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ESTE MANUAL AJUDARÁ LÍDERES A:
1 Entenderem e claramente articularem o

propósito e método das Missões Nazarenas.

2 Entenderem e claramente articularem o que

significa ser um missionário nazareno e o
processo de envio da igreja.

3 Entenderem e claramente articularem como
MANUAL DO LÍDER

apoiar o trabalho transformador de Cristo
através da Igreja do Nazareno.

4 Usar os conteúdos desta caixa para fazer

tudo acima.

DICA

Baixe todos os vídeos e veja os itens desta
caixa para familiarizar-se com os materiais
oferecidos. Isso lhe ajudará a desenvolver
com as sugestões oferecidas nesse
Manual do Líder. Sua familiaridade com os
conteúdos deste manual e a habilidade para
criativamente adaptá-lo ao seu grupo fará a
experiência mais formativa.
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sessão um
MISSÕES NAZARENAS

CENTROS DE
MISSÕES NAZARENAS
EM TORNO DE
COMPAIXÃO,
EVANGELISMO E
EDUCAÇÃO.
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PREPARE
Por sua conta, assista aos vídeos de instruções “Missões
Nazarenas”, “Introdução à Missões Nazarenas”, e “Método de
Missões”. Decida se esses vídeos seriam úteis para o seu grupo
assistir ou se são mais para você na preparação para liderar
essa sessão.

COMECE A
SESSÃO UM

HISTÓRIA E REFLEXÃO
PASSE o vídeo da “História Missionária Atual”

para o seu grupo.
PASSO DOIS. Dê uns dois minutos para o seu grupo pensar

especificamente sobre o propósito e método da missão
de Deus no mundo. Mais especificamente, peça que eles
ponderem como eles veem o Reino de Deus chegando à terra.
Essa pergunta cobre tanto o propósito quanto o método. Se
o seu grupo for grande, peça que eles usem dois minutos
conversando com a pessoa ao seu lado. Se o grupo for menor,
passe um tempo extra discutindo abertamente.
DISTRIBUA o “Folheto Geral de Missões Nazarenas” e dê um

tempo para leitura e reflexão.
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sessão um
MISSÕES NAZARENAS

Localize o “Folheto Geral de Missões Nazarenas” e imprima
cópias suficientes para todos no seu grupo terem um.

COMPAIXÃO
COMPARTILHE. Quando Jesus está explicando como seremos separados

entre ovelhas e bodes em Mateus 25, parece que um dos fatores
determinantes para o julgamento é se demonstramos compaixão. Então,
parece que faz sentido começar aqui quando falamos sobre missões
nazarenas.
LEIA Mateus 25:31-46 com seu grupo e peça para eles ou identifique com

eles questões sistêmicas que Jesus está abordando aqui.
Resposta chave: fome, sede, enfermidade e prisão.
CONTE UMA NOVA HISTÓRIA. Mostre a área no folheto que destaca

as formas pelas quais Missões Nazarenas estão mostrando compaixão e
trazendo restauração. Pergunte como isso pode encorajar a igreja local.
Pergunte como a igreja local pode participar desse esforço.
EVANGELISMO
COMPARTILHE. Um homem paralítico é levado até Jesus em Mateus 9

e o primeiro ato de compaixão de Jesus foi chamá-lo de “filho” e perdoar
seus pecados. Parece que as Boas Novas de salvação e restauração são
primordiais no ministério de Jesus, então encaixa bem continuar com
evangelismo quando falamos sobre Missões Nazarenas.
LEIA Mateus 9:1-8 com o seu grupo e discuta a necessidade óbvia do

paralítico (ser curado) e da necessidade mais profunda do paralítico (ser
redimido).
CONTE UMA NOVA HISTÓRIA. Mostre a área do folheto que destaca

as formas pelas quais Missões Nazarenas estão praticando evangelismo.
Pergunte como isso pode encorajar a igreja local. Pergunte como a igreja
local pode participar desse esforço.
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EDUCAÇÃO
COMPARTILHE. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os

discípulos voltam para fazer o que eles conhecem - pescar. Então,
o Cristo ressurreto mostra-se para eles novamente e os lembra de
seu treinamento e de Seus ensinos. Depois, Ele provê recursos para
eles da melhor forma possível: dando a eles o dom do Espírito Santo
e enviando-os em Seu poder. É assim que Jesus cria sustentabilidade
para o movimento cristão que tinha acabado de começar.
CONTE UMA NOVA HISTÓRIA. Mostre a área no folheto que

destaca as formas pelas quais Missões Nazarenas estão usando a
educação para trazer sustentabilidade. Pergunte como a igreja local
pode participar desse esforço.

IDEIA DE ENCERRAMENTO CRIATIVA
Peça ao grupo para levar o “Folheto Geral de Missões Nazarenas”
para casa e cortá-lo. Eles devem criar uma colagem das fotos,
palavras e ideias que se destacam para colocá-las em suas
geladeiras como um lembrete de orar por Missões Nazarenas.
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sessão dois
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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PREPARE
Por sua conta, assista aos vídeos de instruções “Quem É o
Missionário Nazareno” e “Como Missões Nazarenas São
Subsidiadas”. Decida se esses vídeos seriam úteis para o seu
grupo assistir ou se são mais para você na preparação para
liderar essa sessão.

COMECE A
SESSÃO DOIS

HISTÓRIA E REFLEXÃO
PASSE o vídeo da “História da Carreira Missionária”

para o seu grupo.
PASSO DOIS. Dê uns dois minutos para o seu grupo refletir e

discutir sobre a função do missionária. O que um missionário
faz? Mais especificamente, o que o seu grupo acha que um
missinário nazareno faz dia a dia? Se o seu grupo for grande,
peça que eles usem dois minutos conversando com a pessoa
ao seu lado. Se o grupo for menor, passe um tempo extra
discutindo abertamente.
DISTRIBUA o “Folheto Geral de Missões Nazarenas” e dê um

tempo para leitura e reflexão.
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sessão dois
O MISSIONÁRIO NAZARENO

Localize o “Folheto Geral de Missões Nazarenas” e imprima
cópias suficientes para todos no seu grupo terem um.

DISCÍPULOS À SEMELHANÇA DE CRISTO
COMPARTILHE. Paulo descobre dois elementos chave no

desenvolvimento de discípulos à semelhança de Cristo: sofrimento
compartilhado e poder de ressurreição. Esses elementos são dois
esforços tangíveis de missionários nazarenos nas culturas e contextos
em que eles servem.
LEIA Filipenses 3:9-11 com o seu grupo. “Quero conhecer a Cristo,

ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos,
tornando-me como ele em sua morte
para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos”.
Discuta o que significa ter justiça que vem do nosso Pai através da fé.
CONTE UMA NOVA HISTÓRIA. Mostre a área no folheto que

define discípulo semelhante a Cristo. Peça que seu grupo reflita e
compartilhe o que eles acham que significa “ser separado”.
ENVIADO PELA IGREJA
COMPARTILHE. Atos 15 descreve o Concílio de Jerusalém quando

eles se encontraram para discutir e celebrar o movimento crescente
da Igreja de Cristo. No meio disso, há uma declaração muito
simples e profunda: “A igreja os enviou”. Essa tem sido sempre uma
característica identificadora da Igreja - enviar - e uma característica
do discípulo semelhante a Cristo - ser enviado.
CONTE UMA NOVA HISTÓRIA. Mostre a área no folheto que

destaca o chamado da Igreja de enviar. Peça que seu grupo reflita
e compartilhe o que eles acham que ser dizer “preparar e enviar”
aqueles que são chamados para Missões Nazarenas.
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TRANSFORME O MUNDO
LEIA Romanos 12:2 com o seu grupo. “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”. Discuta sobre o que quer dizer ser
pessoalmente transformado e renovado em Cristo.
COMPARTILHE. Esse é um texto conhecido de muitos e é

geralmente visto através de lentes pessoais, mas é a tarefa do
missionário colocar as mentes renovadas em prática como uma nova
forma que imaginamos ser um mundo transformado.
CONTE UMA NOVA HISTÓRIA. Mostre a parte do folheto que

destaca como os missionários nazarenos ajudam a transformar
o mundo. Peça que seu grupo pense sobre duas palavras
separadamente: transformação e santidade. Peça que eles juntem
essas palavras. Como que é isso no mundo?

IDEIA DE ENCERRAMENTO CRIATIVA
Peça ao grupo para levar o “Folheto Geral de Missões Nazarenas”
para casa e cortá-lo. Eles devem criar uma colagem das fotos,
palavras e ideias que se destacam para colocá-las em suas geladeiras
como um lembrete de orar por Missões Nazarenas.
ESCLARECENDO A IDEIA DE CONCLUSÃO
Se você achar que seria útil para o seu grupo, tome um tempo juntos
ou em grupos pequenos para passar pelos passos de envio destacados
no folheto de “Modelo Missionário de Envio”. Esses passos darão uma
visão mais completa do processo e podem ser úteis para uma reflexão
mais profunda.
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sessão três
UNIR-SE AO
MOVIMENTO
UM
MOVIMENTO
DE DEUS
ATRAVÉS
DO POVO
DE DEUS
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PREPARE

COMECE A
SESSÃO TRÊS

HISTÓRIA E REFLEXÃO
PASSE o vídeo “Transformação de Vida” para o seu grupo.
PASSO DOIS. Dê uns dois minutos para o seu grupo refletir e

discutir sobre o que eles viram e ouviram. Se o seu grupo for
grande, peça que eles usem dois minutos conversando com
a pessoa ao seu lado. Se o grupo for menor, passe um tempo
extra discutindo abertamente.
DISTRIBUA o “Envelope da Oferta de Missões Nazarenas” e

dê um tempo para oração e reflexão sobre como cada pessoa/
família pode se envolver com as ofertas.
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sessão três
UNIR-SE AO MOVIMENTO

Por sua conta, assista ao vídeo de instruções “Promessa de
Fé”. Decida se este vídeo seria útil para o seu grupo assistir ou
se é mais para você na preparação para liderar essa sessão.

UNIR-SE AO MOVIMENTO
LEIA Mateus 28:19-20. Jesus é muito claro: “vá e faça discípulos

de todas as nações...” O próprio Jesus nos envia para fazer o
Seu trabalho. Ele está nos convidando para nos unirmos ao Seu
movimento.
CONTE UMA NOVA HISTÓRIA. Sua oferta é uma manifestação do

poder que você recebe de Jesus através do Espírito Santo. Passe um
tempo com o grupo para adorar e orar especificamente pelo corpo
unificado de crentes crescendo por todo o mundo. Especialmente
orem juntos pelas Missões Nazarenas e pelos missionários que são
empoderados quando você compartilha a sua oração, talentos e
ofertas financeiras.

IDEIA DE CONCLUSÃO
Para informação contínua e sugestões de oração, compartilhe o
nazarene.org/missions com o seu grupo.
Recursos adicionais também estão disponíveis no site, incluindo o
folheto, séries de sermões, encartes de boletins e cartazes.
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NAZARENAS

MISSÕES

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

Descubra como você pode
UNIR-SE AO MOVIMENTO
visitando

nazarene.org/missions
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