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Introdução
Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a
vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. (1 Tessalonicenses 5:16-18, NVI)
Este é o espírito com o qual lhes damos as boas-vindas à 89a Sessão da Junta Geral da Igreja do
Nazareno. Apresentamos a você a nossa prestação de contas “registrada” da liderança espiritual e
administrativa da igreja.
Considere esse relatório uma atualização da história que começou há 104 anos na fundação de
nossa denominação, que foi possível devido a esforços sacrificiais de mais de dois milhões de
nazarenos em 156 áreas mundiais: pastores, leigos, missionários, superintendentes distritais,
professores de escola dominical, evangelistas, líderes de ministério de compaixão, capelões e
educadores.
Essa é a Terceira Sessão da Junta Geral do quadriênio de 2009–2013. Haverá mais uma Sessão
da Junta Geral em Fevereiro de 2013, somente cinco meses antes da 28a Assembleia Geral em
Indianápolis, Indiana, EUA, em junho.
Ao mesmo tempo que queremos fazer todo o possível para mantermos o “sentimento de família”
que caracteriza as assembleias gerais, as limitações de recursos financeiros tem nos levado a
repensar como a nossa comunidade internacional de fé deve se reunir.
Ore pelo nosso secretário Geral e sua equipe enquanto estão trabalhando para suprir as
necessidades de nossa crescente comunhão. Ore também para que o Espírito de Deus seja sentido
de forma poderosa, nos levando adiante nesses primeiros anos do segundo século de nossa
denominação.
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Um ano atrás, em Louisville, Kentucky, EUA, os superintendents gerais convocaram um tempo
de oração e encorajamento para a Junta Geral. Foram designados parceiros de oração, cartões de
informação foram distribuídos e membros da Junta oraram uns pelos outros.
A pessoa que estava no cartão que você pegou em Louisville continuará sendo seu parceiro de
oração para o resto do quadriênio. Cremos que você deve ter conseguido encontrar essa pessoa
durante o nosso tempo em Overland Park, Kansas, EUA.
Mesmo entendendo que melhorar os nossos relacionamentos é algo importante, o maior
propósito dessa iniciativa é crescermos mais perto de Deus e entendermos Sua vontade para as
nossas vidas e nossa igreja. A oração possibilita isso.
Agradecemos ao secretário geral, David Wilson, sua diretora administrativa, Judy Veigl, e sua
equipe pelo trabalho espetacular para a Junta Geral e por servir a todos nós durante as plenárias e
reuniões do comitê. Por favor, juntem-se a mim para expressar gratidão a esses dedicados servos
da igreja.

Estado do Centro Global de Ministério
(Interesses da Missão Geral)

O Centro Global de Ministério (CGM) viu um pêndulo balançar nas duas direções em 2011
enquanto buscava o equilíbrio.
Uma direção foi uma significativa redução da força de trabalho do CGM. Isso começou em
fevereiro, quando a JSG apresentou um plano de trabalho durante a Junta Geral em Louisville,
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mostrando que chegaríamos a uma queda de entradas do Fundo de Evangelismo Mundial (FEM)
de $ 10 milhões de dólares entre 2008 e 2011.
O que fez essa ação ser difícil foi o fato de que os funcionários do CGM são pessoas boas e fiéis
que trabalham diligentemente em suas tarefas e são chamadas ao serviço.
Despedir-se da equipe, mesmo daqueles que tiveram uma aposentadoria adiantada, nunca é fácil;
mas isso tornou-se necessário devido a situação financeira do Centro Global de Ministério.
Algumas igrejas, distritos e faculdades estão experimentando desafios semelhantes.
Três itens que precisam ser notados em relação a equipe do Centro Global de Ministério:


O número de funcionários e missionários contratados servindo no CGM foi
reduzido em aproximadamente 40.



Mudanças ocorreram no Ministério de Escola Dominical e Discipulado em
setembro, incluindo a desocupação de duas posições de diretores ao mesmo tempo
que se manteve um sério de serviços para adultos e crianças.



A empregabilidade com “equivalência de tempo integral” custeada por fundos do
FEM no CGM agora é de 116—uma redução de 128 desde 1988.

A JSG fez diversas consultorias com os Comitês Executivo e de Finanças da Junta Geral para
garantir que houve cuidado adequado na tomada de decisões que envolveram finanças e equipe
de trabalho. A nossa Junta quer dar um agradecimento especial a oficiais, diretores e toda equipe
do CGM por implementarem um plano de trabalho, equilibrando os orçamentos e cooperando
com a JSG durante esse difícil processo.
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Uma Semana de Milagres
Graças a Deus o pêndulo também foi para a outra direção em 2011 quando o Centro Global de
Ministérios viveu os milagres da provisão de Deus e das respostas de oração sobre os bens e
propriedades da Junta Geral.
O primeiro milagre foi a venda do portifólio do Fundo de Empréstimo de Igreja nos EUA para a
Fundação Wesleyana de Investimento. O resultado dessa transação foi que a Junta Geral recebeu
um pagamento de quase $ 27 milhões de dólares pelo portifólio de empréstimo. Isso possibilitou
a tesouraria geral usar parte dos procedimentos da venda para pagar as contas da construção do
CGM.
O Centro Global de Ministério agora está sem dívidas! Louvado seja o Senhor!
O Comitê Executivo, aconselhado pelo Comitê de Investimento da Junta Geral, aprovou o
investimento dos fundos que sobraram em capital ativo de longo prazo; esses fundos não serão
usados para despesas operacionais regulares. Cerca de $ 8 milhões de dólares estão investidos
agora como ativos de capital aprovados pela Junta Geral.
O segundo milagre envolvendo o Centro Internacional. Depois de muitos meses de negociações,
a tesouraria geral, agindo em nome da Junta Geral, vendeu a antiga propriedade da Sede
Nazarena no endereço 6401 The Paseo, Kansas City, Missouri, EUA, para a Fundação Ewing
Marion Kauffman Foundation de Kansas City. O preço de venda foi $2.7 milhões de dólares.
Esse procedimento também foi parte da resolução da dívida do Centro Global de Ministério.
A folha de balanços da Junta Geral melhorou significativamente com essas transações;
entretanto, as entradas e gastos ainda precisam de monitoramento cuidadoso.
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Damos a Deus toda a honra e glória pelas grandes coisas que Ele tem feito.

Resumo do Centro Global de Ministério
O pêndulo pode ter balançado para direções diferentes em 2011, mas o alvo do CGM continua
sendo o mesmo: focar o apoio da liderança geral e administrativa em Lenexa na estratégia da
missão global e na facilitação de uma igreja de santidade bem conectada.
Mesmo não substituindo alguns missionários que estão se aposentando e outros que deixaram as
áreas, manter os nossos compromissos com os 737 missionários contratados e assalariados pelo
FEM é uma imensa prioridade para a Junta de Superintendentes Gerais.*
O novo custo da estrutura disponibiliza recursos financeiros adicionais para o investimento em
evangelização mundial através das regiões da Missão Global.
Depois de três anos instáveis, estamos começando a ver os contornos de um novo CGM que, de
acordo com o Manual, tem a responsabilidade da supervisão diária dos interesses da missão geral
da igreja. O Centro Global de Ministério focará nas coisas que ele faz bem transferindo alguns
programas para as igrejas, distritos e regiões, além de eliminar os que não são necessários ou que
tem seguido o seu curso.
Em resposta ao Relatório da Equipe de Trabalho do Ministério Global, a JSG votou para mudar o
MIEDD e a JNI para o Departamento de Missões Globais, sob a direção do Diretor de Missões
Globais. Os superintendentes gerais aceitaram o conceito da ideia de regionalizar o MIEDD e a
JNI. Porem, a decisão inclui manter algum tipo de coordenação global operando no CMG.
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A Junta de Superintendentes Gerais também está investigando maneiras pelas quais pode
colaborar com outras denominações e associações de santidade – wesleyanas. Seguindo uma
recomendação da Assembleia Geral de 2009, estamos buscando cuidadosamente parcerias para
a missão e ministério com outros que compartilham a mesma doutrina.
Em dezembro, um boletim de notícias foi feito para anunciar a criação de uma Aliança
Wesleyana Global composta de 10 comunidades de fé; a Igreja do Nazareno é membro
fundadora. Essa Aliança será oficial depois da aprovação dos grupos governantes de cada
denominação ou comunidade de fé.

Transições no Centro Global de Ministério
Nesta noite, a Junta Geral se despediu de E. LeBron Fairbanks, Louie E. Bustle, e H. Melvin
McCullough, que juntos deram aproximadamente 140 anos de serviço à Igreja do Nazareno.
O Dr. Fairbanks serviu como comissário de educação no CGM de março de 2008 até setembro
de 2011. Antes de chegar ao Centro Global de Ministério, ele, juntamente com a sua esposa
Anne, tiveram uma carreira distinta como pastor auxiliar, pastor titular, deão acadêmico e
presidente do Seminário Teológico Nazareno da Ásia-Pacífico, em Manila, Filipinas.
O Dr. Fairbanks também serviu por 17 anos como presidente da Universidade Nazarena de
Mount Vernon, em Mount Vernon, Ohio, EUA, onde, com a sua aposentadora, foi designado
presidente emérito pela Junta de Administradores.
O Dr. Fairbanks agora é o director fundador do BoardServe.Org.
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Louie E. Bustle, cuja vida de serviço à Igreja do Nazareno será destaque na plenária da noite de
segunda-feira, conclui 17 anos como diretor da Missão Global (antes, diretor da Missão
Mundial). O Dr. Bustle foi eleito para essa posição na Sessão da Junta Geral de 1994.
Sob sua liderança, as áreas de missão gobal cresceram de 1.1 milhão de membros em 1994 para
2.1 milhões de membros em 2011.
Também nos despedimos de H. Melvin McCullough. O Dr. McCullough começou no ministério
pastoral, serviu como director executivo de Ministérios de Jovens para a Igreja do Nazareno e
tornou-se superintendente distrital do distrito Washington Pacific. Ele foi eleito o presidente
inaugural da Fundação da Igreja do Nazareno em 2004 quando era pastor titular da Primeira
Igreja do Nazareno de Bethany (Oklahoma). O Dr. McCullough foi presidente da Junta Geral por
oito anos e da Junta de Pensões por 19 anos.

Estado da Igreja
Uma Igreja Global
Desde o seu começo, a nossa denominação tem tido uma dimensão internacional. “No
desenvolvimento dum ministério global a Igreja do Nazareno tem dependido historicamente da
energia de obreiros nacionais que têm compartilhado com missionários as tarefas de pregar e
ensinar a palavra da graça.” (Manual, Declaração Histórica, pág. 21)
Essa visão histórica possibilita testemunho de pessoas locais para que futuras gerações possam
ser introduzidas ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por alguém em sua própria cultura.
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Devido a nossa presença mundial e liderança nacional, a Igreja do Nazareno está posicionada de
forma única para que cada país seja um país que envia e cada região ser uma região de envio de
missionários e voluntários.
As oportunidades transbordam para fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações.
A missão da nossa igreja tem sempre sido mais dependente nas ações do Espírito Santo do que
no nosso clima econômico favorável; ao mesmo tempo, os recursos financeiros são necessários
para enviar missionários, treinar líderes nacionais e sustentar novas áreas.
Enquanto os fundos para missões continuam sendo grandemente enviados pelas igrejas dos
Estados Unidos, mais áreas mundiais, incluindo o Brasil, a Coreia e a África Sub-saariana estão
tomando mais responsabilidades no envio de missionários, apoiando líderes nacionais e abrindo
igrejas.
Como resultado das orações e ofertas sacrificais da denominação, a Missão Global está
recomendando à esta Junta Geral o envio de 14 missionários e a expansão em mais três áreas
mundiais.
Louvamos ao Senhor por Suas bênçãos contínuas sobre a Igreja do Nazareno.

Registrando o Progresso
Medir progresso é uma parte importante da vida da igreja e precisamos garantir que estão
avaliando as coisas certas. Isso é boa mordomia.
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O CGM trabalha juntamente com igrejas, distritos e regiões para atualizar sua informação
estatística. A denominação tem um sistema de relatórios muito confiável, mas precisamos ter
certeza que estamos mantendo-nos em dia com as mudanças no ministério local.
Aqui está um resumo dos dados do relatório do secretário geral para 2011:


A membresia total da Igreja do Nazareno agora é de 2.1 milhões—quase 4 porcento de
crescimento sobre 2010 e 50 porcento de crescimento na década, ou 718.500 novos
membros.



Há 27.500 igrejas ao redor do mundo; 19.250 são organizadas.



807 igrejas foram organizadas esse ano.



157.000 novos nazarenos foram relatados, uma queda de 16.200 em relação a 2010.



O total de entradas das igrejas nos Estados Unidos, que proveu aproximadamente
95 porcento do Fundo de Evangelismo Mundial em 2011, caiu assustadoramente cerca de
$103 milhões de 2008 a 2011. Isso ajuda a explicar o grande declínio de $ 10 milhões de
dólares na entrada do FEM nos últimos quatro anos.



As ofertas do FEM em 2011 foram de $38,8 milhões de dólares, especiais missionários
receberam $31,4 milhões.
o Um pouco mais de 26 porcento das igrejas deram 5,5 porcento ou mais de ofertas não
missionárias para o FEM.
o Um adicional de 37 porcento das igrejas relataram um pouco de oferta ao FEM.
o Trinta e sete porcento das igrejas não relataram nenhuma oferta ao FEM.



O pagamento acima do orçamento para o FEM na região dos EUA /Canadá chegou a $4.4
milhões de dólares, que estão sendo usados para ajudar a cobrir os custos da expansão das
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novas áreas mundiais e ajudar no compromisso existentes com os missionários que já
estão nas áreas.
o O número de distritos dos EUA/Canadá que alcançaram ou superaram os 100
porcento da sua alocação do FEM foi de 15 distritos em 2010 para 57 districtos em
2011.


Mesmo com a superação de pagamento do FEM tendo excedido, os interesses
missionários em geral estão enfrentando um desafio sério para alocar o Fundo de
Evangelismo Mundial ao mesmo tempo que a igreja experimenta um crescimento
dramático em certas áreas mundiais.



Os três slides a seguir ilustram a tensão entre o declínio do FEM, o crescimento contínuo
da membresia e a internacionalização:
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Chifre da África
É um privilégio da Junta de Superintendentes Gerais servir nazarenos que cuidam e têm
compaixão. Além do nosso auxílio para a recuperação do Haiti após o terremoto de 2010, um
pedido de ajuda está saindo do nosso Ministério de Compaixão em nome do Chifre da África,
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onde milhares de pessoas estão passando fome—incluindo pastores e famílias nazarenas.
(http://www.ncm.org/africahunger/)
Um pouco mais de $800.000 dólares foi recebido para oferecer comida e cuidado médico para os
nossos irmãos e irmãs em Cristo nessa parte da África. Precisaremos de mais, porém
expressamos a nossa gratidão à igreja por essa generosa oferta de apoio inicial em momentos de
dificuldades econômicas.

E Se?
Em Mateus 16, Jesus percebeu que Seu tempo era curto, que Seus dias em carne estavam
numerados. Havia alguém que o tinha reconhecido pelo que Ele era? Havia alguém que poderia
seguir com o Seu trabalho e esforço pelo Seu reino quando Ele deixasse a carne?
A própria sobrevivência da fé cristã estava em risco. Ele esteve numa área cheia de templos para
deuses sírios, num lugar de esplendor de mármores brancos da casa de César-adoração dominava
a paisagem. A ali—dentre todos os lugares—esse impressionante Jesus, determinou colocar tudo
em prova e perguntou aos Seus discípulos quem eles achavam que ele era.

Quem Vocês Dizem que Eu Sou?
Encontramos isso em Mateus 16:13–16: “Chegando Jesus à região de Cesaréia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: ‘Quem os homens dizem que o Filho do homem é?’ Eles
responderam: "Alguns dizem que é João Batista; outros, Elias; e, ainda outros, Jeremias ou um
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dos profetas". ‘E vocês?’, perguntou ele. ‘Quem vocês dizem que eu sou?’ Simão Pedro
respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo".
“Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo!” Que confissão!
Carl F. H. Henry escreveu: “Sem uma recuperação das convicções espirituais e da vitalidade que
marcou a igreja quando ela veio a existir, o Cristianismo não tem chances de ser um bom
combatente entre as religiões mundiais.”
Depois, no versículo 17, Jesus respondeu à confissão de Pedro. “Respondeu Jesus: "Feliz é você,
Simão, filho de Jonas! Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai
que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e
as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o que você
ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos
céus". (Mateus 16:17-19, NVI).
Note exatamente as palavras que foram ditas por Cristo no versículo 18.
•

Fato 1: “Minha igreja”
A igreja é de Cristo.
Não é um prédio.
Não é uma estrutura denominacional.
A edificação da igreja de Cristo está na reunião de Seu povo—e a Igreja do Nazareno é
parte vital dessa reunião.
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•

Fato 2: “Edificarei”
Inquestionavelmente, Cristo é o edificador da Igreja e o poder por trás de sua estrutura.
(1 Coríntios 3:11)
A Igreja de Jesus Cristo é edificada sobre duas coisas:
o

a revelação divina de que o nosso Senhor e Salvador é o Messias, o Filho do Deus
Vivo.

o
•

a profissão de fé em Cristo (veja a confissão de Pedro em Mateus 16:16).

Fato 3: “As portas do Hades não poderão vencê-la”
A Igreja é sustentada e unida por Cristo. (Colossenses 1:17)
Cristo é quem protege a Igreja.

•

Fato 4: “Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus.”
Ele nos deu, Seus seguidores, as chaves para o Reino.
Temos a oportunidade para trazer pessoas ao Reinos apresentando a elas a mensagem de
salvação.
Ele nos deu, não somente as chaves e a autoridade, mas também o poder se sermos Suas
testemunhas.

O mesmo Espírito Santo que deu poder para Cristo em seu ministério terreno e o ressuscitou
dentre os mortos, nos deu instrução para o serviço. Ao falar um pouco antes de Sua ascensão,
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Jesus deu instruções finais aos discípulos: “Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito
Santo; e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da
terra” (Atos 1:8).
Note a ordem as coisas.
Primeiro, recebemos poder do Espírito Santo.
Cristo deixou claro que é essencial que as “testemunhas” sejam cheias do Espírito Santo para
edificar a Sua Igreja. Paulo lembrou a igreja em Éfeso que precisam estar “cheios do Espírito
Santo” (Efésios 5:18). É por isso que Jesus disse que precisávamos do Espírito Santo primeiro. É
o “espírito de santidade” que é essencial para o nosso testemunho. Vida santa e uma vida
santificada só são possíveis aqui e agora, porque elas vêm da promessa que Deus nos deu de um
“novo coração e um novo espírito” (Ezequiel 36:26).
O que significa ser uma testemunha cristã?
Testemunho é a forma como agimos diante do mundo.
É a forma como agimos diante de nossas famílias.
É a forma como agimos diante de nossos colegas de trabalho.
É a forma como agimos diante de nossas igrejas.
É a forma como agimos diante de nossas classes de escola dominical e pequenos grupos.
É a forma como agimos diante de nossos vizinhos.
É a forma como agimos diante de estranhos.
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Um comportamento que não é semelhante ao de Cristo prejudica a credibilidade de nosso
testemunho.
Ser uma testemunha—compartilhar o evangelho e espalhar a santidade bíblica—exige oração.
Exige fé. Exige a Palavra. Exige que sejamos cheio dos Espírito e direcionados pelo Espírito na
nossa caminhada diária com Cristo. Um alvo digno de todo seguidor de Cristo é fortalecer a
qualidade de seu testemunho.
Desde que a Declaração de Missão da Igreja do Nazareno foi redefinida cinco anos atrás, os e
gerais têm investido tempo para aumentar o entendimento que temos que fazer discípulos à
semelhança de Cristo nas nações. Estamos comprometidos com os nossos valores fundamentais
de sermos Cristãos, Santos e termos uma Missão. Esses valores são fundamentais para o
testemunho peculiar da igreja.
Entretanto, é tempo de focarmos mais em como a missão é realizada pessoalmente—em igrejas
locais, em nossas escolas, no local de trabalho e onde moramos.
Só pense em quantas pessoas diferentes os 2.1 milhões de nazarenos conhecem. Pense em quão
grande e diversificada é a “rede nazarena” que escutamos tanto falar.
•

Imagine o que aconteceria se um número maior de nazarenos se tornassem testemunhas
de Cristo envolvidas, demonstrando “ousadia espiritual”, e colocando a fé em prática
como encontramos no Livro de Atos.

•

Imagine se um número maior de nazarenos tomassem responsabilidade pessoal pelo
comando de Cristo para irem e fazerem discípulos em seus lares, vizinhança,
comunidades e cidades nas nações.
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•

Imagine como a vida seria diferente se mais cristãos seguissem o ensinamento de Jesus e
vivessem a Grande Comissão—amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração,
com toda a nossa alma, e com toda a nossa força, e com toda a nossa mente, e amassem o
próximo como a si mesmos. (Lucas 10:27)

•

Imagine o que aconteceria se não somente indivíduos, mas igrejas locais fossem
inspiradas pelo Espírito Santo. As igrejas locais têm a maior responsabilidade quando
falamos de implementação de missão e ministério.

•

Imagine o que aconteceria se toda igreja local estivesse comprometida a mobilizar e
encorajar criativamente o seu povo para serem testemunhas ousadas e fazedores de
discípulos comprometidos.

Se, por acaso, algumas igrejas estão esperando por “permissão” para alcançarem de maneiras
diferentes, então, você tem “permissão” e o encorajamento dos superintendentes gerais para fazer
isso.
O fato é que Igrejas do Nazareno ao redor do mundo já estão tentando coisas novas para se
conectarem com as suas comunidades. Às vezes, essas iniciativas de trabalho funcionam, outras
vezes não. Mas isso não deveria impedir as igrejas de serem inovadoras no alcançar pessoas
com o evangelho de Jesus Cristo.
A igreja tem que expandir a sua comunicação e utilizar novas mídias populares da cultura de
hoje. Isso inclui Facebook com seus 800 milhões de membros e 50 porcento de uso diário,
enviando mensagens (menos quando estiverem dirigindo), Twitter, e até tecnologia mais antiga,
como e-mails e websites. É possível ser uma igreja conectada digitalmente para ministério,
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evangelismo, crescimento espiritual e até para receber dízimos e ofertas—que deveriam ser
entendidos como um ato de adoração.
Uma observação de cuidado deve surgir aqui. Na era do Facebook, as pessoas ainda precisam de
tempo cara-a-cara. Não deixe o virtual substituir totalmente o pessoal. A Igreja deve lembrar
bem que é a pessoa do Espírito Santo que revela Jesus Cristo aos não crentes—não tecnologia.
Vamos pensar sobre isso juntos:


E se mais igrejas locais ficassem focadas no que está fora delas?



E se mais igrejas locais fossem desafiadas a tentarem novas coisas?



E se mais pastores capacitassem e comissionassem seus leigos para o serviço?



E se mais leigos, capacitados e comissionados, tomassem a iniciativa de explorar novas
áreas de ministério? Pode incluir começar estudos bíblicos nos lares, ensinar nas classes
de Escola Dominical ou se envolverem em plantação de igreja.



E se Igrejas do Nazareno e distritos cooperassem com a Aliança Wesleyana Global e
outras para trabalharem de forma mais inteligente em áreas urbanas?



E se mais nazarenos se comprometessem a fortalecer seu testemunho nesse próximo ano
através de oração e estudo da Palavra de Deus?



E se, nas maiores cidades e nos menores vilarejos, nazarenos de todas as idades ouvissem
mais uma vez o chamado de Deus, fossem cheios do Espírito Santo e fossem ao mundo
como testemunhas capacitadas e se envolvessem na missão de fazer discípulos?
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Sarcoxie, Missouri, EUA
No ano passado eu fui convidado para falar no 60o aniversário da Igreja do Nazareno de
Sarcoxie, Missouri, EUA. Quando cheguei, eu não sabia se era uma cidade ou não. Mesmo
depois de ter estado ali, ainda não tenho certeza se tem uma cidade mesmo. Entretanto, tem uma
Igreja do Nazareno.
O pastor Wayne Rose é um evangelista aposentado que foi para Sarcoxie para manter as portas
da igreja abertas. Cerca de 60 pessoas apareceram no culto de aniversário. Ele começou com
uma música especial entoada por um trio formado pelo pastor, uma pianista de 83 anos e sua
irmã que tem Alzheimer. Eles cantaram uma linda canção e sua irmã não perdeu nenhuma
palavra. Depois do trio, outro grupo talentoso liderou o louvor.
Eu preguei e passei o culto de volta para o pastor. Mas eu pouco percebi que ele ofereceria um
sermão ainda melhor através dos testemunhos do seu povo. Ele chamou um jovem à frente, no
último ano do colegial, que tinha vencido um concurso de arte da Universidade Nazarena de
MidAmerica no dia anterior. Todos o parabenizaram.
O pastor disse que alguém havia convidado esse jovem para a igreja, e ele virou o primeiro
jovem da igreja. Depois, ele convidou o seu melhor amigo, que convidou a sua namorada. A
namorada convidou a sua mãe e dois irmãos. A mãe convidou sua irmã e seus três filhos. A irmã
convidou outra amiga. E ali estavam eles, de pé na frente da igreja—11 pessoas da semente de
um convite. Tinha um sentimento de Novo Testamento ali.
Nós aplaudimos.
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Depois, o pastor pediu uma família para vir à frente que havia se unido a igreja naquela manhã.
Essa família havia sido convidada por outra família, que foi convidada por outra família, que
também convidou outra família.
Eu não tinha percebido que a Igreja do Nazareno de Sarcoxie tinha uma média de menos de dez
pessoas no ano anterior. Agora a média de frequência era de 60 pessoas.
Nós jantamos depois do culto. O homem que fritava os hambúrgueres compartilhou seu
testemunho comigo. Ela já tinha tido todos os hábitos mundanos. O pastor começou a visitar o
homem no seu local de trabalho. Depois de alguns meses, esse homem aceitou a Cristo como
seu Salvador pessoal e sua vida e família haviam mudado totalmente.
Ao deixar Sarcoxie, o Espírito Santo falou comigo: “David, não subestime o que parece
pequeno.”
Deus está trabalhando naquela igreja e comunidade. Almas estão nascendo novamente. Eles
estão fazendo discípulos. O reino de Deus está crescendo. Jesus está edificando a Sua Igreja!
Por quê? Porque há testemunhas fiéis.

Levantando Jesus
Ao pensarmos sobre sermos criativos em nosso evangelismo, as palavras de Jesus nos instruem
em relação ao conteúdo de nossa comunicação. “Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei
todos a mim” (João 12:32, NVI).
Temos que levantar a Cristo, não a nós mesmos.
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Temos que levantar a Cristo, não as nossas metodologias.
Temos que levantar a Cristo, não os nossos programas.
Temos que levantar a Cristo, não os nossos “sucessos.”
Humildade e vida santa de mãos dadas.
Quando as pessoas olham para nós, elas não deveriam ver o mundo. Quando as pessoas olham
para nós, elas não deveriam ver o nosso rosto. Quando elas olham para nós, como olhavam para
o rosto do pastor em Sarcoxie, elas devem ver o amor de JESUS.
Ao aprendermos de uma pequena cidade em Missouri, o nosso futuro está sendo moldado e
influenciado pela maneira com a qual 2.1 milhões de nazarenos em 27.500 igrejas locais
respondem ao chamado de Jesus Cristo para continuar o Seu trabalho—geralmente uma conversa
de cada vez. Isso está acontecendo em Missouri, na África, no Brasil, na Índia, e ao redor do
mundo.
Ao encerrar, oferecemos uma simples oração:
Deus Pai, enche-nos com o seu Espírito. Ensina-nos os seus caminhos. Ajude-nos a obedecermos
os seus mandamentos. Encha os nossos corações com o seu amor incondicional pelos outros.
Que amanhã sejamos mais como o seu Filho, Jesus Cristo, do que fomos hoje. Dai-nos sua
graça e paz nos dias porvir. Amém.
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Respeitosamente e em oração submetidos,
Junta de Superintendentes Gerais

Jerry D. Porter
Jesse C. Middendorf

J. K. Warrick
Eugénio R. Duarte

David W. Graves
Stan A. Toler

bgs@nazarene.org

Preparado e apresentado por David W. Graves.

Notas:
*Equipe missionária anual de 2011 contratada pela Junta Geral, incluindo os voluntários. Fonte: Missão Global
*Declaração Histórica do Manual
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