
Proposta de um 
Concílio Provisional 
Nikkei 
 
Paróquias semeando 
o crescimento do 
Reino  



Visão, Valores, Estratégias  

Visão :   Alcançar os Nikkeis, seus amigos e a nação brasileira, e em cinco anos dobrar o numero de 

membros, multiplicar igrejas locais e os líderes eclesiásticos e leigos com maior cobertura geográfica,  

(Bairro de Interlagos, Zona Leste de SP, Cuiabá, Bahia, etc.)  

 

 

Alguns Valores e Princípios:  

 - Fazer com excelência ( buscar perfeição ) 

 - Valorização do trabalho (meio para se realizar) 

 - Valorização do sentimento de comunidade e da vida comunitária 

 - Gestão financeira e administrativa responsável 

 - Honestidade 

 - Equilíbrio entre o racional e o espiritual. 

 - Igrejas locais fortes 

 

 

Macro-Estratégias: 

- Plantando grupos menores intencionalmente, com o proposito de torna-las comunidades e igrejas. 

- Levar Cristo através das causas e ações sociais criando impactos significativos na sociedade. 
• Escola japonesa, Aulas de Judô, Suporte a comunidade carentes, Lar de idosos etc. 

- Formação e Desenvolvimento de Pastores e líderes leigos 

 



Critérios para a formação dos Distritos do Concílio Provisional 

Missão Comum: - Crescimento do Reino de Deus 

                            - Desenvolvimento de lideranças 

                            - Fortalecimento das igrejas locais 

 

Gestão Administrativa-Financeira dos distritos:  

- centralizada no Concilio Geral (estruturas enxutas, simplificadas e baixo custo) 

- Praticas contábeis e fiscais dadas pelo Concilio Geral e administrada pelas igrejas locais. 

 
Critérios: 

- Geográfico (proximidade) 

- Igrejas com maiores recursos fomentando o desenvolvimento de igrejas menores. 

- Diversidades culturais e ministeriais 

 

Concilio Geral pode propor uma Proposta de Distritos baseado nesses critérios. 

 

Exemplos de objetivos em comum: 
- Plantação de novas igrejas 

- Treinamento de novos pastores 

- Envio de missionários 

- Projetos em conjunto de ação social 

- Apoio em temas específicos (louvor, trocas de púlpito, Visao teológicas de temas atuais, matérias didáticos) 

 



Proposta de estrutura inicial do Concilio Provisional Nikkei 
(De acordo com os critérios: Geo/Equil-Fin/Diversidade) 

  Concilio Provisional Nikkei 

  Vale    São Paulo 1   Oeste SP (*) 

• São Jose dos Campos 

• Mogi das Cruzes 

• Pindamonhangaba 

• Campinas 

• Jacareí (pp) 

• Campos Jordão (pp) 

 

 

 

• Pinheiros 

• Ibiúna (pp) 

• Diadema 

• Santana 

• Jaçanã 

• Itapevi 

• Embura 

 

 

 

 

 

• Sorocaba 

• Sorocaba São Paulo 

• Sorocaba Norte (pp) 

• Piedade (pp) 

• Marília 

• Lins (pp) 

• Barretos (pp) 

• Amambay 

• Assuncion (pp) 

 

 

(* Sob cuidados do Concilio p/ implantação 

Fundo de Implantação de novas igrejas) 

  São Paulo 2 

• Saúde 

• San Remo 

• Vila Mariana 

• Liberdade 

• Jordanopolis 

• Planalto 

• Carrão 

• Apucarana 

• Curitiba 

 

 

 

 

 

 

 

Campos 

Missionários: 

Argentina 

Chiba  

Takefu 

 

 

 



Observações: 
 
Grupo Oeste será acompanhada e cuidada pelo 
Concilio. 
 
Proposta é conseguir estabelecer um fundo estratégico 
que possa equilibrar a situação por prazo determinado. 
 
Após um ano pensamos numa reavaliação dos 
distritos. 
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Início dos distritos: 
O que seria cooperação entre igrejas? 
(sugere-se que se façam relacionamentos entre pastores, 
líderes e igrejas) 
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• Nas atividades e projetos em que uma igreja tem maior facilidade 
(coração ou dom) ou recursos que outra, ou em que a soma dos 
esforços pode multiplicar os resultados. 
 

• Intercessão Mútua; 
 

• Realização de eventos, Missões de curto prazo, plantação de 
novas igrejas, sustento de missionários, treinamentos 
compartilhados, participação financeira, cooperação de pessoal, 
troca de púlpito, etc. 

 



Marco de Referência para o Concilio Provisional e Distritos  

Missão Comum a todos Distritos :   

 - Crescimento do Reino de Deus alcançando o povo de cultura Nikkei e a nação brasileira 

               - Desenvolvimento de lideranças 

               - Fortalecimento das igrejas locais 

 

 

Marco de Referencia para o Concilio Geral Nikkei:  

 - Definir a nossa contribuição dentro de nossa missão (visão) 

 - Definir qual serão os valores e princípios para os distritos 

 - Definir as grandes estratégias para serem seguidas pelo distritos e ser facilitador para a execução 

 

 

Marco de Referência para o Distritos: 

- Concilio Geral deve estabelecer propostas de desafios para cada Distrito para alcançar sua visão e 

metas. 

- Estabelecer uma visão em comum para o Distrito de acordo com as vocações das igrejas 

- Objetivos/Metas em comum para concretizar a visão 

- Papel do Distrito para alavancar e suportar as igrejas locais. 

- Projetos em conjunto  

 



Estrutura Concílio Provisional Nikkei como suporte de crescimento  
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O que guiará o Concílio 

Provisional Nikkei no 

longo prazo e trazendo 

nossa identidade 

Missão  
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Visão  Valores  

A estratégia é o 

desdobramento de 

nossa Visão que 

ajudará cada Igreja a 

direcionar seus 

esforços em projetos, 

iniciativas e programas  

de implantação  

Estratégias   

E
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Estrutura como apoio e 

facilitador da 

implantação das 

estratégias e suporte 

para crescimento das 

Igrejas locais 

… 
Distrito Vale   Distrito Oeste  Distrito São Paulo 1 & 2 

ACAs: Camping & DED 

Outras atividades promovidas pelo Concilio e comuns a todos distritos 

Min. Estrutura Min. Serv. Socied. Min. 

Proclamação 

Min. Adoração Min. Capacitação Min. 

Comunidade 

Projetos 
Ações de Médio / Longo Prazo 

Iniciativas 
Ações de curto prazo  

    

Programas 
Ações envolvendo vários Distritos, Igrejas 

ou Ministérios de duração continua    

Concílio Provisional Nikkei  



Funções de cada elemento da estrutura 

Função Atuar como a representação do 

Concílio (linha de frente) junto à 

sua comunidade.  

 

Concílio Provisional Nikkei  Distritos Igreja local 

Ser o agente de conexão entre o 

Concílio e Igrejas locais. 

 

Criar sinergias  entre as Igrejas 

locais. 

Ser o canal para o Concílio Geral Norte 

Americano. 

 

Responsabilidades Atender a Visão e Estratégias do 

Concílio / Distrito de forma a 

levar a palavra de Deus aos 

membros.  

 

Ser os intrumento de Deus no 

alacance de não salvos. 

Cuidar das Igrejas ligadas ao seu 

Distrito de forma que suporte as que 

passam por desafios e apoiar o 

crescimento das Igrejas saudáveis. 

 

Materializar a Visão e Estratégias do 

Concílio, de forma que as Igrejas 

locais consigam seguir esses 

direcionamentos. 

 

Desenvolver a Visão e estratégias do 

Concílio e acompanhar a implantação nos 

distritos. 

 

Manter a função administrativa e 

financeira do Concílio (CODE, COTOM, 

Com. Chapa, JUAD-FAC, COFIN,  etc.) 

 

Liderar atividades comuns e de interesse 

de todos Distritos e Igrejas como 

Camping, DED, etc.  



Processo de tomada de decisão  

• Concílio Provisional Nikkei é o promotor das 

Diretrizes Gerais para todos os Distritos 

• Faz a conexão com o Concílio Geral nos EUA 

• Suporta os Distritos no crescimento fora de sua 

Geografia (outros Estados e Países) 

 

• Distritos lideram a Implantação das estratégias nas 

Igrejas locais através do desdobramento de projetos, 

iniciativas e programas alinhados com o Concílio 

 

• Plano de crescimento e plantação de novas igrejas 

O que se mantém no Concílio Nikkei 

• Desenvolvimento da Missão, Valores ,Visão e macro-

estratégias 

• Liderança de processos Administrativos e Financeiros 

do Concílio 

• Concilio Anual com os Distritos 

• Atividades “cross” 

• Liderança de comissões CODE, COTOM, etc. 

O que passa para os Distritos 
• Implantação das estratégias  

• Desdobramento de projetos, iniciativas e programas 

alinhados com o Concílio 

• Desenvolvimento das Igrejas e plantação de novas 

Igrejas  

• Cuidado com as Igrejas 

• Formar equipe de suporte para as Igrejas locais 

• Formação de uma liderança Distrital (JUAD) 

O que muda para as Igrejas locais 
• Passa a fazer parte e reportar a um Distrito 

• No restante não há grandes impactos. Se mantém 

a expectativa de atender a Visão, Valores e 

Missão do Concílio Nikkei. 

• Os líderes das Igrejas locais passam a ter uma 

responsabilidade com seu Distrito e suporte às 

outras Igrejas locais ligadas ao mesmo 

 



Agenda de Trabalho  
05/Dez 10/Jun 

Início das 

discussões com 

Bispo Roller 

sobre a 

formação do 

Concílio Nikkei. 

Formação de 

Distrito Piloto: 

Vale. 

… 2017 

19/Ago 

Formação Distritos & Processo de trabalho 

11/Nov 

Aprovação da 

proposta de 

formação Concílio 

Provisional Nikkei 

em discussão com 

Delegados e Pastores.  

Discussão e 

aprovação dos  

critérios para formação 

dos Distritos: 

1. Geográfico 

2. Balanço de recursos 

(humanos e 

financeiros) 

3. Diversidade Cultural 

e Ministerial 

Abertura para 

discussão sobre 

critérios de formação 

dos Distritos 

Revisão dos Distritos 

baseados na discussão de 

Critérios 

Abril 

Apresentação da 

Proposta da formação 

do Concílio Provisional 

Nikkei junto ao Concílio 

Americano 

Apresentação dos 

Distritos e Votação em 

Assembléia 

Início dos trabalhos de formação dos Distritos  

Apresentação no 

Concílio Nikkei 

proposta de Distritos 

baseados nos critérios 

aprovados.  

• Vale 

• São Paulo 1 

• São Paulo 2 

• Oeste 

Agenda de trabalho na Formação do Concílio Geral Provisional Nikkei  

Vale 

São Paulo 1 

São Paulo 2 

Oeste 

1o. Sem 2018 2o. Sem 2018 2019 

• Eleição Coordenador Distrito   

• Formação Estrutura do Distrito 

Primeiras reuniões:   

• Agenda de trabalho 

• Estudos de sinergias  

• Eleição Coordenador Distrito   

• Formação Estrutura do Distrito 

• Eleição Coordenador Distrito   

• Formação Estrutura do Distrito 

Primeiras reuniões:   

• Agenda de trabalho 

• Estudos de sinergias  

05/Mai 

• Comunicar 

Decisao. 

• Proc. Eleição do 

Bispo 

• Fechamento 

Distritos  



Formação da Estrutura dos Distritos: Primeiros Passos  
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• Coordenador 

• Staff Mínimo (5-7 pessoas … balanço entre Pastores e Líderes) 

• Definir uma agenda para conhecer as igrejas e 

líderes do próprio distrito 

Informações  

Formação estrutura “mínima” 

provisional  

Organizar “idéias”  

1 

2 • Dentro do Distrito, quais os pontos positivos e 

negativos?  

• Quais as oportunidades de crescimento?  

O que fazer ? Como? Expectativa de entrega? 

Construção   Idéias + Alinhamento com Concílio  3 • Com base nas Idéias, olhar para a Visão, Missão e 

Valores do Concílio e definir 3 prioridades 

estratégicas do distrito 
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Operacionalizar   “Traduzir Estratégias em Ação”  4 Definir: 
• Ações … atividades de curto prazo 

• Projetos … médio e longo prazo   

 

• Processos … funções para responder ao dia a dia   

Estrutura   Estrutura revisada  5 • Definir estrutura para suportar “Operacionalização” e 

perfil das pessoas para os novos cargos 

• Comissão de Chapa para identificar líderes 
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Data de início e 

término definidos 

Trabalhos 

contínuos 

“Kick off”  



No longo prazo …  
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• Coordenador 

• JUAD  

• Grupos de trabalho para Operacionalizar as Estratégias  

• Áreas de Suporte: 

• Finanças 

• Comissão de Chapas  

• etc.  

Visão Geral 

Definir estruturas & frequência de 

encontros  

Já pensar nos próximos passos 

1 

2 
• Cuidar das Igrejas locais  

• Garantir o atendimento das estratégias 

• Começar a entender o Distrito … novas necessidades, 

próximos projetos de implantação de novas Igrejas, etc. 

• Como garantir o andamento do Distrito 

O que fazer ? Como? Expectativa de entrega? 
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Operacionalizar   Garantir o andamento do Distrito 4 Dia a dia  

• Verificar o andamento dos Projetos em conjunto 

• Criação da entidade institucional  
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Reuniões  



 
Visita as Igrejas: 
 
Saude (Silvio, Daniel A– 2 etapas) 
Pinheiros (Daniel A, Marcio, Shin) 
Diadema (Daniel A., Daniel Y) 
Santana (Daniel A., Daniel Y.) 
Sorocaba (Daniel A, Daniel N, Marcio, Shin, Silvio) 
Jordanopolis/Vila-Carrao/Jd.Planalto (Daniel A, Daniel N) 
Marilia (Daniel A., Silvio, Shin) 
Itapevi ( Daniel A.) 
Grupo do Vale (Daniel A.) 

 
Visita ate Julho 
Prox reuniao: 16/4 
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Agenda com próximas ações de Estrategia 
 
 
Definição de um secretario para organizar agenda/whatsapp 
 
Foco do time de estratégia mais nos distritos que no Concilio 
 
Reunioes de estratégia do Concilio Provisional com frequência trimestral pois, 
 
Ter pessoas de cada distrito participando do time de estratégia do Concilio 
( Transparencia e acompanhamento dos distritos ). 
Daniel N/Marcio/Shin/Silvio (SP2), Daniel Y. (Oeste), Daniel A. (Vale);  
Sugestao para Vale: Mami ou Paulinho; 
Sugestao para SP1: Eciomar ou Isabele. 
 
Almoço com Kodo/Ziel dia 14 de Julho ou 2/3 Julho a noite (falar com Secretaria da Saude) 
 
Data para reunião com os distritos SP2 e Oeste: 11 de Agosto 
Silvio/Daniel N/Marcio/Shin no SP2 (saude) – churrasco) 
Daniel Y/Daniel A./ no Oeste (Sorocaba - Churrasco) 
Daniel A./Daniel Y./Silvio/ no SP1 dia 25/8 a tarde (churrasco) 
 
Reuniao com o Bispo Roller dia 26/8 a tarde: Comissao estratégica e Bispo Ildo com superintendentes 

 
 

August 21, 2018 Presentation Title 15 


