
 

 

O Sol Nascente 
… Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João  1:29b 

Alguma novidade? 

Neste mês, afim de atender uma conferência, fui a cidade de 

Matsuyama, província de Ehime. A região é conhecida, 

sobretudo, pelo cultivo de tangerinas e pelos vários Onsens (温泉

「águas termais」) existentes. Foi  bom deixar o lado tecnológico 

do Japão e experimentar o natural. Após a visita ao castelo de 

Matsuyama fui entrevistado pela cadeia televisiva local (é a 

segunda vez que passo nisto, acho que aos poucos estou a ficar 

famoso, rsrs). Em alguns lugares, ver um Africano é um grande 

impacto e algumas vezes aproveito esse privilégio para oferecer 

um folheto. 

Neste quadrimestre, também, firmei amizade com uma família, 

os Yamashitas (山下 lê-se Yamashita) numa província próxima a 

minha. O pai é pastor de uma igreja e tem convidado-me 

algumas vezes. Eles têm um filho, Ken, tetraplégico e que está 

hospitalizado há já 7 anos. Uma vez por mês temos nos 

encontrado no hospital para orar.  
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Setembro 2015 
Uau! Chegou o último quadrimestre e 

com ele o outono! Qua ano tão 

corrido! 

“Há ocasioes que sabemos qual é o 

propósito que Deus tem para nós; 

mas, deixar que a visão se transforme 

em realidade por nós, depende de nós 

e não de Deus.”- Oswald Chambers 

Este período foi extremamente difícil 

por que procrastinei bastante e, 

consequentemente, houve baixas na 

minha produtividade pelo acumulo de 

trabalhos. 

A citação de Chambers aplica-se 

claramente ao que se passou. No 

entanto apesar dos apertos, houve 

algumas vitorias. 
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Outubro 
“Existem dois tipos de pessoas no mundo-apenas 

dois tipos. Não se trata de negros e brancos, e 

muito menos ricos e pobres mas, sim; os que estão 

mortos no pecado  e aqueles que estão mortos para 

o pecado.”- Leonard Ravenhill 

Comunhão no Outono 

Autumn Fellowship-Comunhão no Outono (tradução 

livre) é um mini-retiro que aconrece todos os anos na 

qual a comunidade que frequent realiza em outra 

localidade. Infelizmente, a participação não é tão 

atraente. Desta vez tive o privilégio de ser o exortador e 

naquela noite fria, o Senhor relembrou-nos do facto de 

sermos uma família, não importando as diferenças e 

também da necessidade de praticarmos tal 

familiaridade pois assim era a Igreja primitive. Em 

nações  como o Japão onde o Cristianismo possui 

menos de 2% de seguidores, a prática deste facto é 

extremamente importante. 
Universidade 
Não houve viagem/conferência nesse mês. Mas, vi um 

trabalho do qual sou um dos autores a ser aceite para 

publicação em um jornal científico. Estes, fazem parte 

da lista de requisitos para a conclusão dos estudos. 

Louvores sejam dados a Deus. 

Onde estão os meus inimigos? 
Quando o SENHOR aprova a conduta de alguém, até 

reconcilia com ele os inimigos. Provérbios 16:9 

Lição aprendida durante a leitura de Provérbios: 

muitas vezes falo sobre reconciliação entre homens e 

me esqueço que a chave da mesma está guardada no 

cofre “reconciliação com Deus”. 

Bastando que a minha conduta seja aprovada por Ele, 

o resto está sob o seu control. 
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Novembro: adeus outono! 

Caso nao esteja confundindo, visitei duas 

comunidades cristãs em diferentes cidades 

(Japonesa e Brasileira, respectivamente) e o 

círculo de amizade cresceu bastante. Mas, 

sempre mantendo o meu púlpito predilecto - 

ruas e todos lugares onde possa encontrar 

alguém. 

A nível de trabalhos acadêmicos tenho, aos 

poucos, tenho descoberto a minha paixão pela 

pesquisa científica, fazendo intercâmbio com 

pesquisadores de outras universidades. Daí a 

necessidade de aprofundar os meus 

conhecimentos apologéticos para saber defender 

a minha fé e testemunhar diante desses homens. 

Rasgar o coração  
O Rasgar o Coração, baseado em Joel 2:13, é uma 

iniciativa de discipulado pelo Skype. 

Como líder, tenho crescido muito ao ver os 

integrantes com muita fome por Deus. Isto tem 

moldado a minha vida de modos a centralizar 

Deus em tudo quanto estou inserido. 

Actualmente, todos participantes são Angolanos 

mas, espalhados em 3 continentes. Por favor, ore 

para que alcancemos os perdidos através das 

redes sociais. 

Em Novembro o outono está activo, as ruas e 

os montes ficam lindos com o colorir das folhas, 

uma bela arte do Criador. 

Neste mês, voltei à cidade da minha primeira 

conferência em 2013, Kumamoto, na ilha de 

Kyushu; Sempre com o mesmo propósito e 

sobretudo os do Reino. Foi gratificante estar aí 

pois pôde dar um folheto ao taxista e 

provavelmente tenha deixado algum na 

guesthouse em que me hospedei. A conferência 

foi uma ocasião proveitosa para extender laços 

com outro pesquisador para futuros trabalhos.            

O resto resume-se em caminhadas de oração e 

uma longa jornada de regresso pelo 

Shinkansen(新幹線, comboio Super Expresso 

do Japão).  
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冬～、ようこそ！ 

Bem- vindo, Invernooooo! 
Dezembro 
Uau! A maratona está quase no fim. Foram 12 mesês…e agora o inverno chegou (que período duro 

(mas, sempre abençoado) para um Africano!). Espero não ter complicações com a garganta.  

Neste mês, a minha lista de cristãos conhecidos atingiu quase todos os continentes (excepto a 

Antártida). O conceito de família fortifica-se, somos pequenos em número mas, queremos ser grandes   

em compromisso com Deus.   

ありがとうございました！Muito Obrigado! 

“Aprenda a agradecer a Deus  

por lhe manifestar e  

reveler tudo que exige de si.” 

 Oswald Chambers 

2016: Alguns planos (Janeiro…) 
 Devo começar a escrever a dissertação que já vai 

um pouco atrasado. 

 Incentivar a formação de redes de intercessão pelo 

Japão e Ásia entre pastores e lideres. 

 Vigilias mensais com os Yamashitas 

 E ... 
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Motivos de oração 

 

Aqui vão alguns motivos de oração para os quais gostaria de convidá-lo a 

juntar-se a mim. 

 Agradecimentos a Deus pelas viagens e conferências durante o ano e que 

permitiram distribuir folhetos; 

 Louve Deus pela chegada de folhetos a India (Operação Contrabando de 

Folhetos para a Janela 10/40); 

 Louvores a Deus pelo encontro com alguns cristãos Chineses (Operação 

Invadindo a Cortina de Bambu); 

 Agradecimentos a Deus pelo que tem feito na vida do Renan (Carta-

Informativa passada) e por Sua intervenção na próxima cirurgia marcada 

para Março; 

 Por favor, ore pela conversão da Claire  (Chinesa) e pela Haruka 

(Japonesa), não tenho como contactá-las; 

 Pelo Ken e a família Yamashita no geral; 

 Pelos discipulados no “Rasgar o Coração” e na Igreja Ev. de Minoh 

(Osaka); 

 Por sabedoria na escrita da dissertação e importantes decisões a tomar em 

2016;  

 Pelos meus familiares; 

 Por intimidade com Deus e ousadia do Espírito Santo em mim; 

Espero pelos seus! 

 



 

 

 

El Predicador (R3) 

Nzinga René 
Está na Ásia há 4 anos. Chegou nesse maravilhoso continente tendo 

como porta de entrada a universidade e por meio deste status tem 

servido como “Fazedor de tendas” pregando o Evangelho. Gosta de 

fazer novos amigos, ler, números, aventuras, aprender novas línguas… 

além de pedalar e corer, outros gostos incluem experimentar pratos 

asiaticos. Irregularmente escreve o blog Menga ma Yesu 

(Sangue de Jesus). 

Até Março 2016, 
querendo o Senhor. 

A. O. Nzinga René 

3-4-7 Aomataninishi, Meihausu 1-110 

Minoh, Osaka 562-0023, Japan 

E-mails: rene4russia@yahoo.com           

jceelp4japan@gmail.com 

Skype: Rasgar o coração (Grupo) 

 Twitter: @Nzinga-San 

Blog: www.mengamayesu@wordpress.com 
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