ter com elas um dia especial 
por semana. Cada uma poderia escolher o que fazermos  
todas juntas nos nossos dias especiais e neste dia, deveria 
incluir uma comida, uma atividade e um passeio. Isso foi 
muito bom para que elas tivessem a alegria de tomar 
decisões que envolviam outras pessoas, no caso a irmã e a 



mãe, eventualmente algum amiguinho que estivesse 
conosco. 

Enquanto estas coisas aconteciam dentro de casa, fui 
desenvolvendo minhas atividades com as costuras e já 
queria ter uma certa consistência no meu trabalho. Foi 
quando notei que precisava de um nome para o meu 
trabalho. Orei e pedi ao Senhor que me ajudasse a escolher. 
Foi quando estava lendo o Salmo 100 e a palavra Celebrai 
saltou aos meus olhos!  

Decidido o nome!  
Fiquei muito feliz com esta escolha!! 



Celebrai - porque este nome? 

1 Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras.
2 Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto.
3 Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós 
mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu pasto.
4 Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com 
louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome.
5 Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua 
verdade dura de geração em geração.
Salmo 100 



 

D e co sturas a to do o t ip o de 
artesanato! 

Omeu atelier de costuras era no sótão de minha 
residência e para eu vender as roupas de cama, 
participava de feiras e exposições. Daí começaram 

as encomendas e eu tinha uma boa carta de clientes. Era 
muito bom poder fazer roupas de cama de malha sob 
medida! Naquela época, havia pouca escolha no mercado 
de lençóis para camas maiores, que estavam chegando para 
o Brasil, e eu tinha freguesia certa. 

A concorrência 

Durante três anos foi muito bem, mas aos poucos foram 
surgindo produtos neste nicho de grandes empresas que 
começaram a confeccionar com um preço muito mais 



acessível e eu não tinha mais como competir com os 
valores e encerrei minhas atividades com as costuras, 
porém, não encerrei com o desejo de continuar no 
comércio. 

 Estava sonhando com um espaço físico fora de casa, 
uma lojinha, uma coisinha para brincar de comprar e 
vender… 

Nossa casa era muito grande e eu tinha dificuldades de 
manter tudo limpo e organizado, mesmo com ajuda. Estava 
mesmo me desgastando de ter tudo aquilo apenas para 
usar poucas vezes com amigos, família ou visitas.  

Certo dia, estava tirando o pó da lareira, xingando a mim 
mesma pela atividade, quando fiz uma oração chorando e 
xingando, e pedi ao Senhor que me ajudasse a modificar a 
casa ou sair dela.  

Meu marido não gostava muito da ideia, mas eu 
continuava a acreditar em que Deus me daria um novo 
espaço. 

Numa tarde, estávamos tomando café e eu comentei com 
ele que queria sair daquela casa, pois era grande demais e 
estava muito desanimada de gastar tanto tempo somente 
cuidando da casa e não tendo tempo para desenvolver 
algum trabalho. Ele me olhou e disse: "onde vamos colocar 
todas as nossas coisas?” 

Naquele mesmo momento, a cadeira em que ele estava 
sentado, quebrou numa das pernas e ele foi caindo 
devagarzinho até ficar sentado no chão. Kkkkk   

Levantei do meu lugar, olhando por cima da mesa, vi ele 
sentado no chão e respondi: “as coisas não duram para 
sempre”… kkkk 

Naquele mesmo dia, mais tarde, ele teve um pequeno 
acidente: um motociclista entrou na avenida principal e 
bateu de cheio na porta do carona. Ele saiu do carro para 



atender ao motociclista que se sentou no gramado do lado 
da pista. Naquele mesmo instante veio um outro carro na 
rodovia principal e bateu na traseira do carro do meu 
marido, fazendo com que o mesmo se deslocasse e batesse 
na mureta do lado esquerdo. O motorista do outro carro 
saiu fugindo do local do acidente e meu marido ficou lá 
com o carro dele todo batido, atendendo ao motociclista 
ainda no chão… resultado, perda total do nosso carro… 

Foi quando meu marido teve a ideia de usar o dinheiro 
do seguro para mudarmos a nossa casa e transformamos o 
meu sótão atelier em nosso novo apartamento.  

Nasce então, a loja Celebrai  

Sentada em uma das lojas vazias da frente de nossa 
residência, olhava para móveis que sobraram ( uma cama, 
um armário e uma mesa com banco de canto, mais as tintas 
que sobraram da reforma) e pedi ao Senhor: 

“Fizeste um mundo tão lindo e do nada, Senhor! Ajuda-
me a fazer uma lojinha? Amém!” 

E o Senhor me inspirou. Usei todos os restinhos de tintas 
que haviam e fui pintando a loja. Dispus aqueles móveis e 
comecei a me planejar para produzir itens para temas de 
festas, diferentes dos temas comerciais comuns. Velas, 
arranjos, utensílios e decorações. Queria fazer itens para 
festas, com temas tais como: estações do ano, 
aposentadoria, amigos, etc… assuntos bem diferentes do 
comum, e mudei o meu nome comercial para Celebrai 
Festas. 



Numa tarde minha sogra veio me visitar na loja e me 
desafiou a começar dar aulas de pintura. De pintura foi 
para tricô, crochê, costura, etc. Foram aparecendo 
profissionais que gostariam de ensinar outras técnicas de 
artesanato com outros materiais e eu fui me empolgando. 
Em pouco tempo, meu atelier havia se transformado em 
uma loja de artigos para artesanato com mais de 10.000 
itens diferentes para confecção, desde fios, pincéis, tintas, 
papéis, peças de mdf, etc… tínhamos muito material para 
vender e montei horários para ministração de cursos para 
diversas técnicas de artesanato.  

Em 2003 resolvi mudar o nome de Celebrai Festas para 
Celebrai Café e Arte, pois já não havia mais nada a ver com 
o tema inicial de Festas… 

A partir de 2006, minha filha mais velha introduziu a 
música e transformamos a Celebrai em escola de artes e 
música.  

Numa tarde, estava atendendo clientes quando notei dois 
homens com duas pedras nas mãos, aguardando a vez de 
serem atendidos. Quando chegou a vez deles, um deles me 
disse: “Ester, você está fazendo tudo errado!” Levei um 
susto! Nunca havia visto aqueles homens e eles do nada me 
dizem que estou fazendo tudo errado??? Como assim??? O 
que eu estava fazendo de errado?? Ele acrescentou: “Você 
distribui o teu conhecimento e experiência para quem não 
dá o valor para isto. São apenas pessoas que não querem 
investir em cursos ou aprenderem com seus próprios erros. 
E você ajuda a todos, sem valorizar o seu tempo de estudo 
e experiências ao longo de sua jornada.”  

Então, eles me entregaram as pedras. Eram aquelas 
pedras que por dentro contém cristais. Eles me falaram que 
eu era tal qual aquelas pedras e que Deus via em mim um 
valor escondido.  



Estas palavras me tocaram profundamente! Nem sei mais 
o que fiz com o resto do meu dia, de tanto que aquilo me 
tocou! 

Creio que estes homens foram anjos, que vieram ao meu 
humilde lugar, onde Deus havia me ajudado a montar, para 
que me instruíssem naquilo para que o Senhor tinha como 
propósito para as minhas artes! Fiquei com aquilo na 
mente e o tempo foi passando. Acabei esquecendo do 
conselho e a vida continuou como seguia… 

Minha filha mais velha se casou e desmontamos a loja 
para apenas continuar com os cursos na parte superior do 
atelier. Uma tarde, eu estava correndo para lá e para cá, 
alunos saindo e entrando na escola, e, ao final do dia, notei 
que minha corrente no pescoço estava aberta e eu havia 
perdido o pingente com uma pedra semi-preciosa. Fiquei 
triste e comecei a limpeza para ver onde poderia ter caído. 
Era um pingente esguio, mas com uns seis centímetros de 
altura e uma zircônia de um centímetro.  

Uma semana se passou e, eis que, à tarde, depois de 
todas as aulas, olhei no chão, e lá estava o pingente!!! Não 
acreditei!!! Como assim?? Tanta gente entrou e saiu e 
ninguém notou o pingente? Foi chutado pra lá e pra cá e 
ninguém percebeu? Foi quando ouvi a voz do Senhor 
falando comigo mais uma vez: “minha filha, você tem um 
elo fraco e pode perder o que tem de precioso.” Chorei e 
pedi perdão. “Senhor, onde está meu elo fraco?” Entendi 
na hora que preciso acreditar de que coisas do Senhor 
iriam acontecer através da minha vida, que as coisas iriam 
mudar completamente em minha vida profissional.  

Finalmente, em 2014 decidi encerrar, fiz um grande 
bazar dei baixa da minha empresa.  



Indo para a Artemissão como Missioartista 

Esta caminhada começou, na realidade, em 2011, quando 
eu frequentava a faculdade de Belas Artes em Curitiba no 
curso de Licenciatura em Artes Visuais.  

Numa noite, havia uma performance em um dos teatros 
da cidade de Curitiba, a “Bicicletaria”, onde assistimos ao 
evento.  

Lá pelas 21.30h resolvi voltar para casa. Havia 
estacionado meu carro um pouco distante deste teatro, e 
teria uma caminhada meio longa até ele, mas, coloquei-me 
nas mãos do Senhor e fui. 

Chegando mais perto de onde estava o carro, percebi um 
homem em pé, escorado numa árvore que estava bem ao 
lado do meu carro. Balançou minha certeza de sair ilesa de 
algum “acontecimento”… mas, fui!  Não baixei o olhar e 
não mudei a rota, olhando em frente, passado bem ao lado 
deste cidadão e ele não se moveu. Eu percebi a sua inércia 
e rapidamente entrei no carro dando a volta por trás. 
Consegui ligar e engatar a ré rapidamente e ainda olhei o 
homem. Qual foi minha surpresa quando o vi esmurrando 
a árvore, como quem dissesse a si mesmo que vacilou na 
oportunidade… gelei!!!  

Naquele mesmo momento ouvi uma voz, alta e clara: 
“Com eles Eu quero que você vá trabalhar.”   

Engoli seco.  
"Como, Senhor?” Perguntei.  

Estava claro para mim que deveria buscar um lugar que 
poderia atuar com moradores de rua ou algo assim.  



Fiquei semanas indo a um trabalho da igreja batista aos 
domingos, onde distribuíam café da manhã, após a 
pregação do evangelho, orando e cantando com eles e eu 
via que ali ainda não era o lugar que o Senhor havia 
designado.  

Foi então que descobri a “Casa Redentor” em Curitiba, 
onde acolhem moradores de rua durante o dia.  

Fui lá e me apresentei e expus o que gostaria de fazer. E 
foi uma alegria dos dois lados, pois eles estavam orando 
por uma pessoa que pudesse vir e falar da Palavra de forma 
lúdica, e o Senhor estava justamente me chamando para 
isto!  

A partir daquela ONG, abriram-se as portas para mais 
outras ONGs e eu fiquei até 2018 nesta função, e quando 
fechei a empresa, esta atividade ficou mais intensa, pois 
tinha mais liberdade de horários.  

O Senhor me inspirava nos assuntos e eu podia 
transformar tudo em objetos de artesanato! 

  
Nas férias de 2016 para 2017, o Senhor me falou para que 

eu começasse a escrever estas oficinas ministradas, a fim de 
colocar à disposição de quem mais poderia utilizá-las em 
outros lugares. Eu tentava escrever, mas simplesmente não 
conseguia colocar no papel o que precisava ser repassado! 
Minha frustração era grande, pois queria obedecer e não 
conseguia escrever uma linha sequer!  Uma coisa é falar, 
outra bem diferente é escrever!!!!!  aaaaaaai…. 



Nasceu o Ministério Cor & Cheiro 

Durante  2017 mesmo, montei um outro attelier menor, onde 
pude testemunhar e realizar exposições com a venda dos 
artigos feitos pelos moradores de rua e mais trabalhos que 
desenvolvi. Foi um atelier que funcionou apenas um ano, 
porém foi o ano em que outras ONGs começaram a fazer 
parte deste ministério. 

Em 2019 mudamos para Santa Catarina porque meu 
marido havia se aposentado e desejava mudar de cidade.  

Decidimos também passar um tempo fora do Brasil e 
escolhemos os Estados Unidos. Na temporada lá, de 
repente, as oficinas começaram a fluir em minha mente e 
eu sabia o que escrever!!! Eu aproveitava meu tempo de 
folga para estudar inglês e escrever diversas daquelas 
oficinas. Foi um tempo muito enriquecedor, pois tive a 
oportunidade de compartilhar com diversas pessoas este 
trabalho que Deus me deu!  

Continuo nesta tarefa de montar estas oficinas em pdf’s 
para pesquisa e utilização de quem quiser e junto a este 
material que, ainda estou componho,  resolvi postar no site 
da Celebrai mesmo (www.celebraicafeearte.com.br).  

Assim, de festas para artes, para música e agora para 
quem quiser, a Celebrai continua com o intuito de celebrar 
ao Senhor que nos dá todo o motivo de louvor, gratidão e 
alegria de viver, por sabermos que somos resgatados, 
perdoados dos nossos pecados e vivermos para servir. 
Tudo é para Ele e Ele quer usar todos os nossos talentos e 
criatividade!  

http://www.celebraicafeearte.com.br


Deus criou todo o Universo, a partir do nada, e é capaz 
de criar muita beleza na vida de todo aquele que quer 
servir! Ele nos capacita, como capacitou bordadores e 
entalhadores e todo tipo de artista para a construção do 
tabernáculo! Sejamos parte desta construção! E por isso, a 
palavra que designa aquele que missiona com artes, 
denomino "missioartista" e a atividade exercida, denomino 
“artemissão”!  

Assim sendo, não seria mais simplesmente Celebrai Café 
e Arte, mas missão, café e arte e por isso nasceu o 
Ministério Cor e Cheiro! 

Muitas vezes sou tentada a pensar na pequenez ou 
irrelevância do que estou fazendo do meu tempo, porém o 
Senhor me acorda e diz que nada do que Ele requer de seus 
filhos é pequeno ou irrelevante. Apenas façamos com toda 
a sabedoria e inteligência e destreza que Ele mesmo nos dá, 
buscando sempre a excelência que, invariavelmente, 
remeterá o louvor àquele que é digno de todo louvor e 
adoração: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Fique a vontade para adaptar as oficinas para a realidade 
que se apresenta ao seu redor. Da mesma forma, alegre-se 
de que a arte é dinâmica, envolvente e age diretamente no 
coração daquele que participa da oficina! Oremos pelos que 
participam conosco e oremos pelos assuntos que devemos 
abordar a partir de qualquer trabalho que devemos 
executar! O Senhor sabe para quem será e Ele sabe o que o 
outro precisa para sarar sua alma, corpo e espírito! Sejamos 
instrumentos! Aleluia! 



Designando nome aos trabalhos: 

☞LINHA 316  

( para lembrar o versículo: João 3:16) 

ZIVE  (significa luz, brilho) - tirinhas de papel impresso 
com versículos bíblicos - “balinhas” 

ÊTIS (significa é ) - capítulos da Bíblia impressos e 
recortados em pequenos cartões, montados como 
chaveiros 

SHEMA (significa declare sua crença)   - álbuns de 
fotografias com fotos do próprio aluno, recheado também 
com versículos, frases de sabedoria e pensamentos 

☞LINHA 707  

(para lembrar a infinidade do perdão: 70x7) 

ESH (significa fogo)  - velas (decoradas ou bordadas) com 
mensagens 

CHAI ( significa vida ) - artesanatos com conchas e velas 
com mensagens 

TOV (significa bom) - vidros decorados ou luminárias 
com mensagens bíblicas 

   



☞LINHA YOD  

    (significa ponto) 

  ZAIDE -  (significa avó) - artesanatos com tecidos e feltros 
com mensagens bíblicas 

 YAMIN -  (significa filho da velhice) - MDF decorado com 
mensagens ou capítulos da Bíblia 

  TODÁ -   (significa gratidão) - artesanatos com argila ou 
arranjos com mensagens bíblicas 



  

 

sou 
Ester Zwiener Nehring 
artista plástica e designer de interiores 

Encontre-me em: 
en_attelier@yahoo.com.br 
www.celebraicafeearte.com.br 

mailto:en_attelier@yahoo.com.br
http://www.celebraicafeearte.com.br
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