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JAPÃO - IMEL TAKEFU

Meu chamado para o Japão 
Pr. Carlos Seiji Kavano

Creio que o meu chamado para o Japão nasceu 
como resposta às orações de muitos que tem 
clamado pela salvação do povo japonês e também 
como fruto das minhas orações, clamando para 
que Deus levantasse mais trabalhadores para 
esta enorme seara e percebendo que, pela Sua 
misericórdia e graça, Ele estava me dando uma 
oportunidade para ser um desses trabalhadores!

Histórico do meu tempo de Japão...
A primeira vez que cheguei ao Japão foi em 
julho de 1989. Havia acabado de me formar em 
engenharia civil pela USP. Estava trabalhando 
na Método Engenharia, uma ótima empresa de 
construção civil, mas após 6 meses de trabalho 
na área de planejamento, pensei em mudar de 
área e aí surgiu a ideia e a oportunidade de vir ao 
Japão! Pensei em vir por bolsa de estudos, mas, 
no final, a forma mais rápida e conveniente foi vir 
como dekassegui.
Tinha planos de permanecer por um ano e tentar 
conhecer a cultura e aprender um pouco a língua 
japonesa. Naquela época ainda não existiam 
igrejas brasileiras, ouvia-se muito pouco acerca 
de missionários brasileiros no Japão. 
Como tinha passado 9 anos longe dos caminhos 
do Senhor e estava morando num lugar sem 
conhecidos, sem igreja, sem internet e todo o 
aparato tecnológico tão acessível nos nossos 
dias,  o início foi muito difícil para mim aqui no 
Japão. Por outro lado, foi um tempo de ver o 
cuidado de Deus em me proteger, me sustentar 
e proporcionar experiências que me levaram para 
mais perto dEle!
Depois de 8 meses trabalhando em fábricas, tive 
a oportunidade de trabalhar numa empresa de 

computação na região metropolitana de Tóquio. 
Nesse período morando em Tóquio, conheci 
famílias cristãs que começaram a se reunir de 
forma regular para a edificação, evangelização 
e cuidado mútuo. Li como nunca na minha 
vida a Palavra de Deus, e vários textos foram 
importantes para ouvir a voz de Deus e atender 
ao Seu chamado!
• “Estas foram suas instruções: “A colheita é 

grande, mas os trabalhadores são poucos. 
Orem ao Senhor da colheita; peçam que ele 
envie mais trabalhadores para seus campos.” - 
Lucas 10:2 NVT

• “Quando viu as multidões, teve compaixão 
delas, pois estavam confusas e desamparadas, 
como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: 
“A colheita é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Orem ao Senhor da colheita; peçam 
que ele envie mais trabalhadores para seus 
campos”.” - Mateus 9:36-38 NVT

• “Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão 
Pedro: “Simão, filho de João, você me ama 
mais do que estes?”. “Sim, Senhor”, respondeu 
Pedro. “O senhor sabe que eu o amo”. “Então 
alimente meus cordeiros”, disse Jesus. Jesus 
repetiu a pergunta: “Simão, filho de João, 
você me ama?”. “Sim, Senhor”, disse Pedro. “O 
senhor sabe que eu o amo”. “Então cuide de 
minhas ovelhas”, disse Jesus. Pela terceira vez, 
ele perguntou: “Simão, filho de João, você me 
ama?”. Pedro ficou triste porque Jesus fez a 
pergunta pela terceira vez e disse: “O Senhor 
sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo”. Jesus 
disse: “Então alimente minhas ovelhas.” - João 
21:15-17 NVT



2

• “Portanto, vão e façam discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos 
discípulos a obedecerem a todas as ordens que 
eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre 
com vocês, até o fim dos tempos”.” - Mateus 
28:19-20 NVT

• “Então ouvi o Senhor perguntar: “Quem enviarei 
como mensageiro a este povo? Quem irá por 
nós?”. E eu respondi: “Aqui estou; envia-me”.” - 
Isaías 6:8 NVT

A percepção da necessidade de mais trabalha-
dores... São mais de 125.000.000 de japoneses 
que não conhecem Jesus... mesmo depois de 
quase 160 anos de missões protestantes, apenas 
0,5% dos japoneses são cristãos evangélicos...
Decidi orar sobre esta necessidade de mais 
pastores/missionários/trabalhadores de forma 
bastante intencional, sozinho ou na igreja, muitas 
vezes em campanhas de vigílias e oração.
Creio que não só eu, mas vários irmãos que tem 
ouvido a voz do nosso Senhor Jesus, tem se 
prontificado a serem respostas a essas orações!
Hoje, morando já há quase 22 anos no Japão, 
sendo que desse período, 16 anos como 
missionário enviado e sustentado pela Igreja 
Metodista Livre - Concílio Nikkei, tenho ainda 
mais clareza que o Japão continua precisando 
desesperadamente de mais trabalhadores! O 
povo japonês está envelhecendo rapidamente 
e perecendo sem conhecer Jesus... a igreja 
japonesa tem tido dificuldades enormes de 
alcançar a nova geração, poucas crianças, quase 
nenhum adolescente e pouquíssimos jovens... 
poucos pastores jovens... muitos pastores já com 
idade avançada.... há uma perspectiva triste de 
que metade das igrejas japonesas devem encerrar 
suas atividades nos próximos 10 anos, caso essa 
realidade não se altere...

Que Deus toque em seu coração para que você 
de alguma forma contribua na mudança dessa 
realidade nos próximos 10 anos, orando mais, 
contribuindo mais ou mesmo vindo para cá como 
missionário em tempo integral ou como “fazedor 
de tenda”, de curto, médio ou longo prazo.
Busque informações de como melhor se preparar 
para ser enviado e sustentado como missionário 
ao Japão! Deus certamente o abençoará, assim 
como Ele foi e tem sido maravilhoso comigo, me 
ajudando a ser tratado interiormente, curando 
feridas, libertando de vícios, dando oportunidades 
de perdoar e ser perdoado, fazer um seminário 
teológico, ter confirmado os dons e ter tido a 
oportunidade de aprimorá-los no contexto da 
igreja local, ter me casado com Taeko (que de 
forma diferente também foi chamada para servir 
ao Senhor aqui no Japão!) e com ela termos 
nossos três filhos que tem crescido no meio dos 
japoneses! Deus nos enviou e nos tem mantido 
aqui com o apoio de todas as igrejas de nosso 
Concílio, de outras igrejas com as quais temos 
relacionamentos e também das comunidades 
aqui em Takefu e em Chiba! Deus nos chama e 
nos capacita e Ele é fiel para nos manter em pé 
até o fim!
• “E, agora, que o Deus da paz os torne santos em 

todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o 
corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis 
até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele 
que os chama fará isso acontecer, pois Ele é 
fiel.” - 1 Tessalonicenses 5:23-24

• “Sempre que oro, peço por todos vocês com 
alegria, pois são meus cooperadores na 
propagação das boas-novas, desde o primeiro 
dia até agora. Tenho certeza de que aquele que 
começou a boa obra em vocês irá completá-la 
até o dia em que Cristo Jesus voltar.” - Filipenses 
1:4-6
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coordenacao.proclamacao@imel.org.br
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JAPÃO - IMEL CHIBA

Chamado
Pr. Rodolfo Veronese

Lembro como se fosse hoje quando vi uma 
apresentação da 1ª viagem missionária do 
Sorrindo com Cristo feito pelo dentista Dr. Tércio 
Obara na IMeL Pinheiros e como aquelas fotos e 
testemunhos me impactaram. Não tive dúvidas e 
participei da 2ª viagem para Cajazeiras na Paraíba, 
mesmo não trabalhando na área médica. 
Desde então o assunto de missões sempre 
me chamou a atenção, mas foi em um retiro 
de adolescentes onde meu grande amigo Luis 
Carlos estava pregando, que tanto eu quanto a 
Sandra (ainda não éramos casados) recebemos 
claramente nosso chamado missionário. Naquele 
dia separadamente Deus perguntou a nós dois 
se estaríamos dispostos a abrir mão de tudo para 
obedecê-lo.
Em nós surgiu o desejo de em algum momento 
ir para o campo missionário, no entanto eu sabia 
que ter experiência era fundamental e que Deus 
iria nos preparar para o momento certo. Fomos 
nos envolvendo cada vez mais com missões, 
participando sempre de congressos, eventos, 
ajudando agências missionárias, incentivando e 
divulgando missões em qualquer igreja em que 
nós estivéssemos. 
Fui em missões de curto prazo para a Venezuela, 
Argentina e alguns lugares no Brasil como a Favela 
do Morro da Dona Marta no Rio de Janeiro. 
Porém uma viagem em particular nos marcou 
muito. Em 2004 fomos para a Indonésia e o Timor 
Leste, e por uma “coincidência” divina junto com 
o nosso amigo Luis Carlos que havia pregado no 
retiro onde havíamos recebido nosso chamado 
missionário. 
Depois iniciei o pastorado na IMeL Diadema, onde 
fui amadurecendo e ganhando experiência, sem 

deixar missões de lado. Fizemos inclusive duas 
viagens missionárias com jovens e adolescentes 
da igreja.
Sempre buscamos a Sua vontade para onde Deus 
queria nos enviar e achamos que seria algum 
desses países que visitamos, porém de alguma 
forma eu entendia que a resposta certa viria do 
Concílio.
E em 2011 veio o convite para que viéssemos 
para o Japão. Entendemos que era isso mesmo 
que Deus queria de nós. Preparamo-nos nos 
anos seguintes, divulgando, aprendendo japonês 
e inglês, construindo uma base de envio e desde 
2015 estamos aqui servindo ao Senhor. 
O Japão é uma campo difícil! O custo é alto, tanto 
financeiro quanto emocional, e os resultados são 
lentos e poucos. Mas Deus tem nos abençoado 
a cada dia e aos poucos temos conseguido nos 
aproximar, entender e amar o povo japonês para 
que um dia esses que temos tido contato possam 
conhecer o amor de Deus.
O interessante é que todas as oportunidades que 
tivemos até agora aqui foram muito por conta 
das nossas filhas, que talvez sejam a verdadeira 
equipe missionária e nós, a equipe de suporte!
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NOTÍCIAS DOS CAMPOS MISSIONÁRIOS

MYANMAR

Carta de agradecimento
Pastor Pakep

Queridos e fiéis amigos de oração,
Feliz Natal! Saudações em nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo do campo de colheita de Myanmar. 
Graça e paz para você!
Estou muito feliz em compartilhar o que o Senhor 
está fazendo em Myanmar, porque é o fruto do 
seu amor, suas orações e seu apoio. Estou muito 
feliz por enviar o meu relatório da minha viagem 
missionária do Estado de Rakhine, Estado Shan 
e país comunista em novembro. Rakhine State 
está localizado no sudoeste de Myanmar e faz 
fronteira com Bangladesh e a Baía de Bengala. 
As principais religiões nessa área de Myanmar 
são: budismo e o muçulmano. Três quartos de 
milhão de muçulmanos também fugiram para 
Bangladesh nos últimos dois anos. Nós temos 
uma igreja nesta área. O implantador de igrejas 
desta igreja é também o pai de um lar das Mãos 
em Melhor.
A área do Triângulo Dourado é conhecida como 
o segundo maior produtor e exportador mundial 
de ópio. Esta área é centrada em torno do ponto 
de encontro das fronteiras que separam o Laos, 
Myanmar e Tailândia. Alguns grupos rebeldes 
também estão envolvidos nesta área, vendendo 
medicamentos e vimos muitos cartazes sobre o 
tráfico de pessoas nessa área porque o tráfico 
de pessoas é muito alto nessa área. Temos uma 
igreja, dois projetos de implantação de igreja, um 
albergue para estudantes e duas casas In Better 
Hands na área do Triângulo Dourado. Nossas 
orações foram para ter mais igrejas nesta área 
e também para estender o ministério no Laos. 
Temos 16 novos crentes, uma igreja escondida 
e recentemente uma jovem se tornou líder e 
implantadora de igrejas. É muito emocionante 
ver a difusão da Boa Nova no país comunista. 
Estamos orando por um projeto de treinamento 
para esses novos discípulos. 
Muito obrigado pelo seu amor e orações. Sem 
suas orações e apoio financeiro, teríamos 
dificuldades em buscar essas oportunidades de 
ministério. Estou muito encorajado pelas palavras 
do primeiro missionário em Myanmar. 
“Não há sucesso sem sacrifício. Se você tiver 
sucesso sem sacrifício, é porque alguém sofreu 
antes de você. Se você se sacrifica sem sucesso, 
é porque alguém terá sucesso depois”. Adoniram 
Judson.

Pontos de oração:
1. Por favor, orem pela implantação de igrejas no 
Estado de Rakhine.
2. Por favor, ore pelo ministério de assistência ao 
bispo no estado de Rakhin. Estamos orando para 
ter mais ministério de socorro em fevereiro.
3. Por favor, ore pela implantação de igrejas na 
área do Triângulo Dourado.
4. Por favor, ore pelo ministério do albergue 
estudantil na cidade de Kyaing Tung, área do 
Triângulo Dourado.
5. Por favor, ore pelo ministério do país comunista 
e pelo projeto de treinamento.
6. Por favor, ore pelo orçamento de 2019 FMC de 
Mianmar. 

O propósito do ministério de Myanmar é “Pregar 
a Palavra e implantar mais igrejas, amar os pobres 
e cuidar das viúvas e órfãos, e treinar/educar 
nossos jovens.”
A declaração de missão da IMeL de Myanmar: 
“ Como seguidores de Cristo, IMeL Myanmar 
glorifica a Deus amando-O, amando pessoas, 
compartilhando o Evangelho e servir o mundo ”.
Muito obrigado pelo seu amor, orações e apoio 
ao nosso ministério. Bênçãos!
 “Tudo posso naquele que me fortalece”. Filipenses 
4:13

Pr. Pakep

Tradução para o idioma inglês: Pr Carol

Púlpito da Igreja Escondida
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Midori Oshima

Cheguei em 21 de agosto de 1939 no porto 
de Santos, SP – Brasil. Tinha eu acabado de 
completar meus 4 aninhos o navio que nos trouxe 
de Kobe - Japão pelo oceano Atlântico.
Sou grata porque meus pais me trouxeram ao 
Brasil onde cresci com muitos amiguinhos, 
filhos de imigrantes japoneses falando Japonês e 
brincando com brinquedos japoneses.
Meu marido chegou em julho de 1953 ao Brasil. 
14 anos depois de mim. Ele tinha 19 anos, mal 
tinha terminado o colegial e com sonho de 
ganhar dinheiro. Mas a realidade fez com que 
ele sofresse solidão, sem esperança de ganhar 
dinheiro com os pés de café que morreu tudo 
com a geada forte daquele ano. Com coração 
solitário perambulava na cidade do interior Lins 
onde dedicou alguns anos para ganhar o pão 
de cada dia. Entrou na oficina onde aprendeu 
consertar máquinas eletrodomésticas. Suas mãos 
e unhas, suas roupas estavam sempre sujas com 
graxas, conta uma senhora que o conheceu e ele 
foi acolhido na Igreja de Lins. 
No livro que foi publicado “Na terra que flora 
Ipê“ tem o testemunho completo dele. Como 
converteu, sua consagração à Deus e como se 
preparou para ser pastor depois de estudar 5 
anos no Seminário Teológico Metodista Livre em 
Mairiporã, SP - Brasil. 
Em 2019 completaremos 56 anos de ministério 
pastoral, pastoreamos 2 igrejas em Marília, 
Campinas, Santana, Atibaia e São José dos 
Campos. Fomos ajudar brasileiros nas IMeL do 
Japão, IMeL Tokyo e Ibaragui-Ken por 5 anos 
(2006 a 2011).
Até hoje sabemos que Deus nos conduziu. 
Pr. Oshima aceitou Jesus como Salvador e sua 
emoção dura até hoje. Quer servir a Ele até o fim 
com toda família. Jesus foi seu maior presente 
e quer que toda família conheça Jesus e sejam 
salvos por Ele.  Amém. 

Escritora do livro ”Vitória”. Filha do pastor pioneiro Sukeiti 
Ono. Casada com o pastor Takero Oshima, exercem o 
ministério pastoral desde o ano de 1963. Têm quatro filhos 
e três netos. Atualmente estão servindo na IMeL São José 
dos Campos.

TESTEMUNHO HISTÓRIA

Dendou Kyoku 2018

“A Igreja Metodista Livre do Brasil nos anos de 
1948 até 1959 teve um período considerável de 
crescimento acelerado quando passou de 136 
para 1.091 membros. Com o crescimento rápido 
do número de convertidos, fez se sentir a falta de 
pastores para cuidar da jovem igreja.
Tendo em vista esta necessidade, o Sr. Mamoru 
Onoda e outros ministros leigos da Igreja 
Metodista Livre fundaram o Dendou Kyoku 
(Antigo Dendodan) com a missão de “ajudar a 
igreja sem pastor”, na década de 50.
O Dendou Kyoku é o nome do Departamento 
de Evangelismo do Ministério em Japonês do 
Concílio Nikkei, sendo composto pelos pastores 
e leigos da nossa denominação cuja missão é 
ajudar a igreja sem pastor”. Trecho extraído do 
Caderno da Igreja Metodista Livre – Concílio 
Nikkei. 42°Concílio Anual, 2006. Pg 93.1

No ano de 2.018 foi realizado na Igreja Metodista 
Livre Santana no dia 19 de agosto, das 14 às 
17h, a “Reunião de Santificação” do Dendou 
Kyoku. Participaram do evento em torno de 50 
pessoas, tivemos um momento de adoração 
com a equipe de louvor da Igreja Metodista de 
Santana e os jovens do ministério Wave, seguidos 
pelo momento de mensagem com a Pra Mika 
Niwa. Após a reunião participamos de uma 
confraternização preparada pela igreja local com 
muito carinho.
Em 2019 contamos com sua participação.

1 Referência Bibliográfica: Igreja Metodista Livre – Concílio 
Nikkei. 42°Concílio Anual: União e Bênção na Família de 
Deus - Salmo 133. Acampamento Aruanã: Embu Guaçu, 
2006. Pg 93.
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Proposta de estrutura inicial do Concílio Provisional Nikkei
(de acordo com os critérios: Geo/Equil-Fin/Diversidade)

Concílio Provisional Nikkei

Bragança Paulista 
(PP)
Campinas
Campos do Jordão 
(PP)
Jacareí (PP)
Mogi das Cruzes
Pindamonhangaba
São José dos 
Campos

Diadema
Embura
Ibiúna (PP)
Itapevi
Jaçanã
Pinheiros
Santana

Argentina
Chiba, JP
Pirapó, Paraguai
Takefu, JP

Apucarana
Novo Alvorecer
Curitiba
Jordanópolis
Liberdade
São Remo 
Saúde
Jd. Planalto
Vila Mariana

Amambay
Asunción (PP)
Barretos (PP)
Lins (PP)
Marília
Piedade (PP)
Sorocaba
Sorocaba Norte 
(PP)
Sorocaba São 
Paulo
YES (PP)

Vale São Paulo 1 Campos 
MissionáriosSão Paulo 2 Oeste SP*

(*Sob cuidados do Concilio 
p/ implantação
Fundo de Implantação de 
novas igrejas)

CONCÍLIO PROVISIONAL NIKKEI


