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A CRISTO NAS 

NAÇÕES

“Como o Pai me enviou, 
eu os envio.”

JOÃO 20:21
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Desde o início, a Igreja do Nazareno tem enviado com muita 

oração o seu povo para o mundo com o amor transformador 

de Cristo.

Hoje somos um movimento de missões global trabalhando 

por todo o mundo. Nós acreditamos que Deus está 

ativamente redimindo a Sua criação e tem nos chamado a 

fazer parceria com Ele.

MISSÕES NAZARENAS SÃO UM MOVIMENTO DE 

DEUS ATRAVÉS DO POVO DE DEUS.
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 PARA SER PIONEIRA, 

DESENVOLVER E FORNECER 

RECURSOS LOCAIS, 

INTERDEPENDENTES E 

SUSTENTÁVEIS 

PARA IGREJAS LOCAIS.
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Missões Nazarenas existe para abrir novas 
Igrejas do Nazareno ao redor do mundo.

Nós acreditamos que um grupo bem organizado de 

cristãos pode transformar sua comunidade local. O 

nosso trabalho é focado em facilitar oportunidades, 

fazer conexões e desenvolver relacionamentos 

através da Igreja do Nazareno. 

Nós buscamos desenvolver cada congregação 
para ser eficaz em ministério e alcance de vidas.

A nossa parceria garante o impacto imediato da igreja 

local em sua comunidade.

Missões Nazarenas fornece recursos  
contínuos a toda igreja.

Esse apoio ajudará cada Igreja do Nazareno a 

tornar-se um membro sustentável da denominação, 

crescendo no seu próprio contexto para 

as gerações que virão.
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CENTROS DE MISSÕES 

NAZARENAS EM TORNO 

DE COMPAIXÃO, 

EVANGELISMO E 

EDUCAÇÃO.
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EVANGELISMO:
compartilha o evangelho constrói sustentabilidade

EDUCAÇÃO:
traz restauração
COMPAIXÃO:

Os missionários nazarenos fazem parcerias 

com ministros locais e líderes leigos  para trazer 

restauração,  compartilhar o evangelho, e 

edificar sustentabilidade dentro da comunidade.
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COMPAIXÃO TRAZ RESTAURAÇÃO.

As Missões Nazarenas fornecem uma ampla variedade 

de ministérios de compaixão que lidam com problemas 

sistêmicos. Desde socorro em desastres naturais até 

desenvolvimento de crianças, as Missões Nazarenas têm 

um grande alcance, impacto e longevidade.

EVANGELISMO COMPARTILHA O EVANGELHO.

O poder do Evangelho de Cristo através do testemunho 

do Espírito Santo aproxima as pessoas, possibilitando a 

transformação do coração e da vida. As Missões Nazarenas 

enviam missionários com muita oração para novos 

territórios onde eles participam no movimento do Espírito 

Santo para trazer salvação e restauração.

EDUCAÇÃO CONSTRÓI SUSTENTABILIDADE.

O nosso propósito é totalmente realizado quando as nossas 

igrejas têm o conhecimento para crescer. As Missões 

Nazarenas ajudam a facilitar o treinamento, ensino e a dar 

os recursos para apoiar as nossas Igrejas do Nazareno locais 

ao redor do globo.
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COMPAIXÃO

EVANGELISMO

EDUCAÇÃO

• Filme JESUS Parceiros da Colheita

• Transmissão Nazarena Mundial

• Plantação de Igreja

• Alcance Missionário

• Ministério de Compaixão

• Hospital & Clínicas

• Resposta a Desastres

• Trabalho & Testemunho

• Treinamento de Discipulado

• Desenvolvimento de Liderança
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UM DISCÍPULO À SEMELHANÇA 

DE CRISTO É SEPARADO PELO 

ESPÍRITO SANTO, ENVIADO 

PELA IGREJA EM ORAÇÃO, E 

AFIRMADO PELAS MISSÕES 

NAZARENAS PARA CRUZAR 

BARREIRAS CULTURAIS COM 

O PROPÓSITO DE ESPALHAR A 

SANTIDADE BÍBLICA.
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DISCÍPULOS À SEMELHANÇA DE CRISTO

  Eles são inteiramente santificados pelo Seu 

Espírito, separados para fazer Seu trabalho. Eles 

são chamados para ir ao mundo e compartilhar o 

Evangelho transformador.

ENVIADOS EM ORAÇÃO PELA IGREJA

A Igreja é chamada para enviar missionários 

onde eles mais precisam. É através de oração e 

conexão com a missão de Deus que preparamos 

e enviamos aqueles que são chamados para 

participar no movimento do Espírito Santo ao 

redor do mundo.

ESPALHAR A SANTIDADE BÍBLICA

Enquanto o Espírito Santo prepara o caminho para 

santidade transformadora, as Missões Nazarenas 

enviam seus missionários em parceria com as 

comunidades locais para unir-se ao movimento de 

Deus de restauração e paz nos corações e vidas.
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O missionário patrocinado é principalmente 
sustentado por sua comunidade local e chamado 
para servir numa necessidade localizada na área. 
Confirmado pela igreja local, distrito e pela Igreja 

do Nazareno, ele ou ela serve um período máximo 
de quatro anos na área sem nenhuma exigência de 

experiência anterior. 

•  Principalmente sustentado por uma Igreja do Nazareno local*

•  Serve num período máximo de quatro anos**

•  Sem experiência ministerial anterior

•  Capaz de se envolver em ministério de área

* que atinge os alvos de ofertas para Evangelismo Mundial
** em dois períodos de dois anos

O 
MISSIONÁRIO 

PATROCINADO
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O missionário global é principalmente sustentado 
pelos esforços das ofertas de Evangelismo Mundial e 

é chamado para servir em tempo integral e de carreira 
no campo. Afirmado pela Igreja do Nazareno, ele 

ou ela tem experiência missionária anterior e servirá 
numa designação global onde quer que ele ou ela seja 

necessário no mundo.

•  Principalmente sustentado pelo Evangelismo Mundial

•  Serve de dois anos até por toda a carreira

•  Ministério anterior ou experiência em serviço especializado

•  Designado pela igreja onde quer que for necessário

O
MISSIONÁRIO 

GLOBAL
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O SISTEMA 

PARA NUTRIR, 

ENVIAR E 

APOIAR 

MISSIONÁRIOS 

NAZARENOS.

o m
odelo de

EN
VIO

 M
ISSIO

N
ÁRIO

As Missões Nazarenas são 
entrelaçadas no tecido de 
nossa identidade como povo 
de santidade. As nossas 
igrejas fomentam o chamado 
do Espírito Santo para 
missões através de cultos 
de giro missionário, histórias 
compartilhadas do movimento 
de Deus e ofertas especiais. 

As Missões Nazarenas fazem 
parceria com as igrejas locais 

e distritos para nutrir 
o chamado de nossos 
missionários. O Modelo 
de Envio Missionário 
permite que nossos 
missionários vejam seu 
serviço do momento que 
eles recebem o chamado 
até seu retorno ao lar. 
O Modelo de Envio 
Missionário engloba todas 
as ocupações, designações, 
locais e tipos de ministérios.
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01 CHAMADO
• A igreja e o distrito fornecem opotunidades 
para inspirar, promover e nutrir o chamado para 
servir em Missões Nazarenas.

• O presidente local de MNI envolve-se cedo e 
guia o candidato através do processo de envio.

02 APLICAÇÃO
• O candidato envolve-se com os líderes 
da igreja e o presidente local da MNI para 
estabelecer interesse no serviço missionário.

• Usando as diretrizes das Missões Nazarenas, 
o candidato encontra-se com a junta da igreja 
local para pedir recomendação.

• O candidato recebe os formulários oficiais de 
inscrição de Missões Nazarenas.

03 EXPLORAÇÃO
• A igreja local, guiada pelo presidente da 
MNI, caminha ao lado do candidato para 
ajudá-lo a discernir o chamado, a preparar-se 
para o serviço e a desenvolver as habilidades 
necessárias.

• Missões Nazarenas fornecem ferramentas 
e recursos para ajudar a igreja local nesse 
processo.

04 ORIENTAÇÃO
• O candidato participa de um evento de 
orientação de Missões Nazarenas.

• O pastor, o presidente local e distrital do 
candidato são notificados dos próximos 
passos, que podem incluir uma avaliação e 
desenvolvimento maior.
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05 COLOCAÇÃO
• As Missões Nazarenas notificam ao pastor 
local, ao presidente de MNI local e distrital e 
ao superintendente distrital da colocação do 
candidato.

• As designações missionárias são estabelecidas 
com os fundos globais (global) e locais 
(patrocinado) antes da colocação dos candidatos.

06 PREPARAÇÃO
• As Missões Nazarenas oferecem treinamento 
para preparar o missionário para o serviço eficaz.

• O presidente local e distrital encoraja a igreja 
local e o distrito a apoiar o missionário durante 
seu tempo em serviço missionário.

07 AFIRMAÇÃO
• O presidente local e distrital na MNI preparam 
um culto de envio para confirmar o missionário na 
igreja local e no distrito.

• Cada igreja local e distrito receberão uma 
liturgia de culto de confirmação desenvolvido pela 
Junta de Superintendentes Gerais.

• A igreja local e o distrito realizam o culto de 
confirmação.

08 ENVIO
• As missões nazarenas trabalham com líderes de 
área para garantir que o missionário complete o 
treinamento na área e comece sua designação 
com sucesso.

• O treinamento de área inclui, mas não está 
limitado a, vínculo de equipe, consciência cultural, 
treinamento de discipulado, aquisição de idioma, 
segurança e treinamento específico da área.
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09 SERVIÇO
• Como determinado pela designação do 
missionário, as Missões Nazarenas oferecem um 
apoio contratual: fundos, seguros e cuidado da 
pessoa.
 
• A igreja local e o presidente local e distrital da 
MNI mantêm o relacionamento forte entre o 
missionário, o distrito e as igrejas locais através de 
oração e conexão.

10 GIRO MISSIONÁRIO
• Missionários sustentados globalmente são 
equipados com recursos para prepará-los para 
cultos de giros missionários.

• Missionários patrocinados, embora não sejam 
enviados para giros missionários das Missões 
Nazarenas, estão conectados com suas igrejas 
locais para suporte financeiro através de sua 
designação.

• Os missionários participam em períodos de 
serviço no seu lugar de origem, um tempo 
intencionalmente separado para construir, 
desenvolver e renovar os relacionamentos com as 
igrejas e distritos para envolvê-los em missões e 
encorajar as ofertas para o Evangelismo Mundial.

• As Missões Nazarenas trabalham muito 
perto dos missionários para garantir que cada 
apresentação reflita excelência.

• As Missões Nazarenas ajudam a facilitar 
a consciência missionária, comunicando 
eficazmente missões para os distritos e igrejas 
locais.

• Os presidentes de MNI local e distrital ajudam 
a preparar a comunidade que enviou para receber 
bem, apoiar e encorajar os missionários durante 
seu tempo de serviço no lugar de origem.
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11 COMISSIONAMENTO
• As Missões Nazarenas notificam a comunidade 
que envia, incluindo os pastores locais, os 
presidentes de MNI local e distrital e ao distrito, 
do culto de comissionamento liderado pela Junta 
de Superintendentes Gerais. Os que estarão 
sendo comissionados são reconhecidos e enviados 
pela Igreja do Nazareno.

12 RETORNO
• As Missões Nazarenas ajudam a preparar a 
igreja, aos presidentes da MNI local e distrital e ao 
distrito para receberem bem, apoiar e encorajar 
os missionários que retornam, incluindo os 
missionários que estiverem se aposentando.

• Os missionários globais participam de um tempo 
de conversa e avaliação e são apoiados em sua 
transição para seus países de origem. 

• Missionários patrocinados completam 
uma avaliação final e as Missões Nazarenas 
acompanham cada missionário da forma que for 
necessária para uma reunião de balanço.

2121

UNIR-SE AO
MOVIMENTO
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AS MISSÕES 
NAZARENAS SÃO 

SUSTENTADAS ATRAVÉS 
DAS GENEROSAS E 

SACRIFICIAIS OFERTAS 
DAS PESSOAS E DAS 

IGREJAS AO REDOR DO 
MUNDO.
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Nós somos uma igreja global unida 
no suporte de Missões Nazarenas 
através do mundo. Wós estamos 
vivendo o amor transformador 
de Jesus Cristo em nossas 
comunidades locais por todo o 
mundo através de Sua mensagem e 
de nossas ações.
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AS OFERTAS PARA O EVANGELISMO 
MUNDIAL são o alicerce das Missões Nazarenas. 
Esse fundo denominacional (FEM) é a fundação 
para a descoberta, envio e fornecimento de 
recursos de nossa organização missionária 
ao redor do mundo. Toda Igreja do Nazareno 
participa em Missões Nazarenas através de 
suas contribuições ao Evangelismo Mundial. As 
ofertas ao Evangelismo Mundial são essenciais 
para o crescimento das iniciativas das Missões 
Nazarenas.

OFERTAS DESIGNADAS são um veículo para 
iniciativas específicas de Missões Nazarenas. 

Ofertas designadas (Especiais Aprovadas) 
permitem que cada membro dê diretamente para 
necessidades específicas dentro da organização de 
Missões Nazarenas como definida pela Igreja do 
Nazareno.

OFERTAS EXTERNAS fornecem oportunidades 
para parcerias fora da igreja na participação em 
nossa missão. Parceiros externos são ofertantes 
especiais, agências e fundações que se alinham 
com os nossos valores e missão. Ofertas externas 
também incluem várias doações que são buscadas, 
preparadas e gerenciadas pela Igreja do Nazareno 
em nome de nossa organização missionária.

24
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OFERTA DE 
EVANGELISMO
MUNDIAL

OFERTA
DESIGNADA

OFERTA
EXTERNA

25

como 
FINANCIAMOS MISSÕES
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MISSÕES NAZARENAS

“Como o Pai me enviou, 
eu os envio.”

JOÃO 20:21
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MISSÕES NAZARENAS

MISSÕES NAZARENAS

“Como o Pai me enviou, 
eu os envio.”

JOÃO 20:21

Descubra como você pode
UNIR-SE AO MOVIMENTO

visitando

nazarene.org/missions
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