IGREJA

DO

NAZARENO

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
NAZARENAS PARA CRUZAR
BARREIRAS CULTURAIS COM
O PROPÓSITO DE ESPALHAR A

MISSÕES

NAZARENAS

SANTIDADE BÍBLICA.

“Como o Pai me enviou,
eu os envio.”
JOÃO 20:21

UM
MOVIMENTO
DE DEUS
ATRAVÉS
DO POVO
DE DEUS

Descubra como você pode
UNIR-SE AO MOVIMENTO
visitando

nazarene.org/missions

O MISSIONÁRIO NAZARENO

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.

o
MISSIONÁRIO
PATROCINADO

o
MISSIONÁRIO
GLOBAL

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.

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.

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.

transformadora, as Missões Nazarenas

• Principalmente sustentado por uma Igreja do Nazareno local*

• Principalmente sustentado pelo Evangelismo Mundial

enviam seus missionários em parceria

• Serve num período máximo de quatro anos**

• Serve de dois anos até por toda a carreira

unir-se ao movimento de Deus de

• Sem experiência ministerial anterior

restauração e paz nos corações e vidas.

• Capaz de se envolver em ministério de área

• Ministério anterior ou experiência em serviço
especializado

ESPALHAR A SANTIDADE
BÍBLICA.
Enquanto o Espírito Santo
prepara o caminho para santidade

com as comunidades locais para

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

Aprenda mais sobre o Missionário Nazareno em

nazarene.org/missions

• Designado pela igreja onde quer que for necessário

