
Celebração do Dia Mundial de Oração em Japonês – 2020 em São Paulo-SP 
Às 14h do dia 6 de março, na Paróquia da Santa Cruz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, 
demos início à celebração das várias Igrejas cristãs membros da Federação Evangélica Nikkey do 
Brasil. Sempre organizada pelo Departamento de Mulheres da Federação, neste ano a Igreja 
Anglicana se responsabilizou pela organização e contou com a cooperação da comunidade da 
Santa Cruz de língua japonesa e portuguesa na preparação, além de várias outras pessoas de 
outras paróquias anglicanas e de outras Igrejas da Federação durante a celebração. 

 
 
 
 
 
O voluntário luterano enviado do Japão há um ano, Kazuki Mori, 
apresentou em power point dados e informações sobre o 
Zimbábue, país que preparou a liturgia deste ano, o que nos 
ajudou a entender melhor e orar pelas pessoas daquele país. 
 
 

 

 

Em especial, graças ao coral da 
Igreja Luterana da Liberdade, 
liderado pelo seu Pastor Melo, 
pudemos entoar hinos antes 
desconhecidos para nós, o que 
resultou em momentos 
maravilhosos de louvor a Deus. 
 
 
 
A mensagem foi trazida pela Revda. Carmen Kawano, da Igreja Anglicana, que deu um 
testemunho de transformação de vida operada por Jesus, baseado em sua própria experiência, 
o que nos fez lembrar e renovar a consciência da presença de Jesus agindo dentro de cada um 
de nós. A mensagem abordou também o problema atual do coronavírus e suas vítimas e outras 
calamidades que afetam o mundo, e nós nos unimos em oração com o Rev. Yabana, da Igreja 
Metodista Livre, pelas vítimas, especialmente as que sofrem com as recentes enchentes da 
região de Santos e do Rio de Janeiro. 



Assim, ficou decidido que a oferta colhida na celebração será destinada às vítimas dessas 
enchentes. Ao final, o Rev. André, reitor da Paróquia da Santa Cruz, nos dirigiu em oração e nos 
ministrou a bênção. 

 
Após o culto, tivemos uma confraternização com um acolhedor chá com petiscos preparados 
com carinho pela comunidade da Santa Cruz. Durante a confraternização, nos juntamos à 
performance do Pr. Melo que, ao piano, nos conduziu harmoniosamente e pudemos soltar 
nossas vozes espontaneamente, cantando alto “Que bondoso amigo é Cristo”. Foi um 
verdadeiro coral com pessoas de diversas Igrejas, e naquele momento nossos corpos e mentes 
se encheram de plena satisfação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neste ano tivemos a presença de mais de 50 pessoas, das Igrejas Aliança Cristã e Missionária, 
Metodista Livre, Hosana, Luterana, Holiness e das Paróquias Anglicanas de Santa Cruz, 
Ressurreição, São João e Santo André de Pereira Barreto. 
Nossos corações estão cheios de gratidão ao Senhor que esteve conosco e nos conduziu do início 
ao fim deste maravilhoso encontro. 
                                                                   Sachiko Tamaki (Igreja Episcopal Anglicana do Brasil) 
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