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DESTAQUE DO MÊS

Projeto de compra do imóvel 
da Imel Takefu, Japão

Em Abril do ano passado, o Pr. Daniel Abe 
apresentou o projeto de compra de um imóvel na 
região de Fukui, a pedido da Imel de Takefu. Os 
irmãos desta igreja têm orado sobre esta questão 
já há cerca de dois anos e têm a convicção de 
que a aquisição deste imóvel será um passo 
importante na consolidação e expansão do 
trabalho missionário no Japão. O Concílio de 
Osaka continua disposto a apoiar este projeto, 
oferecendo respaldo jurídico para a compra do 
imóvel. A liderança do nosso Concílio também 
está apoiando, e agora queremos tomar passos 
mais concretos em direção à concretização deste 
projeto: 
1. Retomar a campanha de levantamento de 
fundos para a aquisição do imóvel. O valor a ser 
arrecadado é de 18 milhões de ienes (cerca de 
R$ 460.000,00). O plano agora é fazer uma nova 
proposta de compra no meio deste ano, em julho. 
2. Solicitamos aos pastores que compartilhem o 
assunto novamente com a liderança de sua igreja, 
e se possível, abram um espaço no culto, nos 
próximos meses, para orar por esta necessidade 
e levantar uma oferta especial. 
3. Após isto, solicitamos às igrejas que comu-
niquem ao Depto. de Missões se há possibilidade 
de contribuir com este projeto; e em caso 
positivo, qual a sua intenção de doação. Prazo: 
até meados de Julho.
4. O Pr. Seiji estará disponível para conversar com 
as lideranças das igrejas por meio do Skype. Caso 
haja interesse em marcar uma reunião com ele, 
anote seus contatos: 
E-mail: carlos.seiji@gmail.com
Skype: carlos_seiji
Tel res.: +81 7787 72165. Cel: +81 8032064618

RELATÓRIO FINANCEIRO

 FEV/2015 PREV/15
Igrejas Contribuintes 10 15
ENTRADAS DO MÊS R$ 4.349,65 R$ 4.551,25
Média 2014 R$ 4.071,28 R$ 4.071,28
Média 2015 R$ 4.349,65 R$ 4.551,25
SAÍDAS DO MÊS R$ 2.870,43 R$ 6.454,95
Japão R$ 1.541,14 R$ 2.883,00
Paraguai R$ 1.276,74 R$ 766,67
Myanmar R$ - R$ 500,00
Camboja R$ - R$ 150,00
Provisões R$ - R$ 2.090,00
Tarifas bancárias R$ 52,55 R$ 65,28
Resultado
Saldo Operacional 1.479,22 (1.903,70)
% igrejas Contribuintes 56% 83%

1. Revisto Orçamento de 2015: inclusão do Sustento 
Fam. Kavano (Pr. Seiji) que necessita de cobertura 
de USD 500. Com isso, ainda temos uma demanda 
de R$ 1903,70 a ser coberta pelo Caixa de Missões.
2. Agradecemos a disposição de mais uma igreja 
que começou a contribuir para o Caixa de Missões 
somando 10 ao todo.

5. As Doações já podem ser depositadas no:
Banco do Brasil
Em nome de Igreja Metodista Livre 
Ag.: 1815-5
CP: 711-0      VAR: 51
Importante: É uma conta poupança. Necessário 
avisar a secretaria do Concílio quando foi feito 
um depósito.
P.S. O projeto de reforma, apresentado em 
Outubro, foi pausado, em função da prioridade 
de se trabalhar pela aquisição do imóvel.

Queremos agradecer às igrejas que já 
manifestaram sua intenção de ofertar para a 
compra deste imóvel. Ficamos muito gratos 
pelo apoio. Encorajamos tanto a igreja como 
cada membro individualmente a cooperar com 
o Reino, contribuindo com seus recursos e suas 
orações para alcançar os japoneses para Cristo! 



NOTÍCIAS DOS CAMPOS MISSIONÁRIOS

Família Veronese já está no 
Japão há dois meses

Pastor Rodolfo e Sandra, e suas filhas Vitória 
e Nicole já estão no Japão, desde meados de 
Janeiro. Nestes dois meses, eles já conseguiram 
resolver vários assuntos importantes para a 
adaptação da família à nova realidade de vida no 
Japão. A moradia é um apartamento novo, bem 
localizado, próximo da estação de trem e perto 
da melhor escola para a Vitória. Até agora não 
tiveram nenhum grande choque cultural, apesar 
de nem sempre entenderem tudo que falam. 
As aulas de japonês do Rodolfo valeram a pena, 
e Sandra deve começar aulas logo que Nicole 
entrar na escolinha.
As meninas estão muito bem. A Vitória tem se 
adaptado bem à escola e foi muito bem recebida 
pelos amigos e professores, que se esforçaram 
em fazer um dicionário básico de japonês-
português. Os japoneses têm sido simpáticos e 
eles têm conseguido fazer algumas amizades.
Na área de ministério, tanto o Pr. Rodolfo como 
a Sandra estão participando ativamente na Igreja 
de Chiba. A Sandra dirigindo louvor e ajudando na 
EBD e o Pr. Rodolfo pregando e trabalhando com 
a liderança. A partir de março, Rodolfo começará 
a fazer visitas aos membros.

Pr. Koki e Mari  
de volta ao Japão

No dia 10 de Março de 2015, Pr Koki Nowada e Mari 
partiram de Assunção, Paraguai, para Tóquio. Eles 
morarão com a mãe do Pr. Koki, que tem 80 anos, 
e estarão ajudando-a na administração dos bens 
da família. Pr Koki entrou em licença como Pastor 
para este período (ele é Candidato ao Ministério 
do Concílio), e pretende estudar música. O casal 
deve frequentar a IMeL de Chiba e poderão ser 
um reforço no trabalho com crianças e no louvor. 
Esteja orando por eles nesta nova fase de suas 
vidas e de seu ministério. 

Prospecção de trabalho com 
nikkeis no Peru 

Ao longo deste ano de 2015, o Pr. Daniel Yoshimoto 
estará fazendo algumas viagens de sondagem 
ao Peru para levantar necessidades na área de 
evangelização dos Nikkeis do Peru. Há um grande 
número de descendentes de japoneses na cidade 
de Lima, porém não existe nenhuma igreja Nikkei 
para alcançar este público. A igreja de Sorocaba 
e o Ministério de proclamação estão apoiando 
este projeto de sondagem. Esteja orando por isto 
também. E aguarde mais informações na próxima 
carta sobre as pesquisas de campo. 

Portas abertas  
em Buenos Aires 

O Pr. Daniel Abe esteve visitando o trabalho 
da IMeL da Argentina, no inicio deste mês. Ele 
encontrou ali um pequeno grupo de irmãos 
japoneses, a maioria com idade avançada, 
ocupando um prédio de três andares na zona 
central e turística de Buenos Aires. A igreja já 
esteve ligada ao nosso Concílio Nikkei, mas em 
2009 pediu o desligamento, passando a ficar 
debaixo do Concílio Argentino. E neste momento, 
eles estão pedindo uma reaproximação do 
Concílio Nikkei. Nesta visita, o Pr. Daniel  pôde  
ouvir as expectativas que eles têm em relação ao 
futuro da igreja e o relacionamento com nosso 
Concílio. O assunto está sendo estudado pela 
equipe de Proclamação e a Junta Administrativa, 
e caso os planos se concretizem, teremos mais 
um campo missionário se abrindo entre os 
nikkeis da Argentina. Vamos clamar ao Senhor 
da seara que levante mais obreiros para a sua 
seara, especialmente, pessoas que falem japonês 
e espanhol, para estes novos campos da América 
Latina!

Pedidos de oração:
- Pelas meninas, para continuarem se adaptando 

em todos os aspectos.
- Pela IMeL Chiba e pelos desafios deste novo 

ano.
- Pela saúde de toda a família.
- Pelo nação japonesa para que tenham o coração 

aberto para Jesus.

“Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai os vossos olhos, 
e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa.” João 4:35


