
      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESSO CPI  
(Church Plantation Institute) 

 Entre os dias 11 e 13 de novembro de 
2015 realizou-se o congresso bienal do 
CPI (Church Plantation Institute) um 
órgão da JEMA (Japan Evangelical 
Ministers Association / presidida 
atualmente pelo Pr.John Mehn), em 
dois hotéis na região dos lagos do 
Monte Fuji. Foram 5 sessões principais 
e 23 workshops sobre questões 
relacionadas a plantação de igrejas e 
sustentabilidade ministerial. Além disso, 
7 pastores trabalharam especificamente 
no aconselhamento de líderes, 
colocando-se à disposição para 
consultas durante os dias da 
conferência. 
 

 
Além dos densos e altamente relevantes 
conteúdos, no que cerne o campo 
missionário no Japão e Ásia, havia uma 
atmosfera de graça muito especial. Uma 
das palestras que mais impactou os 
presentes foi a do Pr.Benjamin Won 
(Grace Church / Hong Kong), acerca dos 
frutos do discipulado. 

Renewal Presbyterian Anjo Church 
News Letter / 2nd Semester of 2015 

Louvamos ao Senhor por Sua fidelidade, 
misericórdia e amor. Sua bondade não 
tem fim! Agradecemos a todos aqueles 
que intercedem por esta obra. Nosso 
desejo é que Sua Graça vos seja 
multiplicada. 
 
No dia 31 de dezembro de 2015 realizou-
se a Assembléia Geral da Igreja 
Presbiteriana Renovada do Japão nas 
dependências da IPRJ de Hamamatsu. 
Nesta reuniram-se os membros da então 
Diretoria Executiva, os pastores da Igreja 
Presbiteriana Renovada no Japão e os 
representantes das igrejas locais.  
 
Após a apresentação do contexto da 
gestão vigente foi eleita uma nova 
diretoria para o triênio de 2016 a 2018.  

E VOS DAREIS PASTORES SEGUNDO O MEU CORAÇÃO... 

...que vos apascente com ciência e inteligência. Jeremias 3.15 

Nossa oração diante do Senhor é que, 
diante dos gigantescos desafios de nossa 
geração, possamos desfrutar um período 
de paz, edificação, crescimento no temor 
do Senhor, a semelhança da Igreja 
Primitiva (At 9.31). 
 
Segue a composição da nova diretoria (na 
ordem da foto acima, da esquerda para 
direita): Pr.Luís Kendji Gemir Yasumura 
(presidente), Pr.Márcio Nagano (vice-
presidente), Pr.José Antônio Araújo dos 
Santos (secretário executivo), Pr.Hilton 
Sugui (I Tesoureiro), Pb.Fabiano Cesar 
Afonso (II Tesoureiro), Pr.Ricardo Hatada 
(I Secretário) e Pb.José Aparecido 
Ferreira (II Secretário). 
 
Que o Senhor os abençoe! 

Eleição da Diretoria Nacional da IPRJ Gestão IX / 2016 - 2018 
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As ministrações foram em inglês, 

japonês e português para os diferentes 

grupos existentes na igreja. Nos dias do 

seminário ocorreu um acampadentro de 

adolescentes e gincana na praia, 

promovendo momentos de alegre 

comunhão e descontração entre irmãos. 

ACONTECIMENTOS DO SEMESTRE 

 

BATISMO E ATIVIDADES GERAIS 

 

De cima para baixo na seqüência: visita do 

Pr.Ricardo Alvarez, visita do Pr.Júlio Cesar 

da Silva, Acampadentro com Miss.Bruno 

Rebelo e gincana dos adolescentes na praia. 

 

No dia 21 de junho de 2015, tivemos 

o privilégio da visita do Pr.Ricardo 

Alvarez (presidente da IPR da 

Colômbia). Ele nos trouxe uma 

mensagem muito abençoada no culto 

em português, domingo de tarde. 

No dia 07 de julho de 2017 tivemos o 

privilégio da visita do Pr.Julio Cesar 

da Silva da IPRJ de Shiga, o qual 

ministrou no culto bilíngüe de Santa 

Ceia no período da manhã. 

Entre os dias 08 e 11 de agosto 

tivemos a presença do Missionário 

Bruno Rebelo da Missão Cruzada 

Internacional (Portugal). O tema do 

seminário foi Filiação Espiritual; a 

questão da adoção em Cristo, tema 

de sua dissertação de mestrado e de 

seu primeiro livro que nos foi 

apresentado em primeira mão. O 

estudo foi dividido e adaptado para o 

contexto da liderança, jovens e 

adolescentes, e para a igreja em 

geral.  

No dia 05 de setembro de 2015, 14 irmãos desceram às 

águas do batismo, sendo 4 brasileiros, 7 filipinos e 3 

japoneses.  

Louvamos ao Senhor por tão grande benção e também 

aos obreiros que trabalharam arduamente na 

consolidação de todos por meio do discipulado. No dia 

seguinte, 06 de setembro, todos foram recebidos no rol 

de membros em Culto de Santa Ceia bilíngüe. 

Tivemos alguns momentos de confraternização por 

meio de atividades externas. Dentre estes um passeio 

com jovens e adolescentes ao Korankei Park para 

apreciar as folhas de outono. 

No mês de outubro realizou-se um culto específico 

voltado às crianças e adolescentes visando a 

integração interpessoal e estimular esta nova geração a 

caminhar com o Senhor Jesus. 
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Passeio ao Korankei Park (meio) e Culto Infanto-Juvenil (abaixo),   

 

Batismo e recepção de membros (acima) 

 



      

 

 

 

 

 

Aspecto interno e externo do templo 

Panorama do município de Anjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião de Oração Ter /20:00 

Círculos de Oração (PT-TG) Sex /20:00 

Oração Matinal / Morning Prayer Sab /04:30 

Teens Cell Group (JP) Sab /17:00 

Theology Class EN (open class) Sab /18:30 

Curso de Teologia PT (aberto) Sab /20:00 

Culto Internacional (EN-TG-JP) Dom /10:00 

Culto Público (PT) Dom /18:00 

Nos dias 31 de outubro e 01 de 

novembro esteve conosco o Pr.Michel 

Cruz (Assembléia de Deus de Portugal). 

Em sua visita ministrou para os 

estudantes do Curso Teológico (Inglês e 

Português) um estudo sobre o tema; 

Igreja, princípios bíblicos para práticas 

conscientes e ortodoxas. Ministrou 

também no XIII Aniversário da IPRJ de 

Anjo, apresentando seu último livro; 

Aprendendo com os líderes da Bíblia. 

PR.MICHEL CRUZ                   JANTAR DE OBREIROS 

 

Nossos pedidos de oração: 

 Avivamento Espiritual: desejo de 

buscar a Deus, conversões, batismos, 
consolidação da fé, crescimento da 
igreja; 

 Líderes: mais obreiros, avivados, com 

diferentes dons, estimulados e 
disponíveis; 

 Grupos étnicos: crescimento dos 

diferentes grupos étnicos da igreja e 
nascimento de um grupo de japoneses; 

 Recursos: como campo missionário, 

sofremos com o fluxo de membros, por 
isso precisamos de recursos estáveis 
para investir neste campo e em outros, 
externos; 

 Pastores: ore por nós e nossas filhas, 

para que o Senhor nos sustente, nos 
fortaleça, proteja, nos livre do mal e nos 
conceda visão ampla da Sua vontade. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 

 

Renewal Presbyterian Anjo Church 
Igreja Presbiteriana Renovada do Japão / Anjo City 
日本長老派改革教会 / 安城市 

Endereço 
Aichi-ken Anjo-Shi Hananoki-cho 15-13  

Green Pearl Bldg 1,2 nd floor 〒446-0039 

Pastores 
Pr.Luís Kendji G. Yasumura / Tel. (81) 90-4719 7682 

Miss.Ana Claudia A.R. Yasumura / Tel. (81) 90-7605 8239 
 

Seminário Teológico com 
Pr.Michel Cruz (acima) e 

Campanha de Oração de 21 
Dias (abaixo) 

 

ATIVIDADES REGULARES 
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No dia 12 de dezembro realizamos a última 

reunião de obreiros de 2015 com um estudo 

sobre discipulado e proposta de trabalho para 

o ano de 2016. Logo após, nos reunimos para 

celebrar as vitórias concedidas por nosso 

Senhor durante este ano de intenso trabalho. 

V ANIVERSÁRIO DO GRUPO 

INTERNACIONAL E NATAL 

 No dia 08 de novembro celebramos o 5º 

Aniversário do Grupo Internacional, composto 

por filipinos e japoneses. Em 20 de dezembro 

celebramos um culto evangelístico de Natal. 


