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proclamação
É um compromisso de toda a igreja que vive e
transmite a sua fé.
ISABELE YOSHINAGA

Eu tenho uma missão?
Você só pode estar brincando!
“Deus está atuando no mundo e quer que nós
nos juntemos a Ele. Essa atribuição é conhecida
como nossa missão”1.
Deus quer que cada um de nós tenha um
ministério na igreja é uma missão no mundo.
Nosso ministério é nosso serviço junto aos que
acreditam em Jesus e nossa missão é o nosso
serviço junto aos que não acreditam em Cristo.
A palavra missão vem do latim e significa enviar.
“Ser cristão é ser enviado ao mundo como
representante de Jesus Cristo. A Nossa missão é
uma continuação da missão de Jesus na Terra”2.

“Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito
Santo e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e
até aos confins da terra”. Atos 1.8
Se não cumprirmos a nossa missão, estamos
arriscando perder a alegria de falar e ver outras
pessoas conhecendo a Jesus. Desprezar a nossa
missão é um ato de desobediência.
Então como desenvolver a prática de fazer missão
na minha vida?

INDO!!!
“Assim como o Pai me enviou, eu também te
envio” (João 20:21).
Agora é comigo!
Onde é meu IDE pregar o evangelho?

JESUS nos chama para vir a Ele e IR
por Ele.
Jesus disse: “Toda a autoridade me foi dada no
céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando–os a
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até à
consumação do século”. Mateus 28.18-20
A nossa missão não se trata de algo opcional é
uma ordem. Exige de nós a difícil função de parar
de olhar para mim mesmo e ir ao encontro do
outro, ir ao encontro de quem precisa.

Não cumprimos a nossa missão por
obrigação e sim por amor a Deus.
1. Warren, Rick. Uma vida com propósitos. São Paulo:
Editora Vida, 2013. Pg 221
2. Warren, Rick. Uma vida com propósitos. São Paulo:
Editora Vida, 2013. Pg 221
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Igreja Metodista Livre Concílio
Nikkei Proclamação

IGREJAS ANIVERSARIANTES

IMEL de Jaçanã completou 50 anos

Jesus disse: “Toda a autoridade me foi dada no
céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando–os a
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até à
consumação do século”.
Mateus 28.18-20

Missão e Visão
Nossa compreensão quanto à Missão da Igreja
Metodista Livre - Concílio Nikkei, é a de que:
“Somos uma Igreja brasileira, de origem japonesa,
que a partir desta origem étnica e histórica,
assume a responsabilidade de alcançar o povo
nikkei, a nação brasileira, e por extensão, todos
os povos com o Evangelho de Cristo Jesus.”
A partir desta identidade, o Concílio Nikkei tem
se empenhado em cumprir a seguinte Visão para
a área de Proclamação:
“Proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus
a todas as pessoas, tanto individual como
comunitariamente, visando a implantação de
novas igrejas a fim de que sejam agentes do Reino
de Deus e expressem os seus valores.”
Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito
Santo e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e
até aos confins da terra. Atos 1.8

IMEL de São José dos Campos
completou 56 anos

Trecho extraído do Manual de missões do
Concílio Nikkei

VOCÊ SABIA?
Globo = Mundo
Cruz = Cruz de Jesus
Símbolo em vermelho
= O Espírito Santo
sendo soprado
Cor vermelha =
representa a pregação
de John Wesley sobre o
coração aquecido
”Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a
toda criatura“ Marcos 16.15.

REDES SOCIAIS

Facebook
Igreja Metodista Livre Concílio Nikkei
https://www.facebook.com/
IgrejaMetodistaLivreConcilioNikkei/

Instagram
imelconcilio
https://www.instagram.com/
imelconcilio/?hl=pt-br

Site
Igreja Metodista Livre Concílio Nikkei
https://www.imel.org.br/
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DISTRITOS INFORMAÇÕES

Distrito do Vale

A IMeL São José dos Campos teve em março
um Workshop de Missões com os missionários
Camilo e Magaly. Em agosto de 2019, estarão
indo pra Espanha junto com a missão mundial.

Distrito SP2

A IMeL Curitiba possui um Candidato Local ao
Ministério que atualmente está na África do Sul.
Edson Simmel & Família.

Distrito SP1

Encontro Kairós da Melhor Idade na IMeL
Santana, houve palestra em japonês com o
tema compreendendo o Alzheimer para melhor
interação e palestra em português com o tema
atividades importantes que são interessantes
para o seu dia a dia além de outras atividades.

Distrito Oeste

Koinonia: Trabalha evangelístico para a terceira
idade da IMeL Marília
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CAMPO MISSIONÁRIO

Argentina

IMeL Bueno Aires
Laura Yoshida & Família

Japão

IMeL Takefu
Pr. Seiji & Família
Caso tenha o desejo de contribuir financeiramente
com a família Kavano segue a conta:
Conta Banco do Brasil
Agência 1.898-8 - C/C 67.199-1
Carlos Seiji Kavano
CPF 124.978.648-70

Paraguai: IMeL Pirapó
Buscando contato

Japão

IMeL Chiba
Pr. Rodolfo & Família
Caso tenha o desejo de contribuir financeiramente
com a família Hirayama Veronese segue a conta:
Conta Itaú – 341
Agência 9696 - C/C 02078-4
Rodolfo Jacob Veronese
CPF 187.351.928-10

Conte pra nós!
Gostaríamos de saber muito como está as
atividades de evangelismo e missões do Distrito
ou Igreja Local.
Enviei um email para nós compartilhamos as
benção do Senhor com todos os irmãos e irmãos
da Igreja Metodista Livre Concílio Nikkei.
Email: comunicacao.proclamacao@imel.org.br

www.hirayamaveronese.com

Área Financeira de
Proclamação
Controle financeiro do
ministério de proclamação:
Eduardo Yoshinaga (IMeL Vila
Mariana)
Email: financeiro.proclamacao@imel.org.br

CRÉDITOS
Coordenação: Isabele Yoshinaga (IMeL Vila Mariana) - Tel./WhatsApp: (11)993665995 - e-mail: coordenacao.proclamacao@imel.org.br. Controle Financeiro: Eduardo Yoshinaga
(IMeL Vila Mariana) - e-mail: financeiro.proclamacao@imel.org.br. Comunicação - Comunicação Digital: Fernando Bomfim (IMeL Diadema) - Equipe: Milena Berno (IMeL Jorda),
Sabrina Simmel (África do Sul) e Sandra Veronese (IMeL Chiba) - e-mail: comunicacao.proclamacao@imel.org.br. Produção de Texto: e-mail: coordenacao.proclamacao@imel.
org.br. Orientador na Liderança do Ministério de Proclamação: K. Vittor Nakai (IMeL Pinheiros).
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