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INTRODUÇÃO 

Paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, eu vos envio.  

João 20:21 

Bem-vindos 
Nascido como um movimento do Espírito Santo de Deus, a Igreja do 
Nazareno sempre foi uma igreja que envia. Hoje à noite, damos-lhe as 
boas-vindas à 96ª Junta Geral da Igreja do Nazareno para abraçar uma 
vez mais nossas raízes como um povo enviado, enviado para pregar a 
santidade bíblica em todo o mundo. Chegamos aqui para refletir sobre 
a realidade do sonho do Dr. Phineas Bresee de que "o sol nunca se põe 
na Igreja do Nazareno". Em nome da Junta de Superintendentes Gerais, 
oramos para que Deus continue derramando seu Espírito Santo sobre a 
Igreja e sobre esta sessão da Junta Geral. Que este seja um tempo para 
refletirmos sobre o ano que passou e para pedirmos a sabedoria e a 
liderança de Deus enquanto Ele envia nossa igreja para o futuro. 
 
Apreciação 
Reunimo-nos para esta sessão da Junta Geral com a profunda 
consciência de que tal reunião só é possível por causa da ajuda e apoio 
de muitos indivíduos capazes. Este encontro internacional requer uma 
coordenação cuidadosa. Nós oferecemos nossa gratidão a todos 
aqueles que trabalharam diligentemente para nos unir esta noite. Em 
especial, queremos reconhecer os seguintes indivíduos por sua 
contribuição na organização da 96ª sessão da Junta Geral:  

• Agradecemos ao nosso secretário geral, Dr. David P. Wilson, e 
toda a sua equipe de escritório, incluindo Kelsey Main, Shirley 
Marvin, e D'Wayne Leatherland, coordenador de serviços de 
eventos. 



• Agradecemos a todos os intérpretes, tradutores, técnicos de 
informática e especialistas em comunicação que trabalham 
incansavelmente para fornecer um fluxo harmonioso a estes 
procedimentos.  

• Agradecemos a Joy Hartke e a toda a equipe do escritório da Junta 
de Superintendentes Gerais pelo cuidadoso trabalho de 
coordenar esta sessão da Junta Geral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



TRANSIÇÕES 

Aposentações 

Nós nos reunimos para celebrar o serviço fiel de indivíduos que 
influenciaram significativamente a vida da igreja. Esta celebração 
representa grandes marcos transicionais; as contribuições desses 
indivíduos não podem ser adequadamente mensuradas. Nós somos 
gratos por seu serviço. Nossa igreja tem sido abençoada por estes que 
ministraram na Sede Nazarena e agora o Centro de Ministério Global 
por muitos anos. Enviamos estes servos do Senhor para a aposentação 
e um novo capítulo de ministério, com a consciência de que eles 
deixam uma contribuição duradoura para a Igreja do Nazareno.  
 
 
Dr. Dale Jones 
O Dr. Dale Jones, diretor de Serviços de Pesquisa, serviu ao Centro de 
Ministério Global por mais de 41 anos. Dr. Raymond W. Hurn contratou 
o Dr. Jones para se tornar o líder do que é agora Serviços de Pesquisa. 
Quando seu escritório se juntou ao escritório do secretário geral em 
2001, ele já havia se estabelecido como um contribuinte inestimável 
para os ministérios em toda a denominação. Desde essa relocação, Dr. 
Jones e a equipe dos Serviços de Pesquisa têm servido pronta e 
literalmente a cada escritório dentro do Centro de Ministério Global. 
Através da liderança do Dr. Jones, os Serviços de Pesquisa se 
destacaram no fornecimento de dados relacionados às igrejas e à 
religião nos Estados Unidos. Em parceria com distritos e regiões, os 
Serviços de Pesquisa tornaram-se num recurso valioso para o plantio de 
igrejas e expansão do ministério. Dale, agradecemos a sua vontade de 



servir a Igreja através de seus dons e experiência. Você ajudou muito o 
trabalho de Deus. 
 
Shirley Marvin 
Shirley Marvin tem derramado sua vida em seu papel como 
coordenadora legislativo no escritório do secretário geral por quase 40 
anos. Seu conhecimento e expertise do Manual Nazareno torna-a uma 
das principais autoridades da igreja sobre este documento. Sua 
compreensão histórica do desenvolvimento e das mudanças no Manual 
tem servido bem igreja. Não vai ser fácil substituir a Shirley. Seu 
conhecimento e espírito gracioso fizeram dela um ser aparte. Shirley, 
obrigado por seu ministério e modelo de como ser semelhante a Cristo 
na Secretaria geral. Você fará falta. 
 
Dr. David P. Wilson 
Dr. David Wilson serviu fielmente como secretário geral nos últimos 12 
anos. Seus muitos anos de serviço como pastor e superintendente 
distrital prepararam-no bem para servir neste papel integral. Desde 
2007, como secretário-geral, organizou três assembleias gerais e 12 
sessões da Junta Geral, ao mesmo tempo que servia a denominação 
diariamente. Agradecemos o serviço fiel do Dr. Wilson como pastor, 
superintendente distrital e secretário geral. Em 1 de março, Dr. Wilson 
vai se aposentar oficialmente de sua missão atual, mas sabemos que 
ele continuará a ministrar. Dr. Wilson, obrigado por sua liderança de 
servo. Sentiremos sua falta.  
 



Expressemos nossa sincera gratidão a esses servos que ministraram 
fielmente em suas responsabilidades atribuídas. Que o Senhor lhes 
conceda muitos anos de qualidade ao nos deixarem. 
 
Novos Líderes 

Dr. Gary Hartke  
 
Em junho de 2018, por recomendação da Junta de Superintendentes 
Gerais, a Junta Geral elegeu o Dr. Gary Hartke para servir como o 
sétimo Secretário-Geral da Igreja do Nazareno em tempo integral. O Dr. 
Hartke assumirá este papel por ocasião da aposentação do Dr. Wilson.  
 
Gary tem atuado como diretor do Juventude Nazarena Internacional 
(JNI) desde 2000 e foi responsável por coordenar e moldar a pastoral 
juvenil em todo o mundo para a Igreja do Nazareno. Em seus 18 anos 
de serviço, ele tem levado a JNI a um crescimento significativo a fim de 
se tornar um ministério mais internacional por meio da introdução de 
vários locais regionais para as Convenções Globais da JNI e através do 
estabelecimento da conferência da Terceira Onda para jovens líderes. 
Gary tem experiência significativa liderando eventos denominacionais, 
tais como a Terceira Onda, a Convenção Global da JNI, a Cúpula do 
Ministério da Juventude de Acesso Criativo e a Conferência de Jovens 
Nazarenos dos EUA/Canadá.  
 
Ele tem feito parte do Comitê de Programação da Assembleia Geral 
desde 2001 e presidiu o Comitê de Exposição da Assembleia Geral em 
2013 e 2017. Estes grandes eventos nacionais e internacionais, 
juntamente com a inestimável experiência que trouxeram, vão servir-



lhe bem como secretário-geral. Damos boas-vindas ao Dr. Gary Hartke 
a esta nova função e aguardamos sua contínua liderança na 
denominação. 
 
Dr. Scott Rainey 

Em julho de 2018, a Junta de Superintendentes Gerais elegeu o Dr. 
Scott Rainey como diretor global dos Ministérios de Escola Dominical e 
Discipulado Internacional (MEDDI), efetivo em 1 de agosto de 2018. 
Previamente, Dr. Rainey havia servido como coordenador de estratégia 
de campo para o Campo da Comunidade de Estados Independentes 
(CIS) na região da Eurásia e supervisionou o trabalho da igreja em oito 
países. Antes de seu serviço missionário, Dr. Rainey serviu como pastor 
principal da Living Word Church of the Nazarerne em Houston, Texas, 
EUA. O discipulado está no cerne da mensagem de santidade, o que é 
visto através de nossa missão, "fazer discípulos à Semelhança de Cristo 
nas nações". Com um diploma de doutor em discipulado e experiência 
na igreja global, Dr. Rainey está singularmente equipado para ajudar a 
Igreja a rever os ministérios do discipulado.  
 
Rev. David González 

Em dezembro de 2018, a Junta de Superintendentes Gerais elegeu o 
Rev. David González como o próximo diretor global da Juventude 
Nazarena Internacional (JNI) da denominação, efetivo a 1 de março de 
2019. Mais recentemente, Rev. González atuou como coordenadora de 
estratégia de campo no Campo Andino Norte. Ele foi escolhido para 
este papel por muitas razões, mas seu trabalho com a juventude ao 
longo dos anos o diferenciou. Rev. González serviu em várias áreas da 
JNI, começando em 1999 como coordenador da JNI para o campo do 



México, presidente da JNI da Mesoamérica, bem como missionário da 
Igreja do Nazareno na Guatemala. Em 2007, ele se mudou para os 
Estados Unidos para assumir a função de coordenador global de 
programa e desenvolvimento no escritório da JNI. Sua experiência e seu 
coração de servo serão uma bênção para a nossa juventude. Obrigado, 
Rev. González, por aceitar este importante papel que moldará o futuro 
da denominação.  
 
Transições na Junta Geral 
Este ano traz também transições para a Junta Geral. Dois membros 
estão completando seus anos de serviço dedicado à Igreja através da 
Junta Geral.  
 
Dr. Larry Dennis 
Reconhecemos os 18 anos de serviço que o Dr. Larry Dennis deu à Junta 
Geral. Dr. Dennis preside o Comitê de Missões Globais e atua como 
membro do Comitê Executivo. Dr. Dennis tem servido nas Câmaras de 
Curadores da Universidade Nazarena do Sul, da Universidade Nazarena 
de Trevecca e do Seminário Teológico Nazareno. Ele começou seu 
ministério em 1971 como pastor e agora serve como superintendente 
distrital. Ao longo de seu serviço fiel, ele tem ensinado numerosos 
pastores e leigos líderes em todo o mundo. Dr. Dennis, a Junta de 
Superintendentes Gerais expressa profundo apreço pelo seu ministério 
e influência. 
 
  



Dr. Randy Craker  
A Junta também reconhece o serviço do Dr. Randy Craker. Dr. Craker 
tem servido fielmente à igreja global como um membro da Junta Geral 
de 2001 até o presente. Antes de seu serviço nesta Junta, ele serviu no 
Conselho da JNI de 1983 a 1991. Ele tem presidido o Comitê de 
Educação e Desenvolvimento do Clero e tem sido membro do Comitê 
Executivo da Junta Geral por 10 anos. Ele se juntou ao Conselho de 
Administração da Northwest Nazarene University em 1994 e tornou-se 
membro do Comitê Executivo três anos depois. Em 2006, ele foi eleito 
presidente da diretoria da Northwest Nazarene University, posição que 
ele ainda detém. Dr. Craker, a Junta de Superintendentes Gerais 
expressa profunda apreciação por seu serviço e ministério 
excepcionais.  
 
Vamos todos expressar nossa sincera gratidão a estes membros da 
Junta Geral por seus anos de serviço fiel. Ao concluírem seu trabalho, 
suplicamos uma bênção especial sobre eles, que a presença de Deus vá 
com eles ao se moverem para o próximo capítulo de seus ministérios.  
 
Dr. Kafoa Muaror 
Temos o prazer de dar as boas-vindas ao Dr. Kafoa Muaror como novo 
Presidente da Junta Geral após a eleição do ex-presidente Dr. Dwight 
Gunter como superintendente distrital. Dr. Muaror é nosso primeiro 
presidente não-norte-americano da Junta Geral. Acreditamos que isso 
marca um momento significativo na vida e na história da igreja. Oramos 
para que Deus dê ao Dr. Muaror grande sabedoria nesta nova missão. 
 
  



Novos Membros da Junta 
Temos o prazer de acolher dois novos membros no Junta Geral. Rev. 
Daron Brown junta-se a nós da região sudeste dos EUA/Canadá. O Rev. 
Mathias Christadas provém da região da Eurásia. 
 
Comitê de Ministérios das Igrejas Locais 
No ano passado, a Junta Geral, juntamente com a Junta de 
Superintendentes Gerais, revisou a estrutura dos Comitês da Junta. 
Como resultado, o Junta de Superintendentes Gerais e o Comitê 
Executivo da Junta Geral recomendaram a adição e implementação de 
um comitê de ministério da igreja local. A sessão da Junta Geral de 
2018 aprovou esta recomendação em conceito e autorizou a Junta de 
Superintendentes Gerais e o Comitê Executivo da Junta Geral a elaborar 
os detalhes para a implementação. A ênfase na igreja local reconhece o 
papel vital que a igreja local desempenha em nossa missão. O novo 
comitê dá voz ao maior segmento da igreja global. Ele fornece um 
fórum para identificar as necessidades da igreja local. Identifica as 
melhores práticas das igrejas locais que podem ser replicadas regional e 
localmente. Este comitê celebra a igreja local como a unidade central 
da missão.  

Além disso, concentrando-se na igreja local a nível de governança, 
enfatizamos a integração dos ministérios vitais organizados em todas as 
congregações — juventude, discipulado e missões. Isto também 
significa que as estratégias, ministérios e governança da Junta Geral 
serão projetados para ajudar a igreja local em um ministério efetivo. 

 
  



SEIS PROJETOS QUADRIENAIS 
 
A Junta de Superintendentes Gerais adotou seis projetos para 
consideração ao longo deste quadriênio: 
 

• Dirigido pelos Drs. Busic e Chambo, o grupo de estudo de artigos 
de fé, composto por teólogos internacionais, está especificamente 
revisando os artigos VI, X, XV e XVI, juntamente com a redação de 
um parecer técnico sobre a relação entre o batismo infantil e o 
batismo do crente. 
 
• Liderado pelos Drs. Crocker e Duarte, o Projeto Missões 
Nazarenas está trabalhando em conjunto com missões globais e a 
MNI para fornecer um caminho refinado para o envolvimento 
missional.  

 
• O Projeto de Comunicações é dirigido pelos Drs. Sunberg e 
Crocker. O Projeto de comunicações incluiu uma revisão dos 
sistemas de comunicação dentro e fora do Centro de Ministério 
Global.  
 
• O Projeto do Pacto de Conduta Cristã está sendo liderado pelos 
Drs. Chambo e Sunberg. Uma grande designação desta Comissão, 
composta por líderes mundiais, envolve a revisão dos parágrafos 
28, 29, 30, 929 e 930 do Manual 
 
• O Projeto de Administração da Igreja é dirigido pelos Drs. Duarte 
e Graves. Este comitê, composto por membros de todas as 



regiões, está focado nas resoluções DA 209, LA 411 e MED 517 e 
518. 
 
• O Estudo da Assembleia Geral é convocado pelos Drs. Graves e 
Busic. Este comitê está revendo e considerando cada parte de 
nossa Assembleia Geral, incluindo logística, legislação, 
convenções, finanças e programas. 

 
In Memória 
Nossa Junta reconhece a recente perda daqueles que serviram como 
líderes na igreja do Nazareno.  
 
Rev. Harmon Schmelzenbach 
O missionário pioneiro aposentado, Rev. Harmon Schmenlzenbach, 
faleceu em 2 de janeiro de 2019 com a idade de 83. Harmon e sua 
esposa, Beverly, foram missionários pela Igreja do Nazareno, servindo 
41 anos, de 1960 até sua aposentadoria em 2001. 
 
Harmon e Beverly entraram em Namíbia e organizaram um distrito 
pioneiro lá em 1976. Seu trabalho de formação pastoral no Quénia 
tornou-se a base Universidade Nazarena de África, que foi organizada 
em 1986 em Nairóbi. A visão original de uma Universidade cresceu, e 
hoje a África Nazarene University serve mais de 3.000 estudantes, sob a 
liderança capaz do Dr. Stanley BheBhe.  
 
Em 1984, eles foram pioneiros do trabalho da igreja em toda a África 
Oriental, incluindo Tanzânia, Uganda, Ruanda e Zaire. Em 1992, os 
Schmelzenbachs mudaram-se de Quênia para Adis Abeba, Etiópia, e 



foram pioneiros do trabalho na Etiópia e na Eritreia. Hoje, milhares de 
pessoas conhecem a Cristo através do ministério dos Schmelzenbachs. 
 
Em 2018, outros dez missionários receberam sua recompensa eterna. 
Juntamente, totalizam 296 anos de serviço à Igreja do Nazareno e ao 
Reino de Deus.   
 
Mrs. Justine Knight 
Sra. Justine Knight, esposa do Superintendente Geral Emeritus John A. 
Knight, faleceu em 22 de julho de 2018 em Oklahoma City, Oklahoma, 
EUA. Ela serviu fielmente ao Senhor ao lado do Dr. Knight por seus 50 
anos de casados. Ela tinha 83 anos de idade no momento da sua morte.  
 
Ela foi uma autora talentosa, escrevendo inúmeros artigos para 
publicações da igreja, bem como o livro Ready, Willing, and Availabe: 
How God Uses Ordinary People to Accomplish His Purpose (Fundição 
Publishing, 2000).  (Pronto, disposto e disponível: como Deus usa 
pessoas comuns para realizar seus propósitos). Lembraremos de seu 
espírito amoroso e inesquecível senso de humor. 
 
Mrs. Alice Johnson 
A Sra. Alice Johnson faleceu em 6 de fevereiro de 2019 na idade de 95. 
Ela foi casada com o superintendente geral Emeritus Dr. Jerald Johnson 
por 70 anos e é a mãe da Superintendente Geral Dra. Carla Sunberg. 
 
Somos gratos por seu trabalho com o Dr. Johnson como pioneiros na 
igreja do Nazareno na Alemanha Ocidental. Eles foram instrumentais na 



Fundação do Colégio Bíblico Nazareno Europeu, e Alice foi um dos 
primeiros professores. 
 
Celebramos sua vida piedosa, graciosa, competente e alegre presença e 
o impacto eterno que ela fez em tantas pessoas através de sua vida, 
seu testemunho e sua hospitalidade.  



EU VOS ENVIO 

“Paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, eu também vos 
envio.” 

João 20:21 
 
Introdução 
No ano passado, nosso mundo experimentou muitos acontecimentos 
que causaram a perda de vidas e propriedades, medo e até caos. A 
região da Mesoamérica experimentou terremotos no México, furacões 
que destruíram ilhas no Caribe e violentamente atingiu Porto Rico, 
vulcões na Guatemala, e as mortes trágicas de 10 casais pastorais em 
Cuba. Acrescente a estes eventos ciclones na Indonésia e um terremoto 
em Papua-Nova Guiné na região Ásia-Pacífico, incêndios florestais em 
Oklahoma e os mais mortais fogos em florestas na história na Califórnia 
na região E.U.A./Canadá, juntamente com a guerra e conflitos armados 
em muitas áreas do mundo. Muitas pessoas sentiram confusão, 
decepção e dor, assim como os discípulos de Jesus em João capítulo 20. 
 
No domingo, as multidões saudaram Jesus como rei, mas ele alegou ser 
um servo. Os discípulos discutiram entre si quem era o maior, mas 
Jesus insistiu que o maior é o menor. Os discípulos reivindicaram a 
vitória durante a entrada triunfal, mas sentiram o aguilhão da derrota 
após a crucificação. Eles insistiram que seguiriam Jesus a qualquer 
lugar, mas eles o abandonaram. Eles disseram aos outros que Jesus 
trouxe a vida, mas agora ele estava morto - ou ele estava?  
 
Maria Madalena veio com a notícia de que Ele estava vivo e iria à frente 
deles para a Galileia - mesmo assim, aqui estavam eles, ainda em 



Jerusalém. Mesmo que ele tivesse ressuscitado, eles agiram como se 
Ele ainda estivesse no túmulo. Embora estivesse vivo, também estavam 
os romanos e os líderes judeus O crucificaram. Embora ele tivesse 
conquistado a morte, eles ainda estavam derrotados e cheios de medo. 
 
Em João 20, os discípulos estão juntos, escondidos atrás de portas 
trancadas. Mesmo escondidos eles não podem escapar do caos. O caos 
está dentro deles tanto quanto no mundo ao seu redor. Quando o caos 
e a incerteza governam dentro e fora, o medo pode ser esmagador. 
Eles trancam as portas na esperança de garantir paz de mente e 
coração.  
 
I. A entrada de Jesus trouxe paz. 
 

Na noite do primeiro dia da semana, quando os discípulos 
estavam juntos, com as portas trancadas por medo dos judeus, 
Jesus veio e ficou entre eles e disse: "a paz esteja convosco!" 
(João 20:19, NIV). 

 
Nesta incerteza e caos, Jesus veio e ficou entre eles. Portas trancadas 
não o impediram. A confusão emocional não o impediu. O medo dos 
discípulos não dificultou sua vinda. Ele veio para onde eles estavam e 
ficou no meio de seu caos, confusão, e sofrimento. Hoje, o Cristo 
ressurreto vem a nós precisamente onde estamos: medos e confusão, 
dúvidas e perguntas, caos e conflito, desafios e circunstâncias. Ele vem 
e nos traz paz! Enquanto ele falava essas palavras, algo mudou. Forças 
ameaçadoras ainda estavam fora daquelas paredes. O caos ainda 
governava em seu mundo. Mas algo mudou: JESUS ESTAVA COM ELES! 



Sua paz e a nossa paz não dependem das circunstâncias externas ou da 
ausência de uma guerra interna, mas da sua presença. 
 
II. Ele veio não só para trazer-lhes paz, mas para alistá-los em Sua 
missão. 
 

Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco! Assim como o 
Pai me enviou, eu também vos envio. (João 20:21). 

 
Seus discípulos, então e hoje, têm o maravilhoso privilégio de serem 
enviados por Jesus. É-nos dada a responsabilidade de entrar em nosso 
mundo e iluminar as trevas; de dar esperança onde há desespero; de 
oferecer paz onde há caos. O Pai quer enviar eu e você em missão! 
 
Quando Jesus proclamou: "Como o Pai me enviou, eu vos envio", Seu 
mandato foi um ato de comissionamento para todos os crentes 
baseado na própria natureza de Deus. Esse envio é tão central para a 
natureza de Deus quanto Seu amor, perdão, justiça e santidade. O 
envio de Deus é tão tangível quanto qualquer outro atributo de Deus. O 
conceito de uma igreja missionária é o reconhecimento de que Deus é 
um Deus que envia e que nós, a igreja e os crentes individuais, devemos 
viver como um povo enviado.  
 
Ser enviado significa que devemos nos mover para fora dos muros de 
nossas igrejas e de nossos lares, a fim de envolver as pessoas com o 
evangelho. No entanto, este envio não é apenas para os nossos vizinhos 
ou as nossas comunidades, mas também para o nosso mundo. Na 
Grande Comissão, Jesus disse: 



 
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 
todos os dias até à consumação do século. (Mateus 28:19-20) 
  
Somos enviados a fazer discípulos em todas as nações, a levar o 
evangelho ao redor do mundo, bem como a mostrar o amor de Jesus 
do outro lado da rua e a servir aos que sofrem (Lucas 4) e trazer os 
perdidos a Ele (Lucas 19:10). Somos chamados a unir-nos a Ele nessa 
missão e mostrar e compartilhar as boas novas de Jesus ao mundo que 
Jesus ama. 
 
Desde o início como uma denominação, a Igreja do Nazareno, em 
oração, enviou nosso povo ao mundo com o amor transformador de 
Cristo. Nós nos movemos ao longo do tempo de uma igreja com uma 
presença global em direção a uma comunidade global de crentes. 
Fundamentados na tradição wesleyana de santidade, os Nazarenos 
entendem-se como pessoas que são cristãs, santificadas e missionárias, 
e adotam como nossa declaração de missão “fazer discípulos à 
semelhança de Cristo nas nações”. 
 
Hoje, somos um movimento global de missões de Deus através do povo 
de Deus trabalhando em 162 áreas mundiais. Acreditamos que Deus 
nos chamou para fazer parceria com Ele. Ele nos enviou ao mundo para 
desenvolver e apoiar Igrejas do Nazareno locais, interdependentes e 
sustentáveis, espalhando a mensagem de santidade escriturística 
através de compaixão, evangelismo e educação.  



Compaixão traz restauração 
As Missões Nazarenas fornecem uma gama completa de ministérios de 
compaixão que abordam problemas sistêmicos. Do socorro por ocasião 
de desastres naturais ao desenvolvimento infantil, as Missões 
Nazarenas têm alcance, impacto e longevidade. Após os terremotos no 
México, os Ministérios Nazarenos de Compaixão foram os primeiros no 
local a ajudar, fornecer recursos e suprir as necessidades das pessoas. 
Muitas pessoas perguntaram aos nossos pastores: "Como posso fazer 
parte de uma denominação que ajuda as pessoas?" No entanto, nosso 
trabalho não termina apenas mostrando compaixão. Queremos 
apresentá-los a Jesus Cristo.  
 
Evangelismo compartilha o Evangelho 
Evangelismo é o caminho para o coração. O poder do Evangelho de 
Cristo através do testemunho do Espírito Santo aproxima as pessoas, 
levando à transformação do coração, da vida e da comunidade. A Igreja 
do Nazareno existe para servir como um instrumento para o avanço do 
reino de Deus através da pregação e ensino do evangelho por todo o 
mundo. Nossa comissão bem definida é preservar e propagar a 
santidade cristã, conforme estabelecido nas Escrituras, através de 
decisões por Cristo, a recuperação dos apóstatas e a inteira santificação 
dos crentes. Em obediência à Grande Comissão de Cristo, enviamos 
missionários a novos territórios onde o Evangelho pode fazer seu 
trabalho.  
 
Educação constrói sustentabilidade 
Nosso propósito é plenamente realizado quando nossas igrejas têm o 
conhecimento para prosperar. As Missões Nazarenas ajudam a facilitar 



o treinamento, o ensino e os recursos para apoiar nossas igrejas 
Nazarenas locais em todo o mundo. A Igreja do Nazareno tem 51 
faculdades, universidades e seminários localizados em 35 países em 
seis continentes que atendem a um corpo discente diversificado de 
mais de 50.000 estudantes. 
 
A obra de Deus floresce através da cooperação mútua entre 
missionários transculturais e milhares de ministros locais e 
trabalhadores leigos que contextualizaram a mensagem de santidade 
dentro de suas respectivas culturas.  
 
Como estamos no cumprimento da nossa missão de fazer discípulos à 
semelhança de Cristo nas nações? 
 
A Igreja do Nazareno ministra oficialmente em 162 áreas do mundo. 
Temos 29.726 ministros credenciados. A filiação total na Igreja do 
Nazareno é agora 2.579.243. Em 2018, recebemos 146.988 convertidos 
como novos nazarenos, 222.511 decisões foram tomadas para seguir a 
Cristo e 97.566 nazarenos foram batizados. 
 
Existem 30.712 igrejas no total. O MEDDI relatou uma matrícula de 
1.913.615, e a JNI relatou uma adesão de 427.781. Em 2018,1.038.956 
membros da MNI se voluntariaram e serviram em 18.435 MNIs locais 
organizadas à volta do mundo. 
 
Finanças 
Nossas igrejas do Nazareno doaram US $ 37.709.138 por meio do 
Fundo de Evangelismo Mundial e outros US $ 27.211.003 por meio de 



especiais aprovadas. Como resultado das orações e doações sacrificiais 
dos nazarenos, comissionaremos 37 missionários globais de 13 países. 
Louvamos a Deus por Suas bênçãos contínuas sobre a Igreja do 
Nazareno. 
 
As estatísticas representam vidas transformadas pelo poder do Espírito 
Santo e recursos dados para o trabalho do Reino. Eles nos desafiam a 
renovar nosso compromisso com a missão de Deus em nosso mundo. 
Muitas pessoas não ouviram falar de Jesus Cristo.  Nações inteiras 
precisam ouvir a mensagem de mudança de vida sobre o Cristo que traz 
vida nova, perdoa os pecados, purifica os corações de todos os pecados 
e capacita Seus seguidores a viverem vidas cristãs. A boa notícia é que 
não fomos deixados sós para fazermos por conta própria.  
 
III. Sua capacitação trouxe poder 

E com isso Ele soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito 
Santo" (João 20:22, NVI). 

 
Jesus soprou sobre eles com o prometido Espírito de Deus. O Espírito 
Santo sustentou e fortaleceu os discípulos. No dia de Pentecostes, o 
Espírito Santo encheu completamente os discípulos. Deus quer soprar 
Seu Espírito Santo em cada um de nós de maneiras novas. Ele quer nos 
encher, capacitar, ungir e fortalecer para o Seu serviço! Jesus deu aos 
discípulos a missão empoderada e guiada pelo Espírito, e Ele ainda no-
la dá como Sua igreja.  
 
JESUS CRISTO ESTÁ VIVO! Jesus, o Senhor Ressurreto, vem para nos 
trazer paz e uma comissão. Foi-nos dado o privilégio de sermos 



enviados por Jesus. Como o Pai enviou Jesus, Ele agora está nos 
enviando! 
Assim como Jesus soprou sobre os discípulos, Ele sopra sobre nós 
através do Seu Espírito Santo para nos dar poder. Temos o privilégio de 
compartilhar essas boas novas com o nosso mundo. 
  
Earl e Gladys Mosteller  
Um casal que fez isto de forma tão fiel e efetiva foram Rev. Earl e 
Gladys Mosteller. Para reforçar o trabalho iniciado pelo Rev. John Dias, 
em 1946, Rev. Earl e Gladys Mosteller foram enviados pela Igreja do 
Nazareno para Cabo Verde.   
Rev. Mosteller foi um pregador de santidade com habilidades de 
liderança e capacidade de desenvolver relacionamentos pessoais 
através de seus dons sociais. Ele comprou propriedades, traduziu 
materiais de santidade e iniciou dois seminários. A igreja em Cabo 
Verde cresceu, se desenvolveu e expandiu, e agora temos 8.864 
membros.  
 
Os Mostellers foram enviados ao Brasil em 1958 para liderar o trabalho 
da Igreja do Nazareno. Agora, depois de 60 anos, há uma Igreja do 
Nazareno em cada estado do Brasil com mais de 500 pastores 
nacionais, mais de 664 igrejas locais com 140.089 membros e três 
membros da Junta Geral. 
 
Em 1973, a igreja os chamou novamente para ir a Portugal e aos Açores 
(1983) e começar o trabalho lá. 
 



Ao longo de toda a sua vida, o Rev. Mosteller pregou e ensinou a 
mensagem da santidade; plantou a semente do evangelho; amou 
pessoas em nome de Jesus; 
e através de seu zelo, dedicação e vida, tem havido uma colheita de 
almas para o reino de Deus. 
 
Como o pai enviou Earl e Gladys, Deus continua a nos enviar para os 
campos que estão brancos para a colheita. 
 
Nós somos Seu corpo; Continuamos Seu ministério através do poder de 
Seu Espírito. Juntos, unidos, enviados, capacitados, estamos cumprindo 
Sua missão! Oro para que, através da Igreja do Nazareno, haja um novo 
movimento de Deus através de nós como povo de Deus! 
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