
 

 

Você sabia que a falta de preparo acadêmico faz 
com que a grande maioria dos missionários brasileiros 
que atuam no Japão não consiga se contextualizar ao povo 
japonês, limitando assim o seu trabalho apenas aos 
brasileiros? 

O povo japonês é 100% alfabetizado. De acordo com 
o Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e 
Tecnologia, mais de 80% dos jovens japoneses cursam 
uma universidade. Além disso,  o Japão esta em terceiro 
lugar no ranking das melhores universidades do mundo, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino 
Unido.  Isto demonstra que o povo japonês valoriza muito 
a formação acadêmica de uma pessoa. Portanto, se um 
missionário quer ter boa aceitação e 
credibilidade no contexto nipônico 
precisará ter uma boa formação 
acadêmica. (Veja mais sobre isto na 
página 4).  

Ore pelo avanço do Reino 
de Cristo no Japão! 

Alcançando o Povo Japonês Agosto de 2015 

Desafio 

Missionários em           
Contexto Específico 

Apesar de algumas 
missões evangélicas já 
estarem atuando no país, 
o Japão continua fazendo 
parte da chamada janela 
10x40, ou seja, é    um     
dos países menos 
evangelizados do mundo. 
Atualmente, o número de 
cristãos não chega a 1%.  
 

 

Projeto  

Japão 

日	 
本	 



 

 

Localização 
Do Projeto O Japão é um arquipélago de 6.852 ilhas. Com uma 

superfície de 377.887 km2, está situado no Oceano Pacífico, 
no extremo leste da Ásia. Ele está dividido em 8 regiões e 
em 47 províncias. 

Escolhemos a cidade de Tóquio para nossa atuação 
missionária, devido ao fato dela ser: (1) O coração do Japão, 
exercendo uma grande influência em todo o restante do 
país; (2) A cidade mais aberta do Japão para que um 
estrangeiro possa atuar em meio aos japoneses. 

 

A maior Metrópole         
do Mundo 

A capital do Japão, 
Tóquio, é conhecida pela sua 
belíssima associação entre 
tradição e modernidade, 
bem como por ser o principal 
centro político, financeiro, 
comercial, educacional e 
cultural do Japão. Ela 
possui a maior concentração 
de sedes de indústrias 
comerciais, instituições de 
ensino superior, teatros e 
outros estabelecimentos 
comerciais e culturais do 
país. Sem contar o sistema 
de transporte público 
altamente desenvolvido.  

Todavia,  o que 
podemos dizer de mais 
importante a respeito de 
Tóquio é que ela continua 
sendo a cidade japonesa 
mais influente no país e a 
mais aberta para a pregação 
do Evangelho do Senhor 
Jesus Cristo . 

Tóquio 
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Ore pela expansão do 
Evangelho nesta cidade! 

日本	 



 

 

Religião 
 
Muitos japoneses consideram-se tanto xintoístas 

quanto budistas, o que explica o fato de as duas religiões 
terem, somadas, aproximadamente 194 milhões de 
membros (dados de 1996), ou seja, mais do que a população 
total do Japão. Devido à natureza sincrética das duas 
religiões, a maior parte dos eventos relacionados à “vida” 
ficam a cargo dos rituais xintoístas, enquanto os eventos 
relacionados à “morte” ou a “vida após a morte” ficam a 
cargo dos rituais budistas (embora isso não seja uma regra). 

O cristianismo foi introduzido no Japão em 1.549, 
pelo missionário português, jesuíta, São Francisco Xavier. 
Tempo depois, também vieram alguns missionários 
holandeses. O cristianismo teve grande aceitação no 
primeiro século de pregação, entretanto, por causa de 
conflitos internos, foi considerado subversivo e perigoso 
sendo então, proibido por cerca de 300 anos. Os 
missionários foram expulsos do país e milhares de japoneses 
cristãos acabaram mortos. Em meados do século XIX, 
quando o Japão reabriu suas portas ao mundo, os 
missionários puderam retornar ao país. 

Portanto, atualmente, o Japão não tem tido 
perseguição aos cristãos como na Coreia do Norte, China e 
outros países da região. No entanto, ele tem menos cristãos 
que os países perseguidores supracitados e continua sendo 
um dos países menos evangelizados do mundo.  

 Ambientação 
 

Japão Atual 
 

O país é considerado o 10° mais populoso do mundo, 
sendo que sua população é estimada em 128 milhões de 
pessoas. Por isso, cremos que há muito trabalho a ser feito 
para que o Evangelho de Cristo chegue a todos que vivem 
em solo nipônico. 

       Desde 1989, cerca de 
832 mil japoneses se 
suicidaram. São 32 mil 
casos por ano. A cada 15 
minutos uma pessoa se 
suicida no Japão. O 
índice entre os jovens é 
grande. A maior causa é a 
falta de esperança. 

O Manual Completo 
de Suicídio 完全自殺マニュ
ア ル , também conhecido 
como a Bíblia dos Suicidas, 
é um livro japonês escrito 
por Wataru Tsurumi. Sua 
primeira publicação deu-se 
em 4 de julho de 1993, e 
vendeu mais de um milhão 
de exemplares. 

O País do 

Suicídio 
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Necessidade 
Do Projeto 

Desde o nosso primeiro projeto que apresentamos à 
APMT (Agência Presbiteriana de Missões Transculturais) e 
aos nossos parceiros destacamos a impossibilidade de 
termos uma igreja formada por brasileiros e japoneses.  As 
diferenças culturais são muito grandes. Além disso, o 
formato, a abordagem e a contextualização que devemos ter 
ao levarmos o Evangelho para os brasileiros é totalmente 
diferente em relação àquela a ser adotada com os japoneses. 

Por isso, o objetivo do nosso primeiro projeto era o 
trabalho com brasileiros que estão no Japão. Uma vez que a 
igreja brasileira estivesse plantada e com condições de ter 
um pastor, o nosso segundo passo seria nos prepararmos 
melhor para avançar em direção aos nativos. Contudo, no 
segundo ano que estávamos atuando como missionários no 
Japão percebemos que o projeto original estava 
comprometido, uma vez que ele foi elaborado quando o 
Japão ainda não tinha enfrentado as mudanças que vieram 
após o Tsunami de 2011 e que culminaram no retorno 
considerável de brasileiros para seu país de origem. Dentre 
elas destacamos: (1) O aumento do custo de vida e a criação 
de taxas e impostos antes inexistentes; (2) A escassez de 
horas extras e a redução de salário (cerca de 30%); (3) O 
desemprego. 

Em minha última reunião que participei da AMEJ 
(Associação de Ministros Evangélicos no Japão) foi 
comentado que mais da metade das igrejas evangélicas 
brasileiras que atuavam no país fecharam e que as 
remanescentes, caso não migrassem para os nativos, 
provavelmente deixariam de existir em dez anos. 

 A denominação japonesa, Nihon Choro Kyokai (Igreja 
Presbiteriana no Japão - IPJ), tem clamado: “Precisamos de 
mais pastores e missionários dispostos e preparados para 
pregar o Evangelho de Cristo ao povo japonês!” 

 

O Japão precisa de mais 
professores cristãos 

A foto acima nós traz 
boas recordações. Nesta 
ocasião, meu pai e eu 
estávamos representando a 
IPB em mais uma reunião 
da Assembleia Geral da IPJ.  

O ministro japonês 
que esta entre nós é o Dr. 
Takanori Kobayashi. Além 
de ser um dos líderes da IPJ 
ele também é o atual 
presidente da Universidade 
Cristã de Tóquio (UCT), que 
é o maior centro acadêmico 
cristão do Japão. 

Desde o período que 
estávamos atuando como 
missionários no Japão, o  Dr. 
Kobayashi, como amigo         
e conselheiro, tem nos 
encorajado a buscar 
aperfeiçoamento acadêmico, 
devido à necessidade no 
contexto do Japão uma vez 
que as escolas cristãs,  
seminários, e até mesmo a 
UCT têem precisado de mais 
professores  na qualidade de 
doutores (Ph.D). 

  

Encorajamento 
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Precisamos de missionários treinados e capacitados 
para trabalhar diretamente com o povo japonês (essa é uma 
das principais necessidades da missão no Japão). 
Dificilmente uma igreja para brasileiros naquele país 
conseguirá alcançar os japoneses, pois, são povos que 
pertencem a dois mundos muito diferentes. 
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Experiência 
 

Durante todo o período que estivemos no Japão, nós 
não conhecemos nenhum missionário tão preparado e tão 
experiente para lidar com o povo japonês como o Rev. 
Woody. De fato, cremos que ele é um dos missionários mais 
experientes que atuam no campo do Japão na atualidade. 

O Rev. Woody focou seus dois primeiros anos apenas 
no aprendizado do idioma japonês. Após este período, 
começou a trabalhar com plantação de igrejas japonesas e 
até hoje tem sido muito usado por Deus neste propósito. 

Há muitos anos ele também tem contribuído muito 
na formação de novos obreiros japoneses, atuando como 
professor de teologia bíblica nos seguintes seminários: Kobe 
Reformed Theological Seminary, Kobe Theological Hall e 
Christ Bible Institute Japan. 

Desde o ano passado, quando tomamos a decisão de 
mudar para os EUA, devido à necessidade de aprendermos 
o idioma inglês, o Rev. Woody tem nos encorajado a pensar 
seriamente em relação a um mestrado e até mesmo a         
um doutorado a fim de voltarmos qualificados e 
contextualizados para o trabalho com os japoneses.     
Assista o vídeo, onde o Rev. Woody nos fala sobre sua 
experiência como missionário no Japão: 

 

 

      Missionários no Japão há  
 

30 anos 
 

O Dr. Rev. Stewart Lauer, também conhecido como  
Rev. Woody, é um missionário americano da Orthodox 
Presbyterian Church (OPC) que tem trabalhado no Japão 
com o povo japonês desde 1985.  

A foto acima foi 
tirada em nosso primeiro 
encontro  com a família 
Lauer no Japão. Desde 
então, temos mantido 
contato e contado com o 
auxílio, a orientação e amor 
desses queridos os quais 
também passamos a amar 
e tê-los como mentores. 

Este amável casal 
tem sido muito usado por 
Deus  na missão Japão. 
Seus sete filhos estão 
envolvidos com o trabalho. 
Atualmente , três deles 
estão se preparando melhor  
academicamente nos EUA 
para voltar ao Japão como 
missionários. 

Família 

Lauer 
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Click https://youtu.be/bReXADTXrio 
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1ª Etapa 

Aperfeiçoamento 
Acadêmico 

1

Assim como nos EUA, os pastores 
japoneses que se candidatam ao sagrado 
ministério devem concluir o grau de Mestre 
em Divindade (M.Div.). Este mestrado 
integra teoria e prática a fim de preparar os 
formandos para ordenação ao  ministério 
pastoral ou para outros ministérios 
evangélicos, tais como aconselhamento e 
missão urbana. Dificilmente um missionário 
será recebido numa igreja ou em um 
presbitério japonês sem ter no mínimo esta 
qualificação. Geralmente o M.Div. é 
adquirido pelo aluno após 4 anos de muita 
dedicação aos estudos. 

Todavia, há um outro curso de 
mestrado chamado M.A.R. (Master of Arts in 
Religion) que pode corresponder ao M.Div. 
para alunos, como eu,  que já possuem um 
curso de Bacharel em Teologia (B.Th.).  O 
M.A.R.  é um excelente curso de mestrado 
com duração de três anos e que visa o forte 

Master of Arts in Religion (M.A.R.) 
Mestrado de Arte em Religião 

2

preparo acadêmico nos estudos teológicos. 
Por isso, o M.A.R. também é ideal para os 
alunos que necessitam e almejam um 
Mestrado em Teologia (Th.M.) ou até mesmo 
um Doutorado em Teologia (Ph.D.).  
Portanto, optamos na 1ª etapa deste projeto, 
cursar o M.A.R. no  Westminster Theological 
Seminary (WTS), Philadelphia, PA - EUA.  

Os principais motivos que nos levaram 
a escolher o WTS Philadelphia foram: 1) Ele 
é um dos poucos seminários que oferecem o 
curso de M.A.R.;  2) Nós moramos próximo do 
WTS e já estamos contextualizados nesta 
região; 3) Temos tido um bom contato com 
alguns professores do WTS, que congregam 
nas igrejas que frequentamos; e 4) Ele é 
muito  bem conceituado no meio acadêmico e, 
por isso mesmo, muito respeitado no Japão. 

Projeto  

Japão 

Por que o WTS? 
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Alvos de 2015 à 2019 

O propósito desta 1ª etapa do projeto será: (1)  
Fortalecer e ampliar o meu conhecimento teológico, para 
que eu possa estar mais preparado a fim de levar o 
Evangelho do Senhor Jesus Cristo ao povo japonês; (2) 
Receber uma graduação que me dará os requisitos mínimos 
para o trabalho e recepção por uma igreja japonesa de linha 
reformada; e (3) Preparar-me para a 2ª etapa do projeto 
Japão, no qual buscarei uma qualificação e um 
aprofundamento teológico ainda mais avançado, um 
Mestrado em Teologia (Th.M.) ou até mesmo um Doutorado 
em Teologia (Ph.D.)  

A missão primordial 
da igreja, no que diz respeito 
ao mundo, é a proclamação 
do “evangelho do reino”, 
assim como fizeram Jesus e os 
seus discípulos. Corretamente 
entendido, esse evangelho inclui 
muitas coisas importantes, 
mas, a principal delas é    
um convite a indivíduos, 
famílias e povos para          
se reconciliarem com o 
SENHOR Deus mediante o 
arrependimento e a fé em 
Jesus Cristo, o nosso único e 
suficiente Salvador.   

 

 

Visando a atingir o 
propósito já citado,  eu e 
minha família estaremos: (1) 
Buscando uma vida mais 
santa aos pés do Senhor 
Jesus; e (2) Nos dedicando 
cada vez mais neste árduo, 
porém, essencial caminho 
que teremos pela frente, a 
fim de levarmos o Evangelho 
de Cristo ao povo japonês. 

Missão 
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Ano 1º Semestre 2º Semestre 

2015 
 Curso preparatório 

para o TOEFL  

2016 Propedêutico para o  
WTS 

M.A.R. (Master of 
Arts Religon): WTS 

2017 
2º semestre       

M.A.R  - WTS 
3º semestre      

M.A.R - WTS 

2018 
4º semestre       

M.A.R - WTS 
5º semestre      

M.A.R - WTS 

2019 
 6º semestre do 
M.A.R. - WTS 

Conclusão do Curso  

Apresentar a 2ª 
etapa do projeto 
Japão no Brasil  
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Objetivo 



 

 

Como Transpor os Possíveis Problemas 
 

Talvez, possam surgir, em meio a essa longa 
caminhada, problemas relacionados à saúde, à falta de  
recursos e outros que poderão nos impossibilitar de 
atuarmos como missionários em meio ao povo japonês. Para 
nós isto seria muito duro. No entanto, cremos que somente 
Deus poderá abrir ou fechar as portas do Japão para nós. 
Portanto, o que cabe a nós neste momento é perseverar em 
oração diante do SENHOR e obedecendo esta convicção de 
melhor preparo missionário que Ele tem colocado em nosso 
coração. 
 

Nossa Formação 
 

Rev. Diogo Inawashiro (30/09/1981) - Bacharel em 
Teologia, pelo Seminário Presbiteriano Conservador; CTM 
(Centro de Treinamento Missionário no IBEL – Instituto 
Bíblico Eduardo Lane); CAL Brasil (Chamado para Acordar 
Lideranças - Conferência Internacional de Discipulado); 
CTPI (Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja);  
CFM – Centro de Formação Missiológica da APMT. 
 

Miss. Bianca Madeira Bomfim Inawashiro 
(26/05/1982) - CTM 2010; CAL Brasil 2011; CTPI 2011; 
CFM da APMT 2012. Iniciou seu curso de Pedagogia pela 
UNIP (Universidade Paulista), mas, devido às demandas 
oriundas da missão, ela não pode completá-lo. 

Mais 
 

Informações 
 

O projeto será acompanhado pelo meu presbitério, 
por meio de relatórios trimestrais que também serão 
enviados aos nossos mantenedores. Caso o presbitério me 
designe para uma agência missionária, a diretoria desta 
igualmente, nos acompanhará nessa 1ª etapa do projeto 
Japão - “Alcançando o Povo Japonês”. 

Meu nome é Diogo 
Inawashiro, sou ministro 
da Igreja Presbiteriana do 
Brasil (IPB) e pertenço ao 
Presbitério Centro Norte 
Paulistano (PRCN).  

 
Juntamente com 

minha querida esposa, 
Bianca Madeira Bomfim 
Inawashiro, atuamos no 
Japão como missionários 
em meio aos imigrantes 
brasileiros por um longo 
período de nossas vidas. 

 
Atualmente, estamos 

nos EUA aprendendo o 
idioma inglês e nos 
preparando para esta 1ª 
etapa do projeto Japão.  

Família 

Inawashiro 
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Investimento Mensal 

A captação de recursos será feita junto às igrejas que 
tem nos apoiado até aqui e irmãos parceiros de ministério 
mediante divulgação do projeto. Além disso, tentaremos 
ganhar uma bolsa de estudos para o curso de M.A.R. 

Este projeto visa a 
glorificação do nosso Senhor 
Jesus Cristo em meio a 
nação japonesa. Portanto,  
os benificiários deste projeto 
serão todos aqueles que 
forem alcançados pela 
pregação do Evangelho e bem 
como as igrejas japonesas. 
 

 

Os recursos enviados 
para este projeto serão 
administrados de acordo 
com os objetivos propostos e 
aplicados integralmente nas 
necessidades e alvos do 
mesmo. 

 

Nesta 1ª etapa do 
projeto, apenas eu e minha 
esposa estaremos envolvidos 
diretamente com ele. 
Rogamos a Deus que          
tão logo possamos ser 
agraciados com filhos da 
Aliança em nossa família.  
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Política Financeira 

Benificiários 

Captação de Recursos 

Moeda 
 Dolar  

Americano 
Real (cotação 
de 15/7/2015) 

Aluguel U$ 1,019.00 R$ 3.206,00 

Despesas 
Domésticas 

U$ 750.00 R$ 2.353,00 

Plano de 
Saúde 

U$ 95.00 R$ 299,00 

Curso do 
M.A.R 

U$ 900.00 R$ 2.832,00 

Transporte   
e outros 

U$ 100.00 R$ 315,00  

Total  U$ 2,864.00 R$ 9.005,00  

 

Política de Pessoal 



 

 

 

[Issue] :: [Date] 

O preparo do missionário é tão importante quanto seu 
trabalho no campo. Às vezes corremos o risco de nos 
esquecermos dessa verdade. 

       Por toda Bíblia e em toda história da igreja, aprendemos 
que os missionários que mais avançaram foram exatamente 
aqueles que mais se prepararam. 

       Fundamentados no modelo da Igreja de Filipos, que desde o 
início se associou ao ministério missionário do apóstolo Paulo 
(Filipenses 4.10-20), gostaríamos de encorajá-lo a participar 
conosco nesta nova etapa na qual o SENHOR nos colocou. 

      Se o SENHOR assim lhes conduzir, pedimos 
encarecidamente que os recursos sejam enviados em qualquer 
uma de nossas  contas abaixo: 

Seja um Parceiro 

	  Deus o abencoe!          神の祝福がありますように!             

 

Família Inawashiro 

Contatos 

    40 W, Mount Carmel Ave, Apt B1,  
    Glenside, PA – 19038 / USA 
    Tel: +1 (267) 471-9926 
    E-mail: diogobiancajapao@gmail.com 
    Skype: inawashirodiogobianca 
 

Agência: 7135 
C.C: 08938-6 
 

Agência: 0036 
C.C: 04353-35 
 

Agência: 2894-0 
C.C: 12821-X 
 

Titular: Diogo Inawashiro 
CPF: 286.282.158/67 

 
Participe!  

Japão 

日	 
本	 

Projeto 

Contribuições 


