IGREJA

DO

NAZARENO

UM
MOVIMENTO
DE DEUS

MISSÕES NAZARENAS EXISTE PARA SER
PIONEIRA, DESENVOLVER E FORNECER

ATRAVÉS

RECURSOS LOCAIS, INTERDEPENDENTES E

DO POVO

SUSTENTÁVEIS PARA IGREJAS LOCAIS.

“Como o Pai me enviou,
eu os envio.”
Desde o início, a Igreja do Nazareno tem
enviado com muita oração o seu povo para

DE DEUS

JOÃO 20:21

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.

Descubra como você pode
UNIR-SE AO MOVIMENTO
visitando

nazarene.org/missions

MISSÕES

NAZARENAS

OS MISSIONÁRIOS NAZARENOS FAZEM
PARCERIAS COM MINISTROS LOCAIS E
LÍDERES LEIGOS PARA TRAZER RESTAURAÇÃO,
COMPARTILHAR O EVANGELHO E EDIFICAR
SUSTENTABILIDADE DENTRO DA COMUNIDADE.

MISSÕES

NAZARENAS

O MISSIONÁRIO NAZARENO

Um discípulo à semelhança de Cristo é
separado pelo Espírito Santo, enviado pela
igreja em oração, e afirmado pelas Missões
COMPAIXÃO:
traz restauração

EVANGELISMO:
compartilha o evangelho

EDUCAÇÃO:
constrói sustentabilidade

Nazarenas para cruzar barreiras culturais com
o propósito de espalhar a santidade bíblica.

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.

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

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.

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

Descubra como você pode
UNIR-SE AO MOVIMENTO
visitando

nazarene.org/missions

comunidades locais para unir-se ao movimento de
Deus de restauração e paz nos corações e vidas.

