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Sr. Takemura, membro da igreja Metodista Livre de Saúde - SP,  foi quem levou o sr. 

Shonosuke Tsutiya, à salvação de cristo, no tempo em que este morava na cidade de 

Marília. Sr. Shonoske Tsutiya era Bakuti no Oyadama. Jogava altos valores em apostas. 

Sr. Takemura visitava a cidade de Marília para levar a palavra do Senhor com certa 

regularidade, juntava grupo de pessoas, fazia reunião domiciliar - KATEI SHUKAI. Em uma 

dessa reuniões, o Sr. Takemura ouvindo vozes num quarto contíguo, abriu a porta e 

adentrou onde só havia fumaça dos fumantes,  nervosos para não perder suas jogadas. 

imediatamente Sr. Takemura convidou dizendo: OOH,  KYODAI MO KOTIRA E KITE 

KAMISSAMA NO KOTOBA WO KIITARA DOOKANA... 

Sr. Tsutiya falou consigo mesmo:  

ORENOYOONA BAKUTI NO OYADAMA NI TAISHITE “OOH KYODAI”  TO ITTE YONDE 

KURETA.... DAITAI SONO KOTOBANI  WTASHI WA KANDOO SHIMASHITE NEE !  TADATINI 

KAMISSAMA NO OKOTOBA WO KIKUTONI SHIMASHITA. 

Após a libertação da vida de pecados, a familia do Sr. Shyonoske Tsutiya, deixou a 

cidade de Marília e  mudou-se para a nossa  cidade de Apucarana onde abriu uma loja de 

roupas feitas. Assim, a primeira família nikkei cristã evangélica de Apucarana se estabelecia. 

A primeira escola dominical cristã evangelica nikkei de Apucarana foi implantada por 

uma das filhas do Sr. Tsutiya – a profª  Tioko Tsuchya. Um  grande número de crianças e 

jovens se reuniam no recinto do antigo Clube Yamato, pertencente à colonia japonesa da 

época.  

Sr. Shyonoske Tsutiya tornou um cristão muito dedicado, orou com muito fervor e 

fé, para que deus enviasse para esta cidade,um evangelista para auxiliar na pregação da 



palavra do Senhor e levar a salvação de Cristo Jesus aos moradores da vasta seara de 

Apucarana.  

Depois da conversão, o Sr. Tsutiya tornou-se um honesto e próspero comerciante e 

viajava com frequência para capital paulista dada a necessidade de abastecer e renovar o 

estoque de sua loja. Nessas ocasiões, aproveitando-se da estadia naquele capital, procurou 

o Sr Takemura falando-lhe da necessidade urgente de alguém com dom de palavras, viesse a 

Apucarana para expansão do reino do Senhor. 

Sr. Takeomi Shizaki também conhecia o Sr. Takemura e tinha na pessoa dele como 

um verdadeiro amigo e irmão de fé e também pertencia à Igreja Metodista Livre  de Saúde e 

era um devotado evangelista  

Sr. Takeomi Shiozaki trabalhava na fábrica de móveis Tanaka, em São Paulo, 

propriedade de Isac Tanaka. Certo dia,  Sr. Takemura apresentou ao Sr. Takeomi Shiozaki o 

seu amigo e irmão de fé ao  Sr. Tsutiya. Neste primeiro encontro, o Sr. Tsutiya ficou muito 

impressionado pelo entusiasmo com que o Sr. Shiozaki falava de Jesus Cristo. Assim, de 

imediato convidou-o e insistiu para que viesse trabalhar nesta vasta seara de Apucarana. 

Sr. Shiozaki pensou muito e refletiu sobre o convite, pediu a orientação a Deus,   

ajoelhando-se diante de Deus, orou assiduamente por alguns dias para saber a sua 

verdadeira vontade.  A fervorosa oração continuou, e em determinado momento sentiu no 

seu coração a resposta às suas súplicas através das palavras dos atos dos apóstolos 18:9-

10: “não temas, mas fala, e não te cales. Pois eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti 

para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade.” Decidiu então obedecer e fazer 

a Sua vontade, com total fidelidade. 

A respeito dessa grande decisão, transmitiu ao patrão Sr. Isac Tanaka que se 

encontrava no escritório da fábrica. O Sr. Isac Tanaka não concordou com a saída do Sr. 

Shiozaki e reiteradas vezes pediu-lhe que esquecesse essa ideia, de deixar de trabalhar na 

marcenaria. Ofereceu-lhe irrecusável proposta para continuar trabalhando naquela 

indústria. Chegou a pedir-lhe, de joelhos no soalho daquele escritório. Ao perceber que era 



definitiva a decisão do Sr. Shiozaki, com a mão esquerda apoiando-se no soalho e com a 

mão direita batendo no chão mostrou o Sr. Isac o seu inconformismo.  

O Sr. Shiozaki por sua vez, ao perceber quanto era querido e importante o seu 

trabalho naquela fábrica, sentiu-se um forte aperto no seu coração. Emocionado, não 

encontrou palavras diante da insistência do Sr. Isac, e teve que esforçar muito para evitar 

as lágrimas.  

O Sr. Shiozaki era membro da Igreja Metodista Livre de Saúde e levou ao 

conhecimento da diretoria e pastores daquela igreja e recebeu total apoio de todos, e a 

partir de então a cidade de Apucarana passou a ser um ponto de pregação pertencente à 

jurisdição da Igreja Metodista Livre de Saúde. 

Organizaram uma festa de despedida, e nessa oportunidade, um grande número de 

pessoas oraram pela presença do Espírito Santo nos trabalhos de Apucarana e desejaram 

êxito. Trouxeram-lhe palavras de apoio, de incentivo e de solidariedade. 

Sr. Shiozaki deixou um ótimo emprego, onde ganhava muito bem, e sem qualquer 

perspectiva do  trabalho para o sustento de sua família em Apucarana, únicamente 

acreditando na providencia divina – “DEUS PROVERÁ”. 

11 de outubro de 1.952 foi o dia em que desembarcou na estação ferroviária desta 

cidade de Apucarana, juntamente com sua esposa Shiguemi, seus três filhos - Yoshie, 

Sumie e Fernando. A sua bagagem consistia  numa mala e uma trouxa de roupas. Sr. 

Shiozaki carregou o caçula nas costas e na mão pegou a mala, deixando a trouxa de roupas 

por conta da esposa e das duas filhas, e juntos começaram a caminhar a pé, aquela 

poerenta e ingreme Avenida Curitiba, ruma ao centro da cidade, a procura da loja do Sr. 

Tsutiya. No dia seguinte, sem saber por onde e como começar o trabalho, perplexo, andou 

a pé em toda a cidade. Descobriu-se então que existia uma Associação da colônia japonesa 

denominada YAMATO NIPPONDIN KAI (katigumi) cujo presidente era o Sr. Ryonosuke 

Fujisawa e a convite deste filiou-se como membro da referida associação.  

O Sr. Fujisawa, quando morava no Japão participava em uma determinada escola 

que havia uma estreita ligação com uma organização cristã, que lhe trouxe uma enorme 



satisfação, e por isso colocou-se à disposição do Sr. Shiozaki com muita alegria para apoiá-

lo no seu trabalho de evangelização. Nessa oportunidade entregou-lhe uma lista dos 

membros da associação, segundo a qual havia 102 associados. 

Sr. Fugisawa (presidente) pediu-lhe que escrevesse no "mensário" (uma publicação 

mensal) da associação  da colônia japonesa, alguma palavra  sobre o trabalho cristão na 

cidade. Aproveitando-se dessa valiosa oportunidade, Sr. Shiozaki abordou um tema 

intitulado " A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA DOMINICAL".  

Sr. Shiozaki tinha um firme propósito de não transferir para igreja mãe (igreja de 

Saúde) qualquer custo ou despesas advindas do seu trabalho evangelístico de Apucarana. 

Para atingir o objetivo sem qualquer dependência econômica, havia a necessidade de 

iniciar alguma atividade que lhe proporcionasse a auto-suficiência econômica. Alugou 

então um pequeno espaço localizado na av. Curitiba 692, e ai iniciou o comércio de roupas 

e vestuários usados (brechó), com o nome de CASA ALELUIA. Tal nome era para chamar 

atenção de todos os transeuntes para perceberem que a loja era de um cristão. 

Esse nome atraiu muitos clientes cristãos, e um grande número da congregação 

cristã, localizadas nas cidades circunvizinhas. Recebeu muitos clientes até da longínqua 

cidade de Ivaiporã. Muitos deles eram cristãos dedicados e fervorosos que apreciavam 

discutir temas bíblicas na porta de sua loja e se esqueciam até o tempo passar. 

Numa tarde de um domingo, compareceram na residência do Sr. Shiozaki dois 

membros da diretoria e um conterrâneo  que falava fluentemente o idioma japonês,  que 

eram da congregação Cristã do Brasil da cidade de Mandaguari. Eles vieram convida-lo 

(com veemência) para os trabalhos evangelísticos da sua igreja no meio dos japoneses. Ele 

agradeceu o convite, mas recusou a proposta, informando-lhes que a sua missão 

evangelística estava voltada para a colônia japonesa de Apucarana, em nome da matriz da 

Igreja Metodista Livre sediada em São Paulo.  Os três mostrando-se inconformados, se 

despediram dizendo que cada um continuaria trabalhando na sua cidade, com um único e  

elevado objetivo, ou seja, a de pregar o evangelho de Cristo Jesus. 



O primeiro fruto, em Apucarana, através dos trabalhos do Sr. Shiozaki, foi quando 

levou à conversão da família Sato, iniciando com a transformação do Sr. Unziro, seguido da 

conversão da esposa Sima. logo a seguir foram convertidos seus filhos: Keiko, Tadao e 

Tosio. Como na época ainda não existia igreja, faziam estudos bíblicos, orações, louvores, 

ouvia-se a pregação da palavra do senhor,  testemunhos etc., nas reuniões domiciliares.  

Essas reuniões eram bem abençoadas e portanto muito importantes para a manutenção 

das chamas da conversão e crescimento espiritual.  (antes de continuar, aqui vai a resposta 

à pergunta através do seu e-mail de hoje: o Sr. Unziro Sato não veio do Japão como 

cristão.  Aliás, muito pelo contrário. Era o anticristo fervoroso, de tal forma que dizia para 

seus filhos – toma cuidado para não ser envolvidos pelos cristãos ). Para conversão de um 

anticristo como meu pai Unziro, teve o trabalho do Espírito Santo, operando um 

verdadeiro e grande milagre. 

A partir de 16 de fevereiro de 1955, os cristãos da colônia japonesa de Apucarana 

tiveram o seu primeiro pastor, com a chegada do pastor Ono e sua família. Para 

acomodação dessa família, alugou-se uma casa de madeira, situada na Av. Munhoz da 

Rocha, esquina da Rua Miguel Simeão, em cuja sala teve oficialmente o início da atividade 

como igreja. 

1952   EVANGELISTA SHIOZAKI. 

1955 - 60  SUKEITI ONO E FAMÍLIA. 

1961 - 63  GISUKE TAKIYA E FAMÍLIA. 

1963 - 64  KINZO UCHIDA (SEM FAMÍLIA). 

1964   TAKEOMI SHIOZAKI, COMO RESPONSÁVEL DA IGREJA DE APUCARANA. 

1965 - 69   MITSUO NAGATA E ESPOSA. 

1969   EVANGELISTA TAKEOMI SHIOZAKI, SOB PASTOR NORI OSAWA, DA 

IGREJA DE LONDRINA. 

1971 - 74  PASTOR HIROMICHI OSHIMA E ESPOSA. 



1974 - 82  PASTOR AKIO NIWA E FAMÍLIA. 

1982 - 84  PASTOR SHOZO OYAMA E FAMÍLIA. 

1984   O EVANGELISTA TAKEOMI SHIZAKI SOB PASTOR AKIO NIWA DA IG. DE 

MARÍLIA. 

1985 - 92  LUIZ SHIMBA E FAMÍLIA. 

1993 - 95  PASTOR NILSON DAKUSAKU E FAMÍLIA. 

1996 - 02  PASTOR JORGE SISIDO E FAMÍLIA. 

2002 - 15  PASTOR ALBERTO ALVES DE LIMA E FAMÍLIA. 

2016   SUPERVISÃO DO PASTOR JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA DA 

IGREJA DE MARÍLIA-SP 

 

Acontecimentos recentes: fundação da Igreja em Curitiba – capital para onde foi 

designado Pr. Laércio, fruto do trabalho da nossa igreja de Apucarana 

 


