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

Descubra como você pode
UNIR-SE AO MOVIMENTO
visitando

nazarene.org/missions

O
MODELO DE ENVIO
Missionário

01

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

12
RETORNO

02

CHAMADO

COMISSIONAMENTO

11

APLICAÇÃO

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

03
EXPLORAÇÃO

GIRO MISSIONÁRIO

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

O MODELO
DE ENVIO
MISSIONÁRIO

10

04

SERVIÇO

AS MISSÕES NAZARENAS SÃO ENTRELAÇADAS NO
TECIDO DE NOSSA IDENTIDADE como povo de santidade.

ORIENTAÇÃO

09

As nossas igrejas fomentam o chamado do Espírito Santo
para missões através de cultos de giro missionário, histórias

COLOCAÇÃO

ENVIO

08

AFIRMAÇÃO

07

01 CHAMADO
• A igreja e o distrito fornecem
opotunidades para inspirar, promover
e nutrir o chamado para servir em
Missões Nazarenas.

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.

PREPARAÇÃO

06

compartilhadas do movimento de Deus e ofertas especiais.

AS MISSÕES NAZARENAS FAZEM PARCERIA COM

05

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

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

• O pastor, o presidente local
e distrital do candidato são
notificados dos próximos passos,
que podem incluir uma avaliação e
desenvolvimento maior.

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

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

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

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

• 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.

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.

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.
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.
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.

Aprenda mais sobre o Modelo de Envio Missionário em

nazarene.org/missions

