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OUÇA: DEUS ESTÁ ME
CHAMANDO?
EU SOU CHAMADO?
Você pegou esse guia Envia-Me, porque você está fazendo
a pergunta: “Eu sou chamado para ser um missionário?”
Este livro é um recurso para você começar a lidar com a
resposta para essa pergunta. Você começou num ótimo
lugar!
Através dessas páginas, você encontrará exemplos do que
são missões na Igreja do Nazareno, maneiras pelas quais
você pode se preparar e uma visão geral do processo para
servir como missionário nazareno.
Ao começarmos, aqui estão algumas coisas que você pode
fazer hoje para discernir o chamado de Deus na sua vida.

ORE
Falar com Deus é o melhor lugar para começar. Sua
convicção virá do tempo que você passar em oração. Isso
não assegurará simplesmente que você vai caminhar para
frente, mas também lhe ajudará nos momentos ministeriais
desafiadores no futuro.
Ao continuar a orar, lembre de que seu chamado é dinâmico
como o seu relacionamento com Deus. É possível que ele
mude, desenvolva e expanda durante a vida. Isso não tem
problema nenhum! Você pode sentir que Deus
está lhe chamando para algo específico ou
talvez seu chamado seja bem geral. Deus
trabalha em nossas vidas em uma
variedade de formas.
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CONECTE-SE

OUÇA

No processo de discernimento, é importante discutir
o que está passando pela sua cabeça e coração
com pessoas que te conheçam bem. Elas podem ser
mentores confiáveis, amigos e membros da família
que te conhecem, te amam e estão dispostos a falar
a verdade na sua vida. Tenha uma conversa com
seu pastor ou presidente de Missões Nazarenas
Internacionais (MNI) na sua igreja local. Eles poderão
fornecer-lhe sabedoria e uma perspectiva que trará
luz ao seu chamado, como também poderão caminhar
com você em seu serviço ministerial.

RESPONDA
Seja fiel onde quer que você esteja. Continue a viver
fazendo discípulos à semelhança de Cristo onde você
está. Ao buscar discernimento em seu chamado, Deus
está trabalhando na sua vida para te guiar. Aperfeiçoe
as habilidades que você precisará no campo e
descubra o tipo de serviço que você gosta e quer
investir. Já que carregamos hábitos conosco, este é
o tempo perfeito para construir práticas saudáveis e
aprender sobre si.
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5 MANEIRAS PARA ORAR
POR CLAREZA AO
CONSIDERAR
O SERVIÇO MISSIONÁRIO

1

DEUS, AJUDE-ME A BUSCÁ-LO EM
PRIMEIRO LUGAR E A
VER O MUNDO ATRAVÉS DAS LENTES DE
SEU AMOR.
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino
de Deus e a sua justiça, e todas essas
coisas lhes serão acrescentadas.”
MATEUS 6:33

2

DEUS, AJUDE-ME A BUSCAR O SEU
DESEJO PARA A MINHA VIDA E ORIENTEME COM AMOR FIEL AO INVÉS DO MEDO.
“Ele mostrou a você, ó homem, o que é
bom e o que o Senhor exige: pratique
a justiça, ame a fidelidade e ande
humildemente com o seu Deus.”
MIQUEIAS 6:8
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OUÇA

3

DEUS, REVELE A MIM QUALQUER COISA
EM MEU CORAÇÃO QUE ESTÁ FAZENDO
COM QUE EU FIQUE IMPEDIDO DE VIVER O
SEU CHAMADO.
“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu
coração; prova-me, e conhece as minhas
inquietações. Vê se em minha conduta algo
te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.”
SALMOS 139:23-24

4

DEUS, DÊ-ME SABEDORIA PARA FAZER
ESCOLHAS QUE SEJAM AGRADÁVEIS A TI.
“Mas a sabedoria que vem do alto é antes
de tudo pura; depois, pacífica, amável,
compreensiva, cheia de misericórdia e de
bons frutos, imparcial e sincera.”
TIAGO 3:17

5

DEUS, TRANSFORME-ME PARA VIVER
NO PODER DE SEU ESPÍRITO SANTO EM
TODOS OS ASPECTOS DA MINHA VIDA.

“Não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da
sua mente, para que sejam capazes de
experimentar e comprovar a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus.”
ROMANOS 12:2
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ONDE A IGREJA AINDA NÃO ESTÁ

Há milhões de pessoas que nunca experimentaram a
esperança do evangelho ou do poder transformador
de um relacionamento crescente com Cristo. Na Igreja
do Nazareno, nós cremos que Deus quer que todos
encontrem a mensagem do evangelho para viverem vidas
santas transformadas. É por isso que o alvo é envolver as
comunidades de fé para irem onde a Igreja ainda não está
para que ninguém fique sem um testemunho de santidade.
Mas o que queremos dizer com “onde a Igreja ainda não
está?”
Em Atos 1:8 Jesus nos diz, como Seus discípulos: “e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e
Samaria, e até os confins da terra”. Para muitos de nós,
o chamado para fazer discípulos é vivido através dos
encontros com nossos vizinhos em nossas comunidades.
Em outros momentos o chamado quer dizer causar um
impacto no país onde nos encontramos. Como um povo,
também somos chamados para “os confins da terra”.
Na nossa igreja, Deus continua a chamar as pessoas para o
serviço de tempo integral “até os confins da terra”. Esses
missionários são discípulos à semelhança de Cristo que
têm sido separados pelo Espírito Santo, enviados pela
igreja com oração, e afirmados pelas Missões Nazarenas.
Eles levam diligentemente o trabalho missionário da
igreja para ir onde a Igreja ainda não está vivendo entre
aqueles que ainda não foram engajados pela mensagem
transformadora de vida de santidade.

COMO AS MISSÕES NAZARENAS “VÃO
ONDE A IGREJA AINDA NÃO ESTÁ?”
Ir “até os confins da terra” é uma tarefa tremenda e
como indivíduos estaríamos sem esperança de realizála sozinhos. Juntos, como parte de Missões Nazarenas,
estamos comprometidos a ir onde a Igreja ainda não
está. Nós participamos deste trabalho com pioneirismo,
desenvolvimento, e provendo recursos para Igrejas do
Nazareno locais, interdependentes e sustentáveis.
10
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1. SOMOS PIONEIROS

OUÇA

Ser pioneiro é unir-se a Deus em Seu trabalho. Nós
reconhecemos que Deus já está trabalhando nos
corações e vidas dos indivíduos em todos os lugares
que podemos ir. Ao seguirmos a liderança de Seu
Espírito, estamos indo a lugares ou grupos de pessoas
onde há pouco ou nenhum testemunho da mensagem
transformadora de santidade. Isso significa que vamos
não somente ver pessoas chegando ao conhecimento
salvador de Jesus Cristo, mas continuamos a discipulálas e vê-las através da jornada santificadora da graça
de Deus.
Não podemos sempre usar os mesmos métodos em
todo lugar que vamos. Nós confiamos na liderança
do Espírito Santo e nas pessoas inseridas na cultura
local para guiarem a forma pela qual a igreja é iniciada
naquele lugar. Às vezes missionários tradicionais fazem
esse trabalho. Outras vezes precisamos ser criativos
em nossa abordagem ao navegarmos em restrições
locais. Às vezes a igreja começa com um prédio e
cultos. Outras vezes—especialmente nas partes do
mundo onde o ambiente pode não ser favorável para
um evangelismo cristão e desenvolvimento de igreja—
ela começa com pessoas vivendo intencionalmente
para construir relacionamentos e envolver seus
vizinhos de formas novas. O propósito de ser pioneiro
é preparar o caminho para a igreja ser estabelecida e
crescer naquele ambiente.

2. NÓS DESENVOLVEMOS
Assim que a Igreja do Nazareno estabelece sua
presença no novo lugar, missionários e líderes
locais da igreja focam no desenvolvimento
da igreja. Fazemos isso ao ajudar as igrejas e
distritos amadurecerem promovendo líderes locais
emergentes, guiando a comunidade para envolver-se
em missões, estabelecendo sistemas organizacionais
e intencionalmente cultivando expressões teológicas
nativas. Somos comprometidos a caminhar ao lado de
pessoas e novas igrejas para garantir que toda pessoa
e igreja crescem até o maior potencial que Deus têm
reservado para elas.
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3. NÓS PROVEMOS RECURSOS
Depois que uma igreja nova ou um grupo de igrejas tiver
se tornado autossustentável e tiver desenvolvido seus
próprios líderes, missionários e estruturas, continuamos
a assisti-los através dos recursos. Isso envolve suporte
logístico, mediação em relacionamentos entre igrejas
e desenvolvimento de materiais educacionais, como
também conectando indivíduos e grupos uns com os
outros para compartilhar experiências, ideias e técnicas. O
propósito desse recurso missionário é liberar a igreja local
e fornecer a preparação necessária para que aquela igreja
seja totalmente engajada no trabalho de missões da Igreja
do Nazareno, tanto no seu ambiente local como ao redor
do mundo.

12
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O MISSIONÁRIO NAZARENO
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

ENVIADOS EM ORAÇÃO PELA IGREJA

OUÇA

Eles são inteiramente santificados pelo Seu Espírito,
separados para fazer Seu trabalho. Eles são chamados
para ir ao mundo e compartilhar o Evangelho
transformador.

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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AS MUITAS FACES DAS MISSÕES
Seguir o chamado é um processo único para cada pessoa.
Os missionários na Igreja do Nazareno vêm de muitos
países e contextos: alguns são solteiros, alguns casados;
alguns têm filhos, alguns não. Todos têm encarado
obstáculos e dúvidas, mas já responderam ao chamado:
“aqui estou, Senhor, envia-me”.

AQUI ESTÃO ALGUMAS DE SUAS HISTÓRIAS.
Quando eu era aluno da European Nazarene College,
eu tinha um forte desejo de ser pastor. Então, quando
eu servi transculturalmente pela primeira vez através
dos estágios exigidos na minha graduação, eu fiquei
surpreso por me ver pensando: “isso é algo que eu
poderia fazer por um longo período”. Eu sempre achei
que eu seria pastor, mas quando eu senti que Deus
estava me chamando para missões, eu senti que Deus
estava me pedindo para deixar o sonho de ser pastor.
Foi difícil para mim deixar essa ideia para trás, porque
esse tinha sido o meu ideal por tanto tempo. Mas eu
sabia que Deus estava chamando e eu estava disposto
a ir.
Agora, a minha esposa e eu servimos juntos em uma
antiga república soviética e eu estou impressionado
por ver que Deus continua a prover oportunidades para
eu servir em mais áreas pastorais do que eu poderia
imaginar. Desistir do meu sonho de tornar-me um pastor
foi um desafio para mim, mas agora, olhando para
trás, eu vejo que Deus estava me pedindo obediência,
independente do que meu cargo fosse.
A vida missionária é maravilhosa, mas nem sempre
é fácil. Ficar longe da família é desafiador e nunca
divertido. Apesar dos desafios, temos visto Deus atuar
miraculosamente ao nosso redor.
— DAVIDE
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Eu tinha morado com os meus avós por mais de
10 anos e eles estão envelhecendo continuamente.
Isso foi algo que me preocupou enquanto me
preparava para servir. Um dia, eu estava tão
sufocado com o pensamento de deixá-los que eu
só baixei a minha cabeça em oração. Eu implorei a
Deus que me desse uma reafirmação de que eles
ficariam bem se eu partisse. Naquele momento,
Deus falou e disse: “Eu tenho cuidado deles por
mais tempo do que você tem de vida e continuarei
cuidando deles quando você partir”. Eu nunca tinha
sentido tanta paz na minha vida. Eu sabia que Deus
não tinha simplesmente meus avós em Suas mãos,
mas que Ele estava preparando o caminho para
eu seguir o Seu chamado. Quando eu disse sim,
Ele fez acontecer e continua a fazer, enquanto eu
continuo a dizer dizer sim para o chamado que Ele
tem colocado na minha vida.

OUÇA

Ao me aproximar do final dos meus três anos
de Escola de Direito, o Senhor colocou no meu
coração o desejo de ir em uma viagem de Trabalho
& Testemunho para o Peru. Quando eu estava nessa
viagem, Deus me chamou para começar o meu
trabalho em missões servindo no Peru por seis
meses como voluntário. Durante o meu tempo de
preparo e serviço no Peru, eu vi Deus atuando de
maneiras maravilhosas, quebrando barreiras e me
tranquilizando enquanto eu ia em direção ao Seu
chamado.

— CHAD
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Quando eu tinha quatorze anos, eu lembro de ter um
sonho onde Deus me dizia: “Você tem que ir”. Naquele
momento, eu não entendi.
Alguns anos mais tarde, eu fui convidado pelo meu
pastor para participar numa orientação missionária que
estava sendo oferecida pela igreja. Quando eu estava
lá, eu ouvi a apresentação sobre as porcentagens de
pessoas cristãs no mundo. Eu senti um peso. Eu vi muitos
milagres na minha família quando eu estava crescendo.
Deus mudou a minha história. Deus transformou a
minha comunidade. Então, porque muitas pessoas não
sabem desse Deus maravilhoso e amoroso? Foi quando
eu decidi ir ao altar e dizer: “Eu irei”.
É claro que eu não virei missionário no dia seguinte;
foi um processo. Eu comecei com viagens missionárias
de curto prazo e Deus confirmou no meu coração que
eu precisava continuar indo. Deus não me forçou, mas
gentilmente veio ao meu ouvido com uma doce voz e
disse: “venha”. O Senhor continua me equipando dia a
dia para fazer este trabalho.
— ERIKA
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OUÇA

Eu senti Deus me chamando para ser missionária
quando eu estava no ensino primário ao ler o livro:
“Susan N. Fitkin: The Girl Who Wanted to be a
Missionary” (Susan N. Fitking: A Menina que Queria
Ser Missionária). Eu tomei o primeiro passo para
seguir aquele chamado quando eu me matriculei no
Visayan Nazarene Bible College, que abriu os meus
olhos completamente para a necessidade de ir e
alcançar as nações. Depois da minha formatura, eu
matriculei-me no Asia-Pacific Nazarene Theological
Seminary para meus estudos de pós-graduação.
No APNTS, o meu chamado foi confirmado e foi
nutrido de muitas formas. As duas instituições
deram-me oportunidades de viver em um ambiente
multicultural que permitiu-me ver as diferenças,
desafios e belezas de cada cultura.
A minha jornada missionária começou depois da
minha graduação de APNTS em 2016. Eu matriculeime novamente para o programa de Estudos
Interculturais e fiz um estágio intercultural de dois
meses na Tailândia, servindo num lar para crianças
(Maetang Tribal Children’s Home) e numa escola
(School of Promise in Chiang Mai). Foi durante esse
estágio que o meu chamado para servir em missões
de longo prazo foi confirmado.
— CHRISTINE
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Eu senti primeiramente o chamado para missões
quando eu tinha 11 anos num acampamento da igreja.
Quando fiquei jovem, o pensamento de servir no
campo missionário me assustava. Quando eu cheguei à
faculdade, eu estava interessado em fazer outra coisa.
Depois de terminar a faculdade, eu casei, formei família,
trabalhei, dediquei-me a hobbies e a igreja. A minha vida
estava boa e a minha família estava feliz. Entretanto,
Deus ainda estava trabalhando. Ele estava reacendendo
o meu chamado para missões e também o chamado de
minha esposa.
Desta vez, eu ouvi. Começamos com oração e pedimos
que Deus nos direcionasse e direcionasse a nossa família.
Ser obediente nem sempre é fácil. Às vezes parece
que custa conforto e familiaridade, mas Deus é fiel. Ele
continua a responder orações e nos sustentar para Seu
trabalho de maneiras que não podemos imaginar.
— KURT
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Um pouco depois, eu me casei. Um dia, o meu
marido, Evans, me disse que foi chamado para
missões. Então, eu fui a oficinas de orientação com
ele, mas eu ainda não estava certa sobre deixar a
minha família.

OUÇA

O meu chamado não é muito direto. Quando eu
era jovem, eu servi por um tempo em Somalilândia,
mas depois eu me amedrontei. Eu disse para mim
mesmo: “Como eu vou deixar a minha família?”
Então, eu decidi que eu apoiaria outros em missões
ao invés de eu ir. Eu estava comprometida em
ajudá-los, mas não estava disposta a ir.

Em 2016, enquanto eu estava orando, rapidamente
eu senti uma paz de Deus e nós começamos a servir
em Gana. Mesmo tendo sido difícil deixar a minha
família e amigos no Quênia, Deus tem sustentado.
Eu tenho ficado surpresa com a maneira pela qual
as pessoas que não conhecíamos nos aceitaram tão
prontamente.
— NJERI
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CRESÇA
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COMO EU ME
PREPARO?
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CRESÇA: COMO EU
ME PREPARO?
A PREPARAÇÃO IMPORTA
Você respondeu ao chamado de Deus. Você acredita que
Deus está lhe direcionando para missões. Qual é o próximo
passo? Reconhecemos a necessidade para preparação,
porque é isso que vemos no vivo exemplo de Jesus. Embora
o ministério de Jesus tenha sido de meros três anos, seus
30 anos de preparação e escuta próxima dos sussurros do
Espírito aumentou o impacto geral de Seu ministério.
Você pode está se perguntando: “Por que eu preciso
me preparar? Deus não me dará as habilidades que eu
preciso?” É claro, Deus está no negócio de equipar aqueles
que Foram chamados para servir. Geralmente Deus equipa
através de preparação diligente. Cremos que a preparação
é vital para a sustentabilidade e o impacto de seu ministério.
A preparação nos ajuda a manter saúde, bem-estar e
longevidade no ministério no campo ou em seu país de
origem. Quando vamos para uma tarefa mal preparados,
podemos nos encontrar esgotados e frustrados, porque
não temos as habilidades emocionais, espirituais e práticas
necessárias para realizar a nossa tarefa ministerial.
Queremos caminhar com você, fortalecer você, equipar
você para que você floresça em qualquer trabalho que
você se encontrar. Queremos que você tenha sucesso,
tanto na sua caminhada com Deus como na nova cultura
que você chamará de lar.
Nas próximas páginas, examinaremos várias formas pelas
quais você pode começar a preparar-se para o serviço
missionário hoje.

24

ENVIA-ME: UM GUIA PARA O SERVIÇO MISSIONÁRIO

ENVIA-ME
MISSÕES

NAZARENAS

nazarene.org/sendme
sendme@nazarene.org
+1 913-577-2959

O MISSIONÁRIO EFICAZ
Você já se perguntou sobre quais habilidades você
precisará para tornar-se um missionário eficaz? Pastores,
missionários, missiólogos e representantes nazarenos de
todo o mundo desejaram criar uma ferramenta que ajudaria
futuros missionários a entenderem melhor como poderiam
se preparar para o campo. A lista que surgiu é o que
chamamos de Elementos Fundamentais para a Eficácia
Missionária. Temos visto repetidas vezes como essas
características são essenciais nas vidas de missionários
fiéis e eficazes. Encorajamos você a ler cada elemento
fundamental abaixo e usar a lista na página correspondente
para monitorar seus alvos e maneiras práticas pelas quais
você gostaria de crescer em cada área.

1

3

MATURIDADE ESPIRITUAL
Um missionário deve ter um relacionamento maduro e
crescente com Cristo, e participar nas disciplinas espirituais
pessoais.
Você pode praticar esse ponto hoje! De fato, é essencial
que você o faça. As disciplinas espirituais pessoais incluem
oração, estudo bíblico, jejum, como também muitas outras.
Somos todos únicos, então todos nós seremos inclinados a
diferentes disciplinas espirituais que falam conosco e nos
trazem vida. Seja qual for, comece a praticá-la agora. Esses
hábitos ficarão com você e fortalecerão seu ministério
quando você começar sua missão.

2

CLAREZA DE CHAMADO
Um missionário deveria conseguir articular seu chamado
para servir em ministério e saber como ele se relaciona
com missões. Eles devem demonstrar um forte chamado
para servir os outros. Essa articulação pode apresentar-se
como um plano conhecido para o futuro ou um desejo de
seguir a direção de Deus num futuro imediato.
Você se lembra de quando você primeiro sentiu que Deus
estava lhe chamando para missões? Como foi? Escreva
sua(s) experiência(s), anotando todos os detalhes que
você lembrar. Ter um entendimento sólido e seguro de
seu chamado lhe ajudará a continuar caminhando adiante
quando as dificuldades surgirem.
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4

3

GERENCIAMENTO DE
RELACIONAMENTO
Um missionário deve demonstrar a habilidade manter
relacionamentos saudáveis e resolver eficazmente
conflitos tanto pessoais quanto profissionais. É
importante possuir boas habilidades interpessoais
para demonstrar caráter semelhante a Cristo em todas
as interações.
Seja em casa ou em nossas tarefas ministeriais,
conflitos parecem surgir sempre. Isso não tem que ser
negativo. Pense sobre os diferentes relacionamentos
que você desenvolverá como missionário (pessoas
locais, outros missionários e líderes, família extensa,
igreja enviadora, etc.). Quais tipos de conflito podem
surgir nesses relacionamentos? Como você pode estar
preparado quando eles surgirem?

Um missionário deve estar em boa saúde física para
lidar com a pressão de viver em outra cultura. Manter
uma saúde psico-social forte é também importante
para lidar eficazmente com o estresse.

CRESÇA

4

BEM-ESTAR HOLÍSTICO

Melhorar essa área pode ser tão simples quanto comer
de forma saudável e fazer exercícios. Também poderia
incluir buscar pessoas na sua caminhada com as quais
você pode processar os desafios da vida de maneira
saudável ou intencionalmente praticando o descanso
sabático (o Sabbath).
Para aqueles em uma condição crônica, talvez tal
enfermidade não lhe impeça de servir se o ministério
designado permitir que você continue com qualquer
medicação ou dieta exigida para seu bem-estar.
Entretanto, há algumas condições de saúde que
poderiam prejudicar o seu serviço missionário.

ENVIA-ME: UM GUIA PARA O SERVIÇO MISSIONÁRIO
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5

EXPERIÊNCIA E ADAPTABILIDADE
TRANSCULTURAL
Um missionário deve possuir um espírito flexível e
uma disposição em ser adaptável, reconhecendo as
diferenças que você encontrará dentro de outra cultura.
É importante ter experimentado um tempo significativo
dentro de outra cultura para reconhecer a necessidade de
flexibilidade, adaptabilidade e habilidade para apreciar e
valorizar aspectos de outras culturas. O desenvolvimento
das habilidades linguísticas também é crucial para a sua
contextualização em outra cultura.
Você não tem que esperar até virar missionário para
treinar a sua adaptabilidade transcultural. Há pessoas de
outros grupos culturais com as quais você poderia fazer
amizade? Talvez você possa unir-se ou ser voluntário em
um ministério multicultural na sua igreja. Participar de uma
viagem de Trabalho & Testemunho para outro país. As
possibilidades são infinitas!

6

ENVOLVIMENTO COM A IGREJA
Um candidato a missões deve ser totalmente engajado
em sua Igreja do Nazareno local. Ter uma experiência
direta no entendimento de como a igreja local funciona é
importante antes de trabalhar com igrejas em outras áreas
mundiais. Também é crucial em seu desenvolvimento como
missionário ter experiência ministerial na sua igreja local,
trabalhando com pastores e desenvolvendo um coração
para o evangelismo através da igreja local.
Talvez você já esteja envolvido em sua igreja local. Se
não, um bom local para começar é com o seu pastor. Ele
pode conectá-lo com um lugar onde você pode crescer.
Tenha certeza de expressar suas paixões e chamado para o
ministério. Eles podem te ajudar a crescer em seu chamado
e possivelmente oferecer oportunidades de liderança que
podem lhe dar experiência.
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Um missionário deve ter experiência prática no campo
profissional que sente um chamado para servir. É
importante para o candidato ter o treinamento e a
experiência necessários para trazer competência
profissional ao campo.
Como missionário, há muitos caminhos de serviço.
Seja qual for sua habilidade ou experiência particular,
é provável que Deus possa usá-la para Seu serviço.
Continue a desenvolver essas habilidades e busque
discernimento e criatividade sobre como Deus pode
aproveitá-las.

8

PREPARAÇÃO EDUCACIONAL
Um missionário deve ter o contexto educacional
necessário para encaixar com o ministério que ele
em servir em desenvolvimento de igreja, também é
importante ser ordenado pela Igreja do Nazareno.
Do mesmo modo, você pode buscar graduações
educacionais ou técnicas correspondentes ao seu
chamado.

CRESÇA

ou ela quer servir. Se o candidato estiver pensando

A preparação educacional será diferente para cada
candidato. Tipicamente, a preparação educacional
inclui educação profissional como também educação
teológica e missiológica. Sua educação profissional
naturalmente corresponderá suas próprias habilidades
e experiência e desejos para o ministério. Ela deve
incluir

também

algum

treinamento

teológico

e

missiológico que informará seu serviço e ampliará sua
visão de mundo.
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9

COERÊNCIA TEOLÓGICA
Um missionário deve ser capaz de entender e articular
uma fundação bíblica para sua fé cristã. Ele também deve
demonstrar um entendimento e habilidade para viver e
comunicar as crenças da Igreja do Nazareno.
Há muitos recursos para lhe ajudar a mergulhar mais fundo
nas crenças da Igreja do Nazareno. Um ótimo lugar para
começar é com o Fundamentos Nazarenos, disponível
para ser baixado gratuitamente no
http://nazarene.org/pt/essentials. Um outro recurso
inclue Estamos Aqui: Onde os Nazarenos se encaixam no
panorama religioso? por Wes Tracy e Stan Ingersol.

10

1

FUNDAÇÃO MISSIONÁRIA-EVANGELÍSTICA
Um missionário deve ter uma forte convicção de que todo
cristão tem a responsabilidade de ir e fazer discípulos
nas nações. Isso deve ser evidente no ministério atual do
crente e uma parte natural de todo aspecto em suas vidas.
Ore para que Deus renove sua visão para ver as
oportunidades de compartilhar Cristo com aqueles ao
seu redor. Essa disposição se tornará cada vez mais um
hábito quando você praticar viver uma vida de ministério
encarnacional e testemunhar àqueles que não tem a Cristo.
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11

PERSPECTIVA GLOBAL
Um missionário deve ter experiências em sua vida
que lhe capacitem a ter uma perspectiva global para
contextualizar o que ele vê, escuta, diz e faz. Ele deve ser
capaz de reconhecer as armadilhas do etnocentrismo
e equilibrar a realidade de seus próprios preconceitos
dentro da cultura onde ele serve.
Pratique essa mudança de perspectiva ao aproximarse de cristãos que você conhece ao redor do mundo.
Tenha conversas com eles regularmente sobre o que
eles acreditam que sejam as maiores questões diante
de nossa igreja hoje e como eles as abordariam.
Mantenha a mente aberta e lembre de fazer perguntas.
Outro exercício pode ser explorar as opções em sua
comunidade para interações transculturais. Você
ficará surpreso com as oportunidades disponíveis
assim que você começar a procurar.

Um missionário deve demonstrar uma habilidade
prática de lidar responsavelmente com finanças.
Isso deve ser evidente em suas finanças pessoais,
como também em qualquer experiência de negócios
ou ministério que envolva lidar com dinheiro ou
orçamentos.

CRESÇA

12

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

Uma ótima maneira de praticar isso é com orçamento
pessoal. Há muitos recursos disponíveis para lhe
ajudar a aprender mais sobre gerenciamento de
dinheiro. Pratique registrar onde você gasta seu
dinheiro e faça uma poupança ao invés de gastar tudo
de imediato. Outra forma de começar é engajar-se
na prática espiritual de dar o dízimo. Se você tiver
dívidas, tente pagá-las o máximo possível para ser um
bom mordomo dos recursos de Deus.
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TABELA DE
DESENVOLVIMENTO
Agora que você está familiarizado com alguns dos aspectos
de serviço saudável, é hora de você criar um plano de
ação para desenvolver mais a fundo algumas dessas áreas.
Dedique tempo para refletir em cada área e escreva o que
vier à sua mente. Seja o mais concreto que você conseguir.

1

MATURIDADE ESPIRITUAL

2

CLAREZA DE CHAMADO

3

GERENCIAMENTO DE RELACIONAMENTO
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4

BEM-ESTAR HOLÍSTICO

5

EXPERIÊNCIA E ADAPTABILIDADE
TRANSCULTURAL
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6

ENVOLVIMENTO COM A IGREJA
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9

1

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

PREPARAÇÃO EDUCACIONAL

COERÊNCIA TEOLÓGICA
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FUNDAÇÃO MISSIONÁRIA-EVANGELÍSTICA

11

PERSPECTIVA GLOBAL
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12

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA
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RECURSOS PARA VOCÊ COMEÇAR
Às vezes é difícil saber onde começar quando estiver
explorando o seu chamado. Nós criamos uma lista de
alguns de nossos livros favoritos para você começar.
Confira!

Servindo ao próximo com a humildade de Cristo
por Duane Elmer (Editora Vida Nova)
De que o ministério cristão
mais precisa nos dias de hoje?
Seria mais conhecimento
bíblico? Mais consagração?
Mais eficiência na utilização
das tecnologias para alcançar
o mundo para Cristo? Embora
tudo isso seja essencial, não
é suficiente para o êxito
ministerial. O que precisamos,
acima de tudo, é servir às
pessoas segundo o modelo
que Jesus nos deixou.
Mas como servir às pessoas
com a mesma sensibilidade, graça e humildade
com que Jesus serviu? O segredo está em construir
relacionamentos de confiança, acolher as pessoas, ouvilas, entendê-las, aceitá-las e estar disposto a aprender
com elas. Duane Elmer mostra, passo a passo, como
essas atitudes são possíveis e imprescindíveis, oferecendo
princípios e orientação para evitar mal-entendidos e
construir relacionamentos saudáveis.
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Contextualização Missionária
Desafios, questões e diretrizes
por Barbara Helen Burns, Ed – (Editora Vida Nova)
O que acontece quando o
evangelho levado a outras
culturas vem “embalado”
nos padrões culturais
do próprio missionário?
Como evitar, por exemplo,
a imposição de terno
e gravata a pessoas de
culturas em que todos usam
túnica e turbante? Devemos
esperar ouvir acordes de
piano no louvor de povos
indígenas?

CRESÇA

Para responder perguntas
como estas a missionária
Barbara Burns reuniu várias autoridades da missiologia
atual, entre elas Bernadete da Silva, Bertil Ekström,
Joed Venturini de Souza, Kevin Bradford, Michael
Dawson, Ronaldo Lidório e Silas de Lima. Juntos
elucidam a história da discussão em torno de
contextualização, bem como suas bases bíblicas, os
diálogos acadêmicos relacionados, e exemplos práticos
do campo missionário.

Missões - Vale a pena investir?
Por Russell P. Shedd
O propósito do Dr. Shedd
neste livro é desafiar a
igreja para avaliar a sua
própria filosofia missionária.
Esta precisa ser bíblica,
centralizada na Cruz,
liderada pelo Espírito Santo,
triunfante e legítima. Além
disso, essa filosofia precisa
ser defendida por ministros
que se importam com a
santificação. Homens e
mulheres comprometidos
com o ide precisam estar
preparados para enfrentar
barreiras. Eles precisam
estar dispostos a se sacrificar pelo seu Senhor.
Precisam ser pessoas que entendam a seriedade de
se comparecer ao Tribunal de Cristo, e devem ser
motivadas.
ENVIA-ME: UM GUIA PARA O SERVIÇO MISSIONÁRIO
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01 CHAMADO
A igreja e distrito fornecem oportunidades para inspirar,
promover e nutrir o chamado para servir em missões
nazarenas. Isso não inclui somente a participação do
pastor local, mas também do presidente local de MNI
para engajar-se logo cedo e guiar o candidato através
do processo de envio.

02 APLICAÇÃO
O candidato envolve-se com seu pastor e a junta de
sua igreja local, incluindo o presidente local de MNI,
para comunicar e estabelecer seu interesse no serviço
missionário. O candidato irá requisitar formalmente
uma recomendação da junta da igreja local, depois de
receberá os formulários oficiais de inscrição
de Missões Nazarenas.

03 EXPLORAÇÃO
A igreja local, guiada pelo presidente de MNI, caminha ao
lado do candidato para ajudá-lo a discernir seu chamado,
preparar para serviço e desenvolver as habilidades
necessárias. As Missões Nazarenas fornecerão as
ferramentas e os recursos para apoiar a igreja
local nesse processo.

04 ORIENTAÇÃO
O candidato participa de um evento de orientação
missionária. Depois desse evento, o candidato, pastor e
presidentes local e distrital de MNI são notificados dos
próximos passos, que podem incluir uma avaliação e um
desenvolvimento mais aprofundados.

05 COLOCAÇÃO
As Missões Nazarenas notificam o candidato, o pastor
local e os presidente local e distrital de MNI, e o
superintendente distrital da colocação do candidato.

06 PREPARAÇÃO
As Missões Nazarenas fornecem treinamento para
preparar o missionário para o serviço eficaz.
Os presidentes local e distrital de MNI encorajam a igreja
local e o distrito para apoiar o missionário através de seu
tempo em serviço missionário.
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07 AFIRMAÇÃO
Os presidentes local e distrital de MNI preparam
um culto de envio para afirmar o missionário na
igreja local e no distrito. Cada igreja local e distrito
receberão uma liturgia para um culto de afirmação
desenvolvido pela Junta de Superintendentes Gerais.

08 ENVIO
As Missões Nazarenas trabalham com líderes de
área para garantir que o missionário complete o
treinamento de área e começa com sucesso o seu
serviço missionário.
O treinamento de área inclui, mas não está limitado a,
criação de vínculo, consciência cultural, treinamento
de discipulado, aquisição da língua, segurança e
treinamento específico da área.

09 SERVIÇO
Como determinado por uma designação missionária,
as Missões Nazarenas fornecem um apoio contratual:
fundos, seguro e cuidado missionário.
A igreja local e os presidentes local e distrital de
MNI mantêm um forte relacionamento entre o
missionário, o distrito e as igrejas locais através de
oração e conexão.

SIRVA
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10 GIRO MISSIONÁRIO
Missionários servindo através de um envio global são
equipados com recursos para prepará-los para cultos de
giro missionário.
Missionários servindo através de envio patrocinado,
embora não sendo enviados em giro missionário pelas
Missões Nazarenas, estão conectados às suas igrejas
locais para apoio financeiro através de sua designação.
Todos os missionários participam de uma designação em
sua terra natal, um tempo intencionalmente separado
para construir, desenvolver e renovar os relacionamentos
com as igrejas e distritos para engajar em missões e
encorajar as ofertas ao Fundo de Evangelismo.
Os presidentes local e distrital de MNI ajudam a preparar
a comunidade enviadora para receber, apoiar e encorajar
os missionários durante seu tempo em sua terra natal.

11 COMISSIONAMENTO
As Missões Nazarenas notificam à comunidade enviadora,
incluindo o pastor local e os presidentes local e distrital
de MNI, e ao distrito, de um culto de comissionamento
liderado pela Junta de Superintendentes Gerais.
Nota: Um missionário comissionado não é uma categoria
de serviço, ao invés disso, é um reconhecimento de uma
pessoa chamada para servir no serviço missionário de
vida inteira e uma disposição em servir onde for enviado.

12 RETORNO
As Missões Nazarenas ajudam a preparar a igreja, os
presidentes local e distrital de MNI e o distrito a receber,
apoiar e encorajar os missionários que retornam,
incluindo missionários aposentados.
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ENVIA-ME
MISSÕES

NAZARENAS

nazarene.org/sendme
sendme@nazarene.org
+1 913-577-2959

DOIS TIPOS DE ENVIO
Antes da colocação de um missionário candidato,
as designações são estabelecidas como custeadas
globalmente (global) ou custeadas localmente
(patrocinadas).

ENVIO
PATROCINADO

Um missionário servindo através do envio
patrocinado é principalmente financiado
pela comunidade local e servirá uma
necessidade localizada na área. Afirmado
pela igreja local, distrito e pela Igreja do
Nazareno, ele ou ela servirá um máximo
de quatro anos no campo sem nenhuma
experiência ministerial prévia exigida.

ENVIO
GLOBAL

SIRVA

Um missionário servindo através de
envio global é principalmente financiado
pelos esforços globais de ofertas de
Evangelismo Mundial e servirá uma
carreira inteira no campo. Afirmado pela
Igreja do Nazareno, ele ou ela deve ter
experiência ministerial anterior e servirá
estrategicamente em designação global
onde quer que ele ou ela for necessário
no mundo.

SUA REDE DE APOIO
Quando um missionário nazareno muda para o campo,
ele não pode levar consigo todas as pessoas que ele
ama, mas isso não significa que sua família, amigos e
igreja não continuam a apoiá-lo em seu ministério e vida.
Os missionários continuam a construir e a desenvolver
relacionamentos dentro de uma rede de apoio que
encoraja-os através de oração, finanças e amizade durante
seu tempo no campo.
Como missionário Nazareno, sua rede de apoio consiste de
quatro grupos primários.

IGREJA LOCAL
Sua igreja local forma a base de sua rede de apoio. Ali
estão as pessoas que você conhece e que te amam
profundamente. Elas são as pessoas que têm caminhado
com você através da descoberta de seu chamado. Em
muitos casos, essas são as pessoas que lhe conhecem há
anos e são familiarizadas com a forma pela qual Deus tem
trabalhado em sua vida através do tempo.
Uma igreja local que envia um missionário está enviando
um dos seus por amor ao Reino. Ela quer fazer parceria
com esse missionário de qualquer forma que ela conseguir.
Isso inclui ajudar o missionário a se preparar mentalmente,
espiritualmente, financeiramente e emocionalmente para o
campo. Isso significa apoiar o missionário no campo através
de oração, finanças, encorajamento e amor. Significa
engajar-se no ministério do missionário apoiando projetos,
servindo através de Trabalho & Testemunho e contribuindo
para a nossa fundação de missões através das ofertas ao
Evangelismo Mundial.
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DISTRITO DE ORIGEM
Somos todos o Corpo de Cristo. Seu distrito de
origem é um lindo exemplo de rede de igrejas que
nos beneficiam como nazarenos. O distrito é uma
multiplicação do apoio de sua igreja local pelas
igrejas locais de todo o seu distrito que também se
empolgam em apoiar e engajar-se no ministério com
você. Da mesma maneira que você pode expandir seu
ministério fazendo parceria com seu distrito, as igrejas
de seu distrito estão multiplicando seu ministério
através de você.

PESSOAS NO CAMPO
As pessoas que você encontrar no campo são
maravilhosos recursos para os missionários. O
povo local pode oferecer apoio ajudando-o a se
adaptar ao novo ambiente e a fazer conexões de
relacionamentos. Enquanto você estiver no campo,
você não estará sozinho, porque seus novos vizinhos,
pastores locais e líderes distritais estão empolgados
para ajudá-lo a aprender mais sobre sua cultura e a
tornarem-se sua família naquele local. Dedique tempo
para a construção de relacionamentos onde quer que
você esteja. Todo relacionamento começa de pessoa
para pessoa, família para família, comunidade para
comunidade.

IGREJA GLOBAL
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SIRVA

A Igreja do Nazareno global está empolgada para
fazer parceria com sua igreja local e distrito para enviar
e apoiar você enquanto você servir. Nós não temos
simplesmente a experiência de servir a centenas de
missionários anualmente, mas, como você, nós somos
apaixonados para levar o evangelho àqueles locais
onde a Igreja ainda não está. Durante o seu tempo
de serviço, estamos abertos para receber perguntas,
ouvir preocupações e ter um retorno sobre qualquer
tópico que surgir em seu serviço missionário. Além de
lhe oferecer recursos e ferramentas que lhe ajudarão,
também queremos conectar você com os missionários
e líderes globais ao redor do mundo.
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PERGUNTAS FREQUENTES
QUANTO TEMPO DEMORA O PROCESSO DE ENVIO?
O período que demora para enviar um missionário varia
enormemente de pessoa para pessoa. Para alguns,
o processo dura menos de um ano; para outros, leva
muito mais. Há vários fatores envolvidos no envio de
um missionário ou um casal como missionário, incluindo
o chamado, os dons, desenvolvimento, experiência e
treinamento. O cronograma também pode ser afetado
pelo tipo de necessidade no campo e a sua urgência.
Por exemplo, se as habilidades de um candidato
corresponderem a uma necessidade urgente do campo,
ele pode passar pelo processo rapidamente. Por outro
lado, particularmente para pessoas chamadas ao serviço
de longo prazo, o desenvolvimento e o treinamento podem
ser uma prioridade e podem durar vários anos.
HÁ UM TREINAMENTO QUE ME EQUIPE MELHOR PARA
TORNAR-ME UM MISSIONÁRIO?
As Missões Nazarenas equipam cada missionário de acordo
com suas necessidades específicas. O treinamento varia de
acordo com seu tempo de serviço desejado e a designação
dada. Pedimos que todos os missionários, independente do
tempo de serviço, participem de um evento de orientação
missionária. Esse evento lhe apresenta percepções
culturais como também uma oportunidade de conhecer
o nosso pessoal. Treinamento adicional específico para
uma função será fornecido uma vez que você for colocado
numa designação e antes de você ser enviado.
EU POSSO SERVIR SE EU TIVER DÍVIDAS?
Ao mesmo tempo que dívida é certamente uma
preocupação, há esperança. Encorajamos você a fazer
todo o possível para reduzir sua dívida antes de ser
designado. Entretanto, também reconhecemos que em
muitos contextos a dívida é uma realidade que encaramos.
Nós ajudaremos você a considerar soluções que lhe
capacitarão a servir o mais rápido possível.
QUANTOS ANOS EU PRECISO TER PARA TORNAR-ME
UM MISSIONÁRIO?
Enquanto um missionário Nazareno precisa ter pelo menos
18 anos de idade para servir em sua própria designação,
há muitas oportunidades de serviço antes desse tempo,
incluindo Trabalho & Testemunho e outras experiências de
grupo.
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EU POSSO SERVIR COM FILHOS QUE DEPENDEM
DE MIM?
As Missões Nazarenas colocam um grande valor na
contribuição da família missionária. Servir junto pode
ser um exemplo em sua comunidade, e seus filhos
podem ser o caminho que Deus usa para construir
relacionamentos e oportunidades ministeriais.
Entendemos que cada criança tem necessidades
únicas ao crescer no campo missionário. Nós nos
esforçaremos para apoiar, lutar por eles e auxiliá-los – e
vocês, como pais – em seu desenvolvimento saudável
e até a fase adulta e retornarem para sua cultura de
origem. Com isso em mente, nós assumimos um papel
intencional através de nossos esforços no e fora do
campo, incluindo o nosso Programa de Encontro de
Retorno Nazareno (Nazarene Rendezvous Re-Entry
Program).

EU PRECISO DE UMA GRADUAÇÃO DE FACULDADE
PARA SER MISSIONÁRIO?
As habilidades para o serviço missionário variam
grandemente baseadas no contexto e no tempo
de serviço, mas as Missões Nazarenas encorajam
um desenvolvimento técnico ou educacional para
melhorar a eficácia do missionário.
EU TENHO ALGUMAS QUESTÕES DE SAÚDE. EU
AINDA POSSO SER UM MISSIONÁRIO?
Através do nosso processo de candidatura, nós
avaliamos o histórico médico e temos um comitê
médico cujo alvo é garantir que você será eficaz e
que será cuidado adequadamente. Entretanto, há
questões de saúde que poderiam impedir alguém de
servir como missionário.

As Missões Nazarenas existem através dos esforços
conjuntos de nazarenos ao redor do mundo. As igrejas
locais são convidadas a participar totalmente, o que
inclui as ofertas para o Evangelismo Mundial. Se uma
igreja local deseja enviar um novo missionário, mas ela
não está participando no FEM, as Missões Nazarenas
encorajarão essa participação para possibilitar que
eles enviem missionários através de nossa rede global.
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SIRVA

E SE A MINHA IGREJA ENVIADORA NÃO
ESTIVER CONTRIBUINDO PARA O FUNDO DE
EVANGELISMO?
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TOME OS PRIMEIROS PASSOS
Esperamos que esse recurso tenha sido útil ao iniciar de
sua jornada. Se você ainda está se perguntando como
seguir adiante, há muitas coisas que lhe encorajamos a
fazer.

CONTINUE ORANDO
Assim como dissemos no início, continue a buscar o
chamado de Deus para a sua vida. Continue a crescer no seu
relacionamento com Jesus. Lembre-se, seu relacionamento
com o nosso Salvador e a convicção de que Deus tem lhe
chamado para servir como missionário é que lhe manterá
no campo nos momentos mais difíceis.

ENCONTRE UM MENTOR
Se você ainda não tiver um mentor confiável, peça a
alguém que você admira e gostaria de ser parecido, se
essa pessoa pode encontrar-se com você regularmente
para compartilhar a vida ao discernir o que Deus tem para
você. A nossa jornada com Deus não é uma que viajamos
sozinhos. Fazemos essa viagem juntos com outros
crentes da comunidade. Alguém com um pouco mais de
experiência e maturidade não será simplesmente capaz de
afirmar em você o que você estiver discernindo, mas ele
também será capaz de apontar coisas que, de outra forma,
você poderia não perceber.

CONTINUE SERVINDO
Você está formando hábitos agora que você levará para
o campo. Continue servindo fielmente onde Deus tem lhe
colocado. Em Mateus 25, Jesus fala sobre como aqueles
servos que foram fieis com o pouco receberiam mais para
gerenciar. Você pode servir hoje na sua igreja local ou onde
quer que Deus estiver lhe colocado.

PREENCHA O FORMULÁRIO DE
REQUERIMENTO DAS MISSÕES
NAZARENAS
Você pode conectar-se com as Missões Nazarenas hoje
ao preencher o formulário de requerimento. Ele nos dará
a informação básica que precisamos para começar a
alcançar você e caminhar com você. Encontre o formulário
de requerimento de Missões Nazarenas no nazarene.org/
sendme. São apenas alguns minutos para o preenchimento.
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ENCONTRE A JUNTA DE
SUA IGREJA LOCAL
Queremos que você comece a desenvolver um
relacionamento forte com a sua igreja local agora.
Expresse seu chamado missionário para seu pastor
local e presidente de MNI local. As Missões Nazarenas
darão à junta de sua igreja os recursos que ela
precisa para recomendar você formalmente como
um candidato missionário. Quando a sua igreja
recomendar você como candidato a missões, você
será convidado para um evento de orientação.
Se você tiver perguntas adicionais que não foram
respondidas nesse livreto, encorajamos você a nos
contatar através do telefone +1 913-577-2959 (Estados
Unidos) ou pelo sendme@nazarene.org.
Estamos aqui para ajudar.

SIRVA
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ENVIA-ME
MISSÕES

NAZARENAS

nazarene.org/sendme
sendme@nazarene.org
+1 913-577-2959
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AS PESSOAS AO REDOR DO MUNDO
continuam a buscar esperança e, ainda assim,
suas comunidades não têm direção. Cidades
inteiras estão agitadas com a correria, mas
não tem ninguém proclamando a mensagem
de santidade.
Compartilhar a mensagem de esperança
começa com um passo, um passo de
obediência e fidelidade que diz sim ao
chamado de Deus. Dê o seu primeiro passo e
comece a sua jornada em direção ao serviço
missionário hoje.
Neste guia, você encontrará encorajamento,
inspiração e informação valiosa sobre
as Missões Nazarenas e como podemos
responder ao chamado de Deus para o Seu
serviço. Esse guia responderá a essas questões
e além delas:

OUÇA

Deus está me chamando?
Eu sou chamado?

CRESÇA

Como eu me preparo?
Por que me preparar?

SIRVA

Como o processo funciona?
Quem está me apoiando?
Como eu posso dar o primeiro passo?

COMECE A SUA
JORNADA HOJE
nazarene.org/sendme
sendme@nazarene.org
+1 913-577-2959
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