Manual de Missões Nazarenas Internacionais
Edição Global
Introdução
Esse Manual para Missões Nazarenas Internacionais (MNI) é uma versão global para
uso das Igrejas do Nazareno fora da Região dos EUA/Canadá. O propósito e os
objetivos da MNI são os mesmos para todas as regiões de nossa igreja global.
Entretanto, muitos detalhes para a realização do propósito e dos objetivos têm sido
simplificados ou omitidos nessa versão global. As referências à Constituição da MNI
estão incluídas como notas do final do capítulo nesta edição. O Escritório Global da
MNI e o Conselho Global da MNI esperam simplificar a participação de toda igreja ao
redor do mundo na família MNI. Eles desejam que todas as igrejas participem na
missão de Deus para alcançar as pessoas de toda nação, cultura e língua com o
Evangelho.
Capítulo 1
Missões Nazarenas Internacionais
As Missões Nazarenas Internacionais são a alma ou o coração da Missão Global em
toda igreja ao redor do mundo. A MNI trabalha bem perto da Missão Global em todos
os níveis da igreja—local, distrital, de área, regional e global. A MNI funciona de
acordo com esse Manual e de acordo com a diretriz dos líderes distritais, regionais e
globais.
Propósito
O propósito da MNI é mobilizar a igreja através de oração, discipulado, ofertas e
educação.
1.
2.
3.
4.

Objetivos
Oração—interceder por líderes e igrejas para que o Espírito Santo atraia todas as
pessoas a Cristo.
Discipulado—envolver e acompanhar futuros líderes de missões, especialmente
jovens e crianças, para fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações.
Ofertas—dedicar nossas vidas e recursos, especialmente o Fundo de Evangelismo
Mundial, para expandir o reino de Cristo.
Educação—informar as pessoas sobre as necessidades do mundo capacitando a
nossa igreja a suprir essas necessidades em Cristo.
MNI na Igreja Local

Como Organizar
O pastor deve conduzir uma reunião com a congregação onde as pessoas possam
aprender sobre o propósito e os objetivos da MNI. Se possível, escolher ou eleger

•
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um(a) presidente ou líder da MNI. Também deve escolher outros para auxiliarem
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o(a) presidente e o pastor.
• O pastor e o(a) presidente da MNI devem pedir orientação ao distrito e à região.
Esses escritórios podem fornecer informações e recursos para ajudarem a igreja
local.
• O conselho local da MNI deve trabalhar no decorrer do ano para cumprir com o
propósito e os objetivos da MNI. O(A) presidente ou o pastor envia um relatório da
MNI no final do ano eclesiástico sobre o trabalho da MNI.
Membresia
• Identifique os membros da MNI local, pois isso fortalece a MNI e faz com que ela
seja uma organização mais eficaz.2
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• Motive qualquer adulto, jovem e criança a se unirem a MNI. As igrejas locais
podem considerar qualquer membro da igreja um membro da MNI. Todos os
frequentadores da igreja que não são membros dela, podem ser membros
associados da MNI.
• O(A) presidente da MNI e o pastor trabalham juntos para determinar o número de
membros da MNI para o relatório da assembleia distrital.
Reunião Anual
• Realizar uma reunião anual para os membros da MNI.4 Essa reunião pode
acontecer no mesmo momento da reunião anual da igreja. O pastor ou o(a)
presidente da MNI preside a reunião anual da MNI.
• A reunião anual é o momento quando a igreja pode rever o trabalho da MNI durante
o ano anterior. O(A) presidente e outros membros do conselho podem ser
escolhidos para o próximo ano eclesiástico. Também, delegados são eleitos para a
reunião distrital da MNI, se houver tal reunião no distrito.5
Experiências Missionárias da Igreja
Aqui há algumas sugestões para ajudar a criar uma igreja focada em missões:
• Ore por direção na realização do propósito e objetivos da MNI.
• Encontre-se com o conselho da MNI ou outros líderes da igreja para determinar os
planos e as estratégias que realizarão da melhor forma o propósito e os objetivos
na sua congregação local.
• Desenvolva uma ação e atmosfera missionária na congregação. Ajude as pessoas
a saberem que a igreja tem uma responsabilidade global.
• Inclua todos os grupos etários. Envolva as crianças e os jovens em missões locais
e globais.
• Use toda oportunidade para educar a congregação sobre missões.6 Use todos os
meios possíveis, incluindo recursos providos pelo distrito e região.
• Considere conduzir uma ênfase missionária mensal como parte de um culto de
adoração ou aula de Escola Dominical.
Relacionamento com Outras Entidades da Igreja
• A MNI é a “face” de missões na igreja local.
2

•
•
•

O(A) presidente de MNI é um membro da junta da igreja.
A Juventude Nazarena Internacional (JNI) e os líderes de ministério com crianças
são parceiros em missões locais e globais.
Líderes da MNI trabalham com outros líderes da igreja para ajudar a enfatizar
missões na igreja.
Missão: Prioridade Número Um
Uma Estratégia para Realizar os Objetivos da MNI

Sendo consistente com a nossa denominação globalmente, a MNI também acredita
em prestação de contas. Missão: Prioridade Número Um (MPU) é a estratégia da MNI
que demonstra a prioridade missionária da igreja. Os quatro alvos de MPU estão
baseados nos quatro objetivos da MNI.
O(A) presidente da MNI ou pastor mantém um registro de participação nos quatro
objetivos da MNI durante o ano. No final do ano, o(a) presidente local da MNI pode ter
que enviar um relatório para a igreja e o distrito, incluindo informações sobre o quanto
a igreja fez para alcançar os alvos da MPU.
Oportunidades da MPU
Oração
Objetivo: Interceder por líderes e igrejas para que o Espírito Santo traga pessoas a
Cristo.
• Apresente pedidos de oração regulares para a igreja. Algumas fontes são a Linha
de Mobilização de Oração da Igreja do Nazareno por e-mail, o site da MNI, cartas
de missionários, contato pessoal com missionários, pedidos distritais ou regionais.
• Envolva todos os grupos etários e pequenos grupos em oração regular pelos
pedidos de oração.
• Enfatize oração com jejum. Jejuar inclui comida, tempo, lugares, coisas favoritas,
etc.
Discipulado
Objetivo: Envolver e mentoriar futuros líderes missionários, especialmente os jovens e
crianças, para fazerem discípulos à semelhança de Cristo nas nações.
• Envolva e mentorie jovens e crianças a se tornarem seguidores devotos de Cristo.
• Motive as crianças e jovens que sentem que Deus os tem chamado para o serviço
missionário para falarem com líderes locais da igreja (pastor, presidente da MNI,
professor da Escola Dominical, etc.).
• Use os recursos disponíveis para educar as crianças e jovens sobre missões
globais.
• Planeje visitar um missionário ou um pregador de missões para se encontrar com
as crianças e jovens.
• Encoraje as crianças e jovens a darem para missões, especialmente ao Fundo de
Evangelismo Mundial.
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Ofertas
Objetivo: Dedicar a nós mesmos e os nossos recursos, especialmente ao Fundo de
Evangelismo Mundial, para expandir o reino de Cristo.
• Cada igreja local globalmente dá, pelo menos, 5,5 porcento da entrada atual para o
Fundo de Evangelismo Mundial (FEM). Envie esse valor regularmente.
• Promova as ofertas de Páscoa, Ação de Graças e de Colheita.
• Planeje um evento missionário de Promessa de Fé (veja o capítulo 4 para mais
informações).
• Envie as ofertas do FEM semanalmente ou mensalmente para o local apropriado.
 Igrejas dos E.U.A. enviam o FEM assim que é dado para o Serviço de Tesouraria
Global.
 Igrejas do Canadá enviam o FEM assim que é dado para o Escritório Nacional do
Canadá.
 Todas as outras regiões enviam o FEM assim que é dado através do distrito
estabelecido e o sistema de finanças regional, que são marcados para o FEM.
Contate seu(ua) presidente distrital de MNI para mais detalhes.
Educação
Objetivo: Informe as pessoas das necessidades do mundo e capacite a igreja a suprir
essas necessidades em Cristo.
• Use recursos missionários do site da MNI e do seu distrito e região.
• Participe em projetos de missões locais.
• Ofereça oportunidades para a congregação ouvir pregadores de missões ou de
interagir com eles.
• Disponibilize livros da MNI para a congregação, se for possível.
Requisitos para uma Igreja Local com Missão: Prioridade Número Um
1. A igreja orou por missões.
2. A igreja envolveu crianças e jovens em missões locais e globais.
3. A igreja deu, pelo menos, 5,5 porcento da entrada para o FEM.
4. A igreja participou em atividades que informaram a congregação sobre missões
nazarenas.
Conselho da MNI na Igreja Local
•

•
•
•

O(A) presidente e o conselho da MNI trabalham com o pastor como a equipe de
estratégia missionária. O conselho se encontra para planejar, compartilhar ideias e
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relatar progresso.
O conselho é responsável para promover e realizar o propósito e os objetivos da
MNI—orar, discipular, ofertar e educar.8
Comece com um conselho pequeno. Outros membros podem ser adicionados, a
medida que a igreja e o trabalho missionário crescer.
Membros do conselho podem ser designados para trabalharem com objetivos
específicos: oração, discipulado, ofertas e educação. Os membros do conselho
também podem ser designados para outras ênfases missionárias, como Alabastro,
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Ministérios de Compaixão, Filme JESUS, Transmissão da Missão Mundial.9
Conselho Distrital de MNI
•

•
•
•

•

O(A) presidente e o conselho distrital de MNI trabalham com o superintendente
distrital e as igrejas locais para promover missões através das igrejas no distrito. O
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conselho se encontra para planejar, compartilhar ideias e relatar progresso.
O conselho é responsável para promover e realizar os propósitos e objetivos da
MNI—oração, discipulado, ofertas e educação.11
O conselho é composto de presidente e outros membros eleitos e indicados.
Membros do conselho podem ser designados para trabalhar com objetivos
específicos: oração, discipulado, ofertas e educação. Os membros do conselho
também podem ser designados para trabalharem com outras ênfases missionárias
como o Alabastro, Ministério de Compaixão, Filme JESUS, Transmissão da Missão
Mundial.12
O(A) secretário(a) distrital compila as estatísticas para a MNI do distrito baseado
nas informações recebidas de igrejas locais.
Convenção Distrital da MNI

•

•
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A convenção ou a reunião distrital da MNI é um tempo de renovo espiritual,
inspiração e informação missionária, e cuidado de assuntos concernentes à
organização. O(A) presidente distrital e o conselho distrital apresentam um relatório
do que foi feito no ano anterior e quais são a visão e os alvos para o próximo ano.
Inclua as crianças e jovens na convenção como uma forma de discipular e
mentoriá-las.
Trabalhe em colaboração com outros grupos, como a JNI, para decidir a data, local
e ideias para a convenção.

Requisitos para um Distrito com Missão: Prioridade Número Um
1. 90 porcento das igrejas oraram por missões.
2. 90 porcento das igrejas envolveram crianças e jovens em missões.
3. 90 porcento do alvo do FEM de 5,5 porcento da entrada atual foram recebidos e
enviados.
4. 90 porcento das igrejas participaram em atividades que informaram as
congregações sobre missões nazarenas.
Reuniões e Liderança Regional
Dois líderes regionais de MNI trabalham em todas as regiões, exceto EUA/Canadá: o
representante regional do Conselho Global de MNI e o coordenador regional de MNI. O
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representante do Conselho é eleito na Convenção Global de MNI , e o coordenador
regional é indicado pela região. Essas pessoas falam pelas regiões para a liderança no
nível global e também ajudam com treinamento dentro das regiões.
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Às vezes, conferências regionais serão organizadas pela liderança regional, e sempre
a MNI treinará líderes distritais e locais da MNI nessas conferências. Os líderes são
aconselhados a se informarem sobre quando a conferência acontecerá e participar
dela, se possível. Se sua participação não for possível, peça ao representante do
Conselho Global e ao coordenador regional quaisquer materiais e recursos que podem
ser distribuídos na conferência.
Contate os líderes regionais da MNI para informações sobre onde e quando enviar
ofertas missionárias e se tem outras diretrizes regionais de MNI.
Conselho Global de MNI
•

•

•

•

•
•
•

•

O Conselho Global de MNI trabalha junto com a Junta Geral, o diretor de Missão
Global e diretores regionais. O conselho é uma equipe de estratégia missionária
global para promover o propósito e os objetivos da MNI com a liderança do director
global de MNI e do presidente global de MNI.
O conselho deve se encontrar pelo menos três vezes durante o quadriênio para
planejamento, troca de ideias, relatórios de progresso e para conduzir assuntos
concernentes a organização.14
Membros e Oficiais do Conselho: O Conselho Global é composto do diretor da
Missão Global, do diretor global de MNI, do presidente global de MNI e de um
representante de cada região da Igreja do Nazareno. Cada membro do Conselho
Global é responsável por promover o propósito e os objetivos da MNI com a
liderança do diretor global de MNI e do presidente global de MNI trabalhando juntos
com o coordenador regional de MNI.
Comitê Executivo: O comitê executivo é composto do diretor de Missão Global, do
diretor global de MNI, do presidente global de MNI, do vice-presidente global de
MNI, do secretário global de MNI e um outro membro do conselho. O comitê
executivo conduz assuntos concernentes à organização entre as reuniões do
15
conselho.
Recursos
O Manual e Constituição da MNI é atualizado a cada quadriênio.
O Site da MNI <www.nazarenemissions.org> é um recurso online com muitas
informações sobre os objetivos e estratégias da MNI para alcançar esses objetivos.
Mission Connection é uma revista mensal on-line, enviada para o e-mail das
pessoas com informações sobre o propósito e os objetivos da MNI. Para assinar,
visite www.nazarene.org/subscriber.html e clique em Mission Connection. Depois de
preencher a informação, tenha o cuidado de 1) clicar no botão de “save” no final da
página, e 2) responder ao e-mail enviado na sua caixa de entrada para ativar a sua
conta.
Engage Magazine é uma revista missionária on-line com histórias, relatórios, fotos,
etc., sobre questões atuais em missões globais. Para assinar, visite
www.engagemagazine.com ou visite www.nazarene.org/subscriber.html e clique em
6

Engage Magazine.
Notas
1. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 1
2. Constituição da MNI, Artigo IV
3. Constituição da MNI, Artigo II
4. Constituição da MNI, Artigo VI, Seção 1.B.
5. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 1.C.
6. Constituição da MNI, Artigo VI, Seção 1.A.
7. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 1.A., a Artigo VI, Seção 1.C.
8. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 1.B.2.
9. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 1, D.
10. Constituição da MNI, Artigo VI, Seção 2.B.
11. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 2.B.2.
12. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 2.D.
13. Constituição da MNI, Artigo III, Seção 3
14. Constituição da MNI, Artigo VI, Seção 3.B.
15. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 3.D.1.
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Capítulo 2
Oração
“A oração de um justo é poderosa e eficaz.”
(Tiago 5:16 NVI)
O primeiro objetivo da MNI é: Oração—Intercedendo por líderes e igrejas e para
que o Espírito Santo leve todas as pessoas a Cristo.
A oração é essencial para o trabalho da evangelização global. A Grande Comissão
pode ser realizada quando o povo de Deus intercede e as igrejas tornam-se casas de
oração para todas as nações.
Recomendações para Implementar a Oração
• Ore diariamente como parte de sua vida devocional pessoal.
• Encoraje cada igreja a se tornar uma casa de oração por todas as nações.
• Desafie todos os membros a orarem individualmente, em pequenos grupos e em
momentos de culto pelas necessidades missionárias.
• Forneça pedidos de oração por missões para a congregação.
• Peça regularmente ao pastor para incluir as necessidades de oração por missões
globais nas orações pastorais.
Oração e Jejum
• Oração com jejum é uma disciplina espiritual bíblica. Veja Atos 13:2 e Atos 14:32.
• Encoraje os membros a orarem em jejum, negando a si mesmos, com a direção do
Espírito Santo.
• Jejum podem incluir abster-se de comida em uma refeição ou por um período de
tempo. Jejuar também inclui abster-se de alimentos específicos, algumas
preferências, coisas favoritas, lugares, etc.
• Jejum também motiva a ofertar. Algumas congregações usam ofertas de Jejum e
Oração para o Fundo de Evangelismo Mundial.
Linha de Mobilização de Oração
• A Linha de Mobilização de Oração (LMO) é um recurso atual e valioso para as
necessidades e testemunhos de oração nazarena global.
• Igrejas ou indivíduos podem acessar a LMO ou se inscrever na LMO visitando o site
da MNI www.nazarenemissions.org. Clique em “Praying” (Oração).
• A LMO também tem uma página no Facebook <www.facebook.com/NMIPrayer>.
Ela foi desenvolvida para ser um lugar de encontro para a igreja global compartilhar
pedidos de oração e testemunhos.
Aqui estão algumas maneiras específicas para orar por missões globais:
• Filme JESUS Parceiros da Colheita. O ministério do Filme JESUS é um meio
importante de evangelização. O Filme JESUS depende de orações de nazarenos
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para continuar alcançando o perdido. Você pode aprender sobre o Filme JESUS
visitando o ste www.jfhp.org. Você pode receber relatórios semanais de “Oração e
Testemunhos” no site ou você pode receber esse relatório por e-mail.
Semana Nazarena Mundial de Oração. Esse é um evento anual que acontece
durante a primeira semana perto da primeira sexta-fgeira de março quando os
nazarenos oram pela igreja global. Você pode acessar a pedidos de oração
específicos de todo o mundo através da Linha de Mobilização de Oração.
Oração pela Igreja Perseguida. Oração por nossos irmãos e irmãs em Cristo que
estão sofrendo pela causa de Cristo deve ser parte regular de nossa intercessão.
Vários sites globais estão disponíveis que registram pedidos de oração pela igreja
perseguida.
Janela 10/40. Essa área do mundo é o norte da África, o Oriente Médio e o sul da
Ásia. Muitos dos povos menos alcançados do mundo estão nessa área. Ore por
essa parte do mundo regularmente e para que os nazarenos consigam alcançar
esses povos com o Evangelho. Aprenda mais sobre a Janela 10/40 no site da MNI.
Dia Global de Oração—Domingo de Pentecoste. O foco de oração inclui 10 dias
de oração sem cessar (24 horas por dia) até o Pentecoste. Aprenda mais sobre o
Dia Global de Oração no site da MNI. Clique em “Praying” (Oração).
Dia Nacional de Oração. Muitos países têm o dia nacional de oração. Descubra
quanto é esse dia no seu país e use esse dia como um tempo de foco para
alcançar o perdido nessa nação.
Concertos de Oração. Um concerto de oração é um tempo de oração estruturado
durante um culto quando as pessoas se encontram para focar em intercessão.
Aprenda mais sobre os Concertos de Oração no site da MNI. Clique em “Praying”
(Oração), depois em “Prayer and Fasting” (Jejum e Oração). Recursos para
Concertos de Oração estão localizados no final dessa página.
Caminhadas de Oração. Um grupo de intercessores caminham por uma
comunidade orando pelas pessoas que vivem e/ou trabalham naquela área.
Recursos
Site da MNI <www.nazarenemissions.org>
Site do Filme JESUS <www.jfhp.org>
Site de oração pela Igreja Perseguida <www.idop.org>
Site do Dia Global de Oração <www.globaldayofprayer.com>
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Capítulo 3
Discipulado
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações... ensinando-os a guardar todas as
coisas que eu vos tenho mandado.” (Mateus 28:19-20, NVI)
O segundo objetivo da MNI é: Discipulado—envolvendo e mentoriando futuros
líderes missionários, especialmente jovens e crianças, para fazerem discípulos à
semelhança de Cristo nas nações.
A MNI é comprometida em disicpular todas as gerações, focando nas crianças e
jovens para terem mentes missionárias e serem líderes missionários. Discipular
envolve ensinar aos jovens líderes sobre a missão global de Cristo e nutrir sua paixão
missionária.
Mentoriando e Desenvolvendo Líderes
A MNI precisa de líderes em toda geração que equipem, discipulem e sejam
mentores das próximas gerações. Portanto, líderes da MNI em toda igreja e distrito
devem desenvolver um plano para alcançar esse alvo. Considere essas ideias:
• Identifique pessoas de todas as faixas etárias que indicam um interesse em
missões globais.
• Selecione líderes em desenvolvimento de todas as faixas etárias para servirem no
conselho da MNI.
• Encoraje e envolva novas pessoas nos eventos e estratégias missionárias.
• Inclua as crianças e jovens em todas as atividades missionárias.
Crianças e Jovens
A MNI reconhece que a visão de mundo e os interesses de uma pessoa são
moldados e desenvolvidos nos anos mais jovens da vida. Portanto, a MNI enfatiza as
crianças e jovens como o seu segundo objetivo. A MNI envolve as crianças e jovens
agora ao olharmos para o futuro. A MNI desafia as crianças e jovens a:
• Comprometerem-se com Deus—conhecendo-O através da pessoa de Cristo.
• Comprometerem-se com a missão de Deus—aprendendo sobre missões globais e
as pessoas que levam adiante essa missão.
Ligando uma Nova Geração
• Estatísticas indicam que 50 porcento da população do mundo tem menos de 24
anos, e 30 porcento tem menos de 15 anos. Portanto, as próximas gerações
incluem crianças, adolescentes e jovens que tem menos de 24 anos. A MNI envolve
essa faixa etária com paixão para realizar o que Cristo mandou na Grande
Comissão.
• As próximas gerações podem se identificar a palavra “paixão”. Mesmo com os
muitos problemas que eles têm em suas próprias culturas, eles têm a tendência de
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se comprometerem de verdade com tudo o que eles fazem. Portanto, a igreja e a
MNI têm que ajudar as próximas gerações a terem paixão por Deus e Sua missão.
Considere esses passos importantes para criar paixão nas próximas gerações:
 Esteja lá. Eles precisam de pessoas com quem eles possam contar e que
demonstram interesse neles.
 Tenha paixão. Eles querem que as pessoas sejam autênticas e reais. Líderes de
missões precisam ter paixão para ajudar outros a desenvolverem sua paixão por
missões.
 Seja uma comunidade. Eles querem pertencer a algo e sentir que são
importantes na missões de Deus. Estar com outros cristãos ajuda a desenvolver
um sentimento de pertencimento.

Desenvolvendo os Missionários de Amanhã (Chamado Missionário)
• A maioria dos missionários testemunham que a primeira vez que eles sentiram o
chamado de Deus para o serviço global foi quando eram crianças ou jovens.
Portanto, a igreja deve ajudar a cada criança e jovem que sente o chamado de
Deus para ser encorajado e mentoriado. Aqui há algumas formas pelas quais isso
pode ser feito:
 Ajude-os a desenvolverem um relacionamento com Deus através de seu próprio
estudo bíblico, oração e adoração.
 Ajude-os a se envolverem na vida da igreja.
 Ajude-os a aprenderem sobre a igreja global e as necessidades missionárias.
 Ajude-os a desenvolverem seus dons e habilidades dadas por Deus.
 Para aprender mais, visite o site da MNI www.nazarenemissions.org e clique em
“Discipling” (Discipulado)
 A MNI recomenda que as igrejas locais selecionem uma pessoa para mentoriar
as crianças e jovens em seus chamados missionários.
Organização
• Grupos de gerações mais jovens vão variar entre as igrejas locais. Entretanto, a
MNI recomenda que as igrejas selecionem pessoas que possam cuidar tanto das
crianças quanto dos jovens. Esses indivíduos devem oferecer materiais apropriados
e atividades para eles, incluindo educação missionária.1
• Inclua crianças e jovens na membresia da MNI. A membresia deles pode ser
incluída no relatório do(a) presidente local de MNI.2
• Planeje reuniões missionárias ou atividades para as gerações mais jovens sempre
que possível.3 A MNI recomenda que tais reuniões aconteçam uma vez por mês.
• Selecione líderes missionários para as gerações mais jovens que tenham as
seguintes qualificações:4
 Que amem as crianças e os jovens.
 Que tenham um interesse vital em missões nazarenas globais.
 Que possam trabalhar em cooperação com o(a) presidente e o conselho de MNI.
 Que possam ajudar com mentoria e discipulado das gerações mais jovens.
Educação Missionária
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• Recursos apropriados para crianças e jovens são importantes para a educação
missionária. Tais materiais os ajudarão a aprender sobre o mundo e as
necessidades e oportunidades missionárias.
• Considere essas ideias para promover conscientização global nas gerações mais
jovens:
 Planeje atividades missionárias regulares para as gerações mais jovens. Chame
isso de “Máxima Missão” ou outro título criativo. Use esse tempo para ligá-los ao
que Deus está fazendo globalmente.
 Inclua as gerações mais jovens nas reuniões quando missionários ou pregadores
sobre missões falarem à congregação. Organize a possibilidade dessas pessoas
se encontrarem com as crianças e os jovens em um momento separado.
 Envolva as gerações mais jovens em projetos missionários, atividades e viagens
práticas. Peça ao pastor ou ao líder de jovens para ajudar a planejar esses
eventos.
 Inclua as próximas gerações nos ministérios para a comunidade, evangelísticos e
da igreja.
 Navegue no site da MNI para outras ideias. Visite www.nazarenemissions.org, e
clique em “Discipling” (Discipulado).
Oração
• Envolva as gerações mais jovens em toda ênfase de oração na igreja.
• Desenvolva ligações pessoais com missionários ou outros envolvidos em ministérios
de evangelismo. Relacionamentos pessoais motivam a oração.
• Ajude a GenNEXT identificar as necessidades globais relatadas nas notícias.
• Compartilhe pedidos relacionados a missões da Linha de Mobilização de Oração, do
Filme JESUS e outros recursos.
Ofertas
• Encoraje a GenNEXT a participar das ofertas através de:
 Ofertas de Páscoa, Ações de Graças ou Colheita
 Ofertas de Alabastro
 Ministério Nazareno de Compaixão
 Outras ofertas e projetos missionários
Experiências Missionárias Práticas para Jovens
A Igreja do Nazareno tem reconhecido há muito tempo que jovens e jovens adultos
precisam estar envolvidos na missão global. Há muitas maneiras pelas quais isso pode
ser feito. Encorajamos igrejas, distritos e regiões a serem criativos para encontrarem
maneiras pelas quais sua GenNEXT pode ser pessoalmente envolvida em missões
práticas. Considere as seguintes ideias:
• Encoraje jovens a participarem de acampamentos de verão. Em muitos desses
acampamentos, missionários estão ali para falar e interagir com os jovens.
• Ajude jovens que não têm fundos para participarem de acampamentos de verão.
• Envolva os jovens em projetos da comunidade.
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• Faça levantamento de fundos para projetos missionários.
• Quando for possível, ajude as gerações mais jovens a participarem de viagens de
Jovens em Missão (JEM) para alunos de faculdades/universidades ou viagens de
Imersão Missionária para os que sentem chamado para missões. Algumas regiões
do mundo têm feito viagens de JEM e Imersão Missionária.
Missões Voluntárias
Nazarenos em Missão
• Nazarenos em Missão é preparado para pessoas de todas as idades que querem
servir em missões em outra área mundial por três meses ou mais. Esses voluntários
usam seus talentos e dons em missões nazarenas.
• Nazarenos em Missão fornecem seus próprios recursos financeiros ou levantam
seus fundos através de familiares, amigos e igrejas.
• Pessoas interessadas devem verificar com seu escritório regional sobre
oportunidades de Nazarenos em Missão. Ou podem visitar o site do Nazarenos em
Missão no <www.missioncorps.org>.
Fazedores de Tenda
• Fazedores de Tenda são pessoas que são transferidas do trabalho para outra
cultura ou área mundial. Seus empregos as sustentam enquanto elas compartilham
de Jesus com outros ao seu redor.
• Pessoas interessadas devem verificar com seu escritório regional sobre
oportunidades para Fazedores de Tenda ou visitarem o site dos Nazarenos em
Missão <www.missioncorps.org>.
Trabalho & Testemunho
• Na Igreja do Nazareno, Trabalho & Testemunho significa experiências de curtoprazo de três semanas ou menos. Pessoas de todas as idades podem participar de
missões globais diretas.
• Trabalho & Testemunho (T&T) envolve construir igrejas, escolas, clínicas ou lares,
como também desenvolver relacionamentos, crescimento spiritual, mordomia cristã
e uma visão de mundo cristã.
• Projetos de T&T podem acontecer em qualquer lugar onde haja uma necessidade:
numa comunidade local próxima, em um distrito, no mesmo país ou em uma terra
distante. Para saber sobre possíveis projetos, verifique com seu distrito ou escritório
regional ou visite o site de T&T www.workandwitness.org.
• T&T liga equipes com uma variedade de necessidades. Equipes de duas ou mais
pessoas oferecem ajuda com construção, na área médica, técnica e evangelística.
Considere uma das seguintes ideias:
 Projetos locais são planejados por uma igreja ou uma igreja pode fazer parceria
com duas ou mais igrejas para um projeto. A igreja ou igrejas levantam fundos
para todas as despesas do projeto.
 Projetos distritais são planejados por um distrito, que recruta membros de igrejas
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no distrito. O distrito ajuda a levantar o dinheiro para todas as despesas do
projeto.
 Viagens do Ministério do Filme JESUS podem ser um projeto local, distrital ou
regional. O dinheiro é levantado para comprar e investir no equipamento do Filme
JESUS. Para mais infomrações, visite o site do Filme JESUS www.jfhp.org e
clique em “Get Involved” (Envolva-se).
 Missões Nazarenas Extreme suprem necessidades globais e incluem pessoas de
todo o mundo. Para mais informações, visite o site www.extremenazarene.org.
• Finanças. Há dois grandes custos relacionados com a maioria dos projetos de T&T:
 Os custos relacionados a materiais de construção, suprimentos médicos,
materiais escolares, equipamento do Filme JESUS ou qualquer outra coisa que
for necessária no local de trabalho de T&T.
 Os gastos da equipe com viagem, comida, estadia, seguro e outros gastos
diversos.
Diretrizes de T&T
• Uma igreja pode planejar um projeto de T&T depois de ter dado, pelo menos, 5,5
porcento de sua entrada atual para o Fundo de Evangelismo Mundial.
• Um distrito pode planejar um projeto de T&T depois das igrejas naquele distrito
tiverem dado coletivamente pelo menos 90 porcento do alvo total de Evangelismo
Mundial do distrito.
• Todos os projetos de T&T são aprovados nos níveis distritais, de área (fora da
Região dos EUA/Canadá) e regionais antes de serem adicionados para a lista de
projetos globais aprovados.
• Todos os projetos de T&T que cruzam fronteiras distritais ou acontecem em outro
país devem ser aprovados primeiro e depois registrados no Escritório de T&T no
Centro Global de Ministério.
• É necessário ter o seguro de saúde obtido através do Escritório de T&T no Centro
Global de Ministério para todos os projetos de T&T aprovados.
• A Igreja do Nazareno não será responsável por equipes ou indivíduos que não
trabalharam através do Escritório de T&T e não pagaram o seguro exigido.
• Fundos de projeto de T&T devem ser enviados para o Serviço de Tesouraria Global
três meses antes da partida. Isso é necessário para processar os fundos e permitir
que haja tempo suficiente para comprar os materiais antes da chegada da equipe no
local do projeto. Para equipes de fora dos E.U.A., por favor, contate o Escritório de
T&T no www.workandwitness.org e combine formas de pagamento.
Recursos
• Site de Trabalho & Testemunho: www.workandwitness.org. Esse site tem uma
riqueza de informações, incluindo formulários on-line e guias de recursos que
podem ser baixados.
• Site da MNI: www.nazarenemissions.org
• Site de Nazarenos em Missão e Fazedores de Tenda: www.missioncorps.org
• Site de viagens do Ministério do Filme JESUS: www.jfhp.org/getinvolved/trips.cfm
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• Site de Missões Nazarenas Extreme: www.extremenazarene.org
• Site de Jovens em Missão: www.youthinmission.org
Notas:
1. Constituição da MNI, Artigo III, Seção 1.
2. Constituição da MNI, Artigo IV.
3. Constituição da MNI, Artigo VI, Seção 1.A.
4. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 1.C.2.
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Capítulo 4
Ofertas
“Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que
podiam. Por iniciativa própria.”
(2 Coríntios 8:3, NVI)
“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação,
pois Deus ama quem dá com alegria.”
(2 Coríntios 9:7, NVI)
O terceiro objetivo da MNI é: Ofertas—Dedicando a nós mesmos e nos nossos
recursos, especialmente ao Fundo de Evangelismo Mundial, para expandir o
reino de Deus.
Ofertas, especialmente sacrificiais, são necessárias para a missão global da Igreja
do Nazareno. A MNI tem a responsabilidade de ajudar a levantar fundos para a missão
global da igreja. Portanto, a MNI recomenda o seguinte:
• O dinheiro levantado para missões globais nunca deve ser usado para qualquer
outro propósito a não ser ao que ele foi designado.
• É muito importante enviar imediatamente os todos os fundos para o escritório ou
para as pessoas designadas.

•

•

•

•

Ministérios da Igreja Local
Pode ser necessário algum dinheiro para operar a MNI da igreja local, como para
custear palestrantes especiais, projetos missionários locais, suprimentos e
recursos, etc.
O dinheiro de despesas locais geralmente é obtido ao receber ofertas ou como um
item no orçamento da igreja.
Ministérios Distritais
Faz-se necessário algum dinheiro para operar os custos do ministério distrital da
MNI, como a convenção distrital, vários recursos, despesas regionais, despesas
com delegados à Convenção Global da MNI, etc.
O distrito pode decidir custear o ministério distrital de MNI. Algumas sugestões
incluem: as igrejas locais podem contribuir com uma quantia designada, as igrejas
locais levantam uma oferta especial, o distrito designa alguma verba do seu
orçamento, etc.
Ministérios Globais
Fundo de Evangelismo Mundial

•

O Fundo de Evangelismo Mundial (FEM) é vital para a missão global da Igreja do
Nazareno. O FEM colabora e é a linha de vida essencial para o evangelismo total
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•
•

•
•

•

da igreja ao redor do mundo.
Com o FEM, fazemos mais juntos do que faríamos sozinhos. Esse é um
compromisso de conexão.
Cada igreja local deveria considerar o FEM como a oferta mais importante da
missão global. Especiais Missionários Aprovados, como o Alabastro e o Ministério
Nazareno de Compaixão devem ser dados além do alvo do FEM.
O novo alvo de oferta do FEM é de, pelo menos, 5,5 porcento das entradas da
igreja. Esse alvo é o mesmo para todas as igrejas em todas as regiões mundiais.
Ofertas especiais, como Ofertas de Páscoa e Ações de Graças (Colheita), ajudam
a levantar o FEM. As igrejas também podem usar ofertas de Jejum e Oração, ou
ofertas de Promessa de Fé para pagar o FEM. A igreja pode dar também 5,5
porcento de suas entradas de dízimos e ofertas regulares.
A Junta Geral determina a distribuição do FEM. A maior parte do FEM é investida
na evangelização global.

Operações relacionadas a Área e Benefícios dos Missionários. A seguir tem uma
lista parcial do que as entradas do FEM para a Missão Global são usadas:
• Missionários: salários, despesas de viagens, verba para educação, plano de
pensão, plano e seguro de saúde, etc.
• Apoio e operação de igrejas, escolas, hospitais, clínicas, etc.
• Plantação de igreja e desenvolvimento.
• Manutenção de prédios e propriedades.
• Seminários e treinamentos.
Reconhecimento: a MNI reconhece as igrejas locais e distritos que conseguem atingir
seus alvos de ofertas para o FEM.
• Igreja de Evangelismo Mundial: Igrejas que dão, pelo menos, 5,5 porcento de
suas entradas para o FEM atingiram o alvo mínimo de seu apoio a missões globais.
Essas igrejas são o “sangue” da missão da Igreja do Nazareno nas nações.
• Igreja de Evangelismo Mundial por Excelência: Igrejas que deram, pelo menos,
5,7 porcento ao FEM.
• Distrito de Evangelismo Mundial por Excelência: Distritos que dão, pelo menos,
90 porcento do alvo do FEM (5,5 porcento) alcançaram o total mínimo de seu apoio
a missão global como distrito.
Ofertas a Especiais Missionários Aprovados
•

•

A MNI promove ofertas especiais para missões. As ofertas enviadas para Especiais
Missionários Aprovados são além e acima do FEM. Essas ofertas especiais
oferecem apoio valioso para missionários, nacionais e outros líderes globalmente.
Quando uma igreja envia essas ofertas através dos canais certos (veja a página
18), aquela igreja receberá crédito para o reconhecimento de 10 porcento.
A MNI coloca prioridade nos seguintes Especiais Missionários Aprovados. A MNI
encoraja cada igreja local a determinar frequência e as formas mais eficazes para
receber cada uma dessas ofertas vitais.
 Oferta de Alabastro—Investida somente em prédios e propriedades.
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•
•

 Transmissão da Missão Mundial—Oferece transmissões em mídia eletrônica do
Evangelho por todo o mundo.
 Cuidado Missionário—Apóia o cuidado médico e as necessidades pessoais dos
missionários através de ofertas especiais e outras oportunidades para ofertar. Ela
une ELOS, o Fundo Missionário de Natal; Prêmio de Serviço Distinto, Ról de
Memória.
 Outros Especiais Missionários Aprovados—A parceria da Missão Global
continua a promover outros Especiais Missionários Aprovados, como o Ministério
Nazareno de Compaixão, o Filme JESUS, Trabalho & Testemunho, etc.
Às vezes, um missionário visita igrejas para falar sobre seu trabalho missionário.
As igrejas devem levantar uma oferta para esses missionários, se for possível.
Igrejas locais e distritos podem escolher quais ofertas querem apoiar e como
levantarão o dinheiro. Eles devem enviar o dinheiro através dos escritórios
determinados pelas regiões e distritos.
Promessa de Fé

Algumas igrejas usam o plano de Promessa de Fé para apoiar financeiramente
missões globais. O que é Promessa de Fé? A igreja local desafia as pessoas a
fazerem compromissos anuais de Promessa de Fé para missões nazarenas
globalmente. A Fé é essencial: a igreja motiva todos a buscarem de Deus direção
sobre o valor que eles prometerão dar pela fé. O total comprometido é dado de acordo
com a preferência do indivíduo e, de acordo com a providência de Deus—
semanalmente, mensalmente ou como uma oferta única.
Diretrizes da Promessa de Fé
• O dinheiro de Promessa de Fé deve ser para missões, primeiramente dirigido a
evangelismo global.
• A Promessa de Fé não precisa substituir outras ofertas missionárias, como a Oferta
de Páscoa, por exemplo, para o FEM. As pessoas que não fizeram compromissos
de Promessa de Fé devem ter a oportunidade de participar nessas ofertas.
• O dinheiro de Promessa de Fé também pode incluir quantias para Especiais
Missionários Aprovados; entretanto, a MNI recomenda que as igrejas dêem às
pessoas a oportunidade de participarem nessas ofertas também.
• A Promessa de Fé pode incluir dinheiro para gastos com a MNI local e distrital.
• A Promessa de Fé não inclui outros gastos da igreja, como o salário do pastor,
gastos com prédios, etc.
• A confiança das pessoas não pode ser quebrada.
Políticas da Promessa de Fé
• O Fundo de Evangelismo Mundial deve ser dado por completo e antes de
considerar Especiais Missionários Aprovados.
• O dinheiro da Promessa de Fé deve ser usado somente para empreendimentos
missionários.
• Todas as ofertas de Promessa de Fé devem ser contabilizadas através do
tesoureiro local de MNI ou um tesoureiro único.
Tesoureiro da MNI na Igreja Local
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•

A Constituição da MNI diz que o tesoureiro da MNI pode ser eleito ou pode ser um
1
tesoureiro único da igreja .

Mantendo dos Registros
• Não importa quão pequena seja a igreja ou a quantia de dinheiro envolvida, os
registros de dinheiro, incluindo as verbas recebidas e distribuídas, devem ser
precisos e detalhados, e devem ser guardados.
• O tesoureiro da MNI local tem que fazer um relatório financeiro preciso para o
pastor incluir no seu relatório para a assembleia distrital.
• Se for usado um sistema de tesoureiro único, essa pessoa é responsável por
manter os registros de toda a verba da MNI. Se tiver um tesoureiro da MNI e um
tesoureiro único, as duas pessoas devem trabalhar juntas nos relatórios financeiros.
Distribuindo os Fundos: Enviar fundos para o local ou escritório certo pode
economizar tempo e evitará problemas com contabilidade.
• Regiões da África, Ásia-Pacífico, Eurásia, Meso-América, e América do Sul:
Enviam todos os fundos para o escritório regional, onde os fundos serão
encaminhados para o Serviço de Tesouraria Global no Centro Global de Ministério.
• Canadá: Escreva todos os cheques para “Church of the Nazarene Canada.” Envie
para Church of the Nazarene Canada, 20 Regan Road, Unit 9, Brampton, ON L74
1C3, CANADA.
• Estados Unidos: Instruções para as igrejas dos EUA estão incluídas na versão
completa do Manual da MNI.

•
•
•
•

Recursos
Site da MNI <www.nazarenemissions.org>
Site da Igreja do Nazareno <www.nazarene.org>
Site de Mordomia <www.nazarene.org> e clique em “Stewardship” (Mordomia)
Site do Filme JESUS Parceiros da Colheita <www.jfhp.org>

Notas
1. Constituição da MNI, Artigo V, Seção 1.C.2. and D.4.
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Capítulo 5
Educação
“Os que aceitaram a mensagem foram batizados,
e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas.
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e às orações.”
(Atos 2:41-42, NVI, grifo adicionado)
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações...
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado”
(Mateus 28:19a-20a, NVI, grifo adicionado).
O quarto objetivo da MNI é: Educação—Informando as pessoas sobre as
necessidades do mundo e capacitando a igreja a suprir essas necessidades em
Cristo.
Educação é o objetivo fundamental, que serve de base para os outros três objetivos.
Os nazarenos só podem orar, discipular e dar, quando eles “souberem”. Os líderes de
MNI devem diligentemente buscar educar as pessoas sobre as necessidades globais e
sobre como elas podem suprir essas necessidades em Cristo Jesus.
Os nazarenos ao redor do mundo estão compartilhando as histórias de missões da
igreja. Contar histórias estimula a paixão por missões globais. Quando os seguidores
de Jesus descobrem o que está em jogo e escutam como os outros estão obedecendo
ao chamado de Deus para missões, eles são desafiados a participarem também.
A MNI está comprometida a ajudar as igrejas locais a contarem histórias
missionárias. Isso é realizado através de uma variedade de recursos e apoio a igrejas
locais.
Recursos de Mídia e Educação Missionária
Livros Missionários de MNI
• Livros para Adultos: Seis livros em inglês são escritos a cada ano para contar a
história de missões globais. Os livros também estão disponíveis em áudio em um
CD. Os livros são vendidos em pacotes de seis através da Casa Nazarena de
Publicações, em Kansas City. Visite o site da CNP <www.nph.com> e procure o link
para “NMI Missions Books” (Livros Missionários da MNI).
• Livros para Jovens: Três dos livros para adultos em inglês são designados para
os jovens a cada ano, disponíveis em pacotes de três através da Casa Nazarena de
Publicações, em Kansas City. Visite o site da CNP <www.nph.com> e procure o link
para “NMI Missions Books” (Livros Missionários da MNI).
• Livros para Crianças: Seis livros em inglês são escritos a cada ano, três para
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todos os leitores e três para leitores avançados. Eles estão disponíveis em pacotes
de seis através da Casa Nazarena de Publicações, em Kansas City. Visite o site da
CNP <www.nph.com> e procure o link para “NMI Missions Books” (Livros
Missionários da MNI).
Currículo da MNI
• Jornal Internacional de Educação Missionária (JIEM): Esse recurso, baseado
nos recursos para adultos e crianças descritos abaixo, está disponível em espanhol,
português, francês, thai e inglês. Ele é planejado para congregações fora da Região
dos EUA/Canadá e para congregações que não falam a língua inglesa nos Estados
Unidos e Canadá. O JIEM em outras línguas (sem ser o inglês) pode ser acessado
de graça no site da MNI <www.nazarenemissions.org>. Todas as traduções estão
disponíveis através dos escritórios regionais.
• Recursos para Adultos: Living Mission contém materiais para lições, histórias,
vídeos curtos e CAUSES (projetos missionários bem práticos). Uma assinatura
também fornece acesso ao site do Living Mission <www.livingmission.com> para
recursos adicionais. Esse recurso está disponível através da Casa Nazarena de
Publicações. Visite o site <www.nph.com> e acesse “Mission Education” (Educação
Missionária).
• Recursos para Jovens: Esse recurso ajuda os jovens a desenvolverem um estilo
de vida de serviço e consciência missionária. CAUSES missionários podem
encorajar os jovens a se ligarem com projetos práticos específicos ao redor do
mundo. Esse recurso está disponível através da Casa Nazarena de Publicações.
Visite o site <www.nph.com> e acesse “Mission Education” (Educação Missionária).
• Recurso para Crianças: As crianças aprendem sobre missões globais através de
doze lições a cada ano. Esse é um currículo regional de um ano desenvolvido para
crianças no ensino primário. Tem um guia de recursos, um CD com 24folhas de
atividades e slides de PowerPoint com as artes de cada um dos seis livros
missionários. Esse recurso está disponível através da Casa Nazarena de
Publicações. Visite o site <www.nph.com> e acesse “Mission Education” (Educação
Missionária).
• Biblioteca de Mídia Nazarena é um site que contém um catálogo de DVDs, CDs, e
arquivos de PDF da Igreja do Nazareno. A biblioteca tem recursos para a MNI,
Missão Global e Ministério Nazareno de Compaixão. Visite o site
<www.nazarenemedialibrary.org>.
• Recursos além do Inglês: Muitos recursos missionários estão disponíveis em
espanhol, português, francês e thai. Visite o site da MNI
<www.nazarenemissions.org> e clique em “Educating” (Educação)

•

Recursos On-line
O Site da MNI: Esse é o principal recurso para líderes da MNI. A informação é
organizada em torno de quatro objetivos: oração, discipulado, ofertas e educação.
Dois recursos úteis são os perfis dos missionários, o “A to Z Directory” (Diretório de
A a Z). Também há seções para os presidentes distritais de MNI. Visite o site
<www.nazarenemissions.org>.
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•

•

•

•

•

•

Engage é uma revista grátis, no formato de web , que destaca conteúdo
missionário: histórias sobre pessoas, artigos sobre as estratégias missionárias de
nossa igreja, fotos, artigos enviados pelos leitores e outros autores. O público alvo é
toda a família nazarena ao redor do mundo. O site da revista pode ser traduzido em
múltiplos idiomas na página inicial. Para mais informações e para assinar, visite o
site da revista Engage <www.engagemagazine.com>.
Mission Connection é um recurso mensal grátis para o uso de líderes da MNI na
igreja local. Ele é cheio de ideias e estratégias para ajudar a implementar os
objetivos da MNI. Para mais informações e para assinar, visite o site
<www.nazarenemissions.org> e clique em “Educating” (Educação), depois em
“Mission Connection.”
HeartLine é um boletim mensal grátis designado pelos líderes da MNI e é enviado
eletronicamente a presidentes distritais da MNI e a membros do Conselho Global.
HeartLine contém uma grande gama de informações úteis para líderes da MNI em
todos os níveis. Ele pode ser acessado no site da MNI www.nazarenemissions.org
no “A to Z” Directory” (Diretório de A a Z).
Filme JESUS Parceiros da Colheita tem um site extenso com histórias de vidas
transformadas, relatórios, folhetos, cartazes, etc., para serem usados no
evangelismo local. Visite www.jfhp.org. Também, visite Viagens do Ministério do
Filme JESUS <www.jfhp.org/getinvolved/trips.cfm>.
Ministério Nazareno de Compaixão (NCM) O site inclui notícias, histórias,
informação, projetos, apadrinhamento de crianças e oportunidades para ofertas.
Visite www.ncm.org.
Missão Global O site fornece muitas informações sobre os nazarenos ao redor do
mundo, incluindo links fáceis para os vários ministérios da Missão Global (por ex.,
MNI, NCM, Trabalho & Testemunho, Jovens em Missão, Nazarenos em Missão,
Transmissão da Missão Mundial. Visite www.globalmission.nazarene.org.
Designação para Serviço em Casa (Deputação)

•

•

•

•

O que é deputação? Quando os missionários estão servindo em casa, geralmente
eles viajam para igrejas para falarem de seu trabalho e compartilharem o que Deus
está fazendo.
Propósito: Uma das maneiras mais eficientes de contar a história missionária é ter
os missionários falando e interagindo com as congregações. Isso ajuda a trazer o
mundo para a igreja e é uma das estratégias importantes para realizar o objetivo de
“Educar”.
Agendamento: Se possível, os distritos devem ajudar as igrejas a marcarem com
um missionário. As igrejas podem contatar os escritórios distritais e regionais para
ajudar a marcar outras pessoas para ministrar. Tenha o cuidado de incluir crianças
e jovens nos cultos com os missionários e pregadores sobre missões.
Oferta e Acomodações: A igreja dever dar uma oferta para o missionário ou o
pregador de missões. A igreja também deve prover hospedagem e refeições para o
missionário ou o pregador de missões.
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Escolas Bíblicas e Seminários
•

•
•

•
•

As insittuições nazarenas educacionais ao redor do mundo estão treinando
pregadores, professores, evangelistas, enfermeiros e líderes leigos. Essa educação
é essencial para o sucesso dos esforços evangelísticos. . Deus usa esses
pregadores, professores e leigos no mundo para edificar o Seu Reino nas suas
próprias áreas. Portanto, o nosso trabalho de educação é vital para a preparação
de líderes internacionais e equipes pastorais.
Por favor, lembre dos alunos, dos docentes e das equipes de trabalho em oração.
Para uma lista das insituições nazarenas globais, visite o site:
<www.nazarenemissions.org>, e clique em “Educating” (Educação)
Outros Recursos
Site da Transmissão da Missão Mundial <www.worldmissionbroadcast.org>
Site da Mobilização Missionária Global <http://mobilization.nazarene.org>
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