MISSÕES

NAZARENAS

LITANIA PARA AFIRMAÇÃO DE UM MISSIONÁRIO
Distrito

LEITURA BÍBLICA:
Lucas 10:1-2
Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades
e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.”
João 20:21
Novamente Jesus disse: “Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio.”
PRESIDENTE DISTRITAL DE MNI: Em nome do Distrito ______, eu apresento a vocês ______, que respondeu ao
chamado para participar do movimento de Deus servindo como missionário na Igreja do Nazareno.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Nós cremos que este indivíduo seja adequadamente chamado para o ministério
transcultural no serviço a Deus e ao Reino. Hoje convidamos todos os presentes para se unirem a nós no envio ______
para o campo missionário.
Temos testemunhado o movimento de Deus no nosso distrito e na vida desse indivíduo. Hoje testemunhamos isso na
vida de _______.
PRESIDENTE DISTRITAL DE MNI: Como Missões Nazarenas Internacionais, nos comprometemos a apoiar os
nossos missionários em oração e com recursos. Desde o dia do seu chamado, até o seu envio e retorno, você será
nutrido, guiado e sustentado em oração.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Sua família distrital agora afirma seu testemunho para o mundo através do
discipulado à semelhança de Cristo. Incubimos você a entrar nesse ministério transcultural no poder e pela direção do
Espírito Santo, espalhando a santidade bíblica por todos os lugares que você for. Como povo de Deus que é parte do
movimento de Deus, enviamos-te para participar transculturalmente na missão de Deus.
MISSIONÁRIO: É com alegria que eu respondo ao chamado para ir e proclamar as boas novas de Jesus Cristo,
participando no movimento do Espírito Santo para trazer salvação e restauração ao mundo.
PRESIDENTE DISTRITAL DE MNI: Você foi especialmente chamado por Deus para ser um missionário, sendo
enviado por esse distrito e pela Igreja para fazer um trabalho específico. Você, enquanto estiver engajado nesse
trabalho, o desenvolverá com amor, humildade e diligência?
MISSIONÁRIO: Com a ajuda de Deus, eu irei.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Você, ao realizar esse trabalho, proclamará por palavra e obras as Boas Novas do
evangelho encontrado em Jesus Cristo?
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Distrito

MISSIONÁRIO: Com a ajuda de Deus, eu o farei.
PRESIDENTE DISTRITAL DE MNI: Você buscará servir a Cristo, especialmente aqueles para quem você tem sido
chamado para ministrar e aos seus companheiros missionários?
MISSIONÁRIO: Com a ajuda de Deus, eu irei.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Depois de levantar dentre os mortos, “Jesus veio até eles e disse: ‘Toda
autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes tenho mandado. E certamente estarei
com vocês, até o final dos tempos”.
Jesus também lembrou aos Seus seguidores que, como o Pai O havia enviado, Ele também estava enviando-lhes ao
campo missionário. Você irá agora e fará discípulos à semelhança de Cristo nas nações, ensinando-os a obedecerem os
mandamentos do Senhor?
MISSIONÁRIO: Com a ajuda de Deus, eu irei.
PRESIDENTE DISTRITAL DE MNI PARA A CONGREGAÇÃO: Vocês, que testemunham esse comissionamento,
farão tudo que puderem para ajudar a apoiar ______ nesse trabalho, lembrando de orar por ______ diariamente?
CONGREGAÇÃO: Sim, faremos.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Vamos orar.
Senhor Jesus, com os nossos corações agradecidos nos lembramos do grande amor que o Senhor nos demonstrou na
cruz. Com os braços abertos, Você sofreu para que possamos viver em novidade de vida, encontrados em seu abraço
salvador. Que sejamos revestidos pelo Seu Espírito, para que as nossas mãos possam alcançar em amor os participantes
da Sua graça, trazendo salvação e restauração ao mundo. Que tudo possa ser feito para trazer glória a Deus.
(Impor as mãos sobre o missionário)
No nome de Jesus Cristo e dessa congregação, eu te comissiono a servir em _______, como missionário na Igreja do
Nazareno.
E todas as pessoas dizem:
CONGREGAÇÃO: Amém!
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LEITURA BÍBLICA:
Lucas 10:1-2
Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades
e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.”
João 20:21
Novamente Jesus disse: “Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio.”
PRESIDENTE DISTRITAL DE MNI: Em nome do Distrito ______, eu apresento a vocês ______ e ______, que
responderam ao chamado para participar do movimento de Deus servindo como missionários na Igreja do Nazareno.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Nós cremos que estes indivíduos sejam adequadamente chamados para o
ministério transcultural no serviço a Deus e ao Reino. Hoje convidamos todos os presentes para se unirem a nós em
seus envios para o campo missionário.
Temos testemunhado o movimento de Deus no nosso distrito e na vida desses indivíduos. Hoje testemunhamos isso nas
vidas de _______ e _______.
PRESIDENTE DE MNI: Como Missões Nazarenas Internacionais, nos comprometemos a apoiar os nossos
missionários em oração e com recursos. Desde o dia de seus chamados, até seus envios e retorno, vocês serão nutridos,
guiados e sustentados em oração.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Sua família distrital agora afirma seus testemunhos para o mundo através do
discipulado à semelhança de Cristo. Incubimos vocês a entrarem nesse ministério transcultural no poder e pela direção
do Espírito Santo, espalhando a santidade bíblica por todos os lugares que vocês forem. Como povo de Deus que é
parte do movimento de Deus, enviamos-lhes para participarem transculturalmente na missão de Deus.
MISSIONÁRIOS: É com alegria que respondemos ao chamado para irmos e proclamarmos as boas novas de Jesus
Cristo, participando no movimento do Espírito Santo para trazer salvação e restauração ao mundo.
PRESIDENTE DISTRITAL DE MNI: Vocês foram especialmente chamados por Deus para serem missionários, sendo
enviados por esse distrito e pela Igreja para fazerem um trabalho específico. Vocês, enquanto estiverem engajados nesse
trabalho, o desenvolverão com amor, humildade e diligência?
MISSIONÁRIOS: Com a ajuda de Deus, nós iremos.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Vocês, ao realizarem esse trabalho, proclamarão por palavra e obras as Boas
Novas do evangelho encontrado em Jesus Cristo?
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MISSIONÁRIOS: Com a ajuda de Deus, nós o faremos.
PRESIDENTE DISTRITAL DE MNI: Vocês buscarão servir a Cristo, especialmente aqueles para quem vocês têm sido
chamados para ministrar e aos seus companheiros missionários?
MISSIONÁRIOS: Com a ajuda de Deus, nós buscaremos.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Depois de levantar dentre os mortos, “Jesus veio até eles e disse: ‘Toda
autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes tenho mandado. E certamente estarei
com vocês, até o final dos tempos”.
Jesus também lembrou aos Seus seguidores que, como o Pai O havia enviado, Ele também estava enviando-lhes ao
campo missionário. Vocês irão agora e farão discípulos à semelhança de Cristo nas nações, ensinando-os a obedecerem
os mandamentos do Senhor?
MISSIONÁRIOS: Com a ajuda de Deus, nós iremos.
PRESIDENTE DISTRITAL DE MNI PARA A CONGREGAÇÃO: Vocês, que testemunham esse comissionamento,
farão tudo que puderem para ajudar a apoiar estes que têm sido chamados para esse trabalho, lembrando de orar por
eles diariamente?
CONGREGAÇÃO: Sim, faremos.
SUPERINTENDENTE DISTRITAL: Vamos orar.
Senhor Jesus, com os nossos corações agradecidos nos lembramos do grande amor que o Senhor nos demonstrou na
cruz. Com os braços abertos, Você sofreu para que possamos viver em novidade de vida, encontrados em seu abraço
salvador. Que sejamos revestidos pelo Seu Espírito, para que as nossas mãos possam alcançar em amor os participantes
da Sua graça, trazendo salvação e restauração ao mundo. Que tudo possa ser feito para trazer glória a Deus.
(Impor as mãos sobre os missionários)
No nome de Jesus Cristo e dessa congregação, eu lhes comissiono a servirem em _______, como missionários na Igreja
do Nazareno.
(repetir quando necessário – impondo as mãos individualmente em cada missionário)
E todas as pessoas dizem:
CONGREGAÇÃO: Amém!
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LEITURA BÍBLICA:
Lucas 10:1-2
Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades
e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.”
João 20:21
Novamente Jesus disse: “Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio.”
PRESIDENTE DE MNI: Em nome desta comunidade de fé, eu apresento a vocês ______, que respondeu ao chamado
para participar do movimento de Deus servindo como missionário na Igreja do Nazareno.
PASTOR: Nós cremos que este indivíduo seja adequadamente chamado para o ministério transcultural no serviço a
Deus e ao Reino. Hoje convidamos todos os presentes para se unirem a nós no envio ______ para o campo missionário.
Temos testemunhado o movimento de Deus em nossa igreja e na vida desse indivíduo. Hoje testemunhamos isso na vida
de _______.
PRESIDENTE DE MNI: Como Missões Nazarenas Internacionais, nos comprometemos a apoiar os nossos
missionários em oração e com recursos. Desde o dia do seu chamado, até o seu envio e retorno, você será nutrido,
guiado e sustentado em oração.
PASTOR: Sua igreja, essa família local, agora afirma seu testemunho para o mundo através do discipulado à semelhança
de Cristo. Incubimos você a entrar nesse ministério transcultural no poder e pela direção do Espírito Santo, espalhando
a santidade bíblica por todos os lugares que você for. Como povo de Deus que é parte do movimento de Deus,
enviamos-te para participar transculturalmente na missão de Deus.
MISSIONÁRIO: É com alegria que eu respondo ao chamado para ir e proclamar as boas novas de Jesus Cristo,
participando no movimento do Espírito Santo para trazer salvação e restauração ao mundo.
PRESIDENTE DE MNI: Você foi especialmente chamado por Deus para ser um missionário, sendo enviado por
essa congregação e pela Igreja para fazer um trabalho específico. Você, enquanto estiver engajado nesse trabalho, o
desenvolverá com amor, humildade e diligência?
MISSIONÁRIO: Com a ajuda de Deus, eu irei.
PASTOR: Você, ao realizar esse trabalho, proclamará por palavra e obras as Boas Novas do evangelho encontrado em
Jesus Cristo?
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MISSIONÁRIO: Com a ajuda de Deus, eu o farei.
PRESIDENTE DE MNI: Você buscará servir a Cristo, especialmente aqueles para quem você tem sido chamado para
ministrar e aos seus companheiros missionários?
MISSIONÁRIO: Com a ajuda de Deus, eu irei.
PASTOR: Depois de levantar dentre os mortos, “Jesus veio até eles e disse: ‘Toda autoridade me foi dada nos céus e na
terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes tenho mandado. E certamente estarei com vocês, até o final dos tempos”.
Jesus também lembrou aos Seus seguidores que, como o Pai O havia enviado, Ele também estava enviando-lhes ao
campo missionário. Você irá agora e fará discípulos à semelhança de Cristo nas nações, ensinando-os a obedecerem os
mandamentos do Senhor?
MISSIONÁRIO: Com a ajuda de Deus, eu irei.
PRESIDENTE DE MNI PARA A CONGREGAÇÃO: Vocês, que testemunham esse comissionamento, farão tudo
que puderem para ajudar a apoiar ______ nesse trabalho, lembrando de orar por ______ diariamente?
CONGREGAÇÃO: Sim, faremos.
PASTOR: Vamos orar.
Senhor Jesus, com os nossos corações agradecidos nos lembramos do grande amor que o Senhor nos demonstrou na
cruz. Com os braços abertos, Você sofreu para que possamos viver em novidade de vida, encontrados em seu abraço
salvador. Que sejamos revestidos pelo Seu Espírito, para que as nossas mãos possam alcançar em amor os participantes
da Sua graça, trazendo salvação e restauração ao mundo. Que tudo possa ser feito para trazer glória a Deus.
(Impor as mãos sobre o missionário)
No nome de Jesus Cristo e dessa congregação, eu te comissiono a servir em _______, como missionário na Igreja do
Nazareno.
E todas as pessoas dizem:
CONGREGAÇÃO: Amém!
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LEITURA BÍBLICA:
Lucas 10:1-2
Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades
e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.”
João 20:21
Novamente Jesus disse: “Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio.”
PRESIDENTE DE MNI: Em nome desta comunidade de fé, eu apresento a vocês ______ e ______, que responderam ao
chamado para participarem do movimento de Deus servindo como missionários na Igreja do Nazareno.
PASTOR: Nós cremos que estes indivíduos sejam adequadamente chamados para o ministério transcultural no serviço
a Deus e ao Reino. Hoje convidamos todos os presentes para se unirem a nós em seus envios para o campo missionário.
Temos testemunhado o movimento de Deus em nossa igreja e na vida desses indivíduos. Hoje testemunhamos isso nas
vidas de _______ e _______.
PRESIDENTE DE MNI: Como Missões Nazarenas Internacionais, nos comprometemos a apoiar os nossos
missionários em oração e com recursos. Desde o dia do seu chamado, até o seu envio e retorno, vocês serão nutridos,
guiados e sustentados em oração.
PASTOR: Sua igreja, essa família local, agora afirma seu testemunho para o mundo através do discipulado à semelhança
de Cristo. Incubimos vocês a entrarem nesse ministério transcultural no poder e pela direção do Espírito Santo,
espalhando a santidade bíblica por todos os lugares que vocês forem. Como povo de Deus que é parte do movimento de
Deus, enviamos-lhes para participarem transculturalmente na missão de Deus.
MISSIONÁRIOS: É com alegria que nós respondemos ao chamado para irmos e proclamarmos as boas novas de Jesus
Cristo, participando no movimento do Espírito Santo para trazer salvação e restauração ao mundo.
PRESIDENTE DE MNI: Vocês foram especialmente chamados por Deus para serem missionários, sendo enviados por
essa congregação e pela Igreja para fazer um trabalho específico. Vocês, enquanto estiverem engajado nesses trabalho,
o desenvolverão com amor, humildade e diligência?
MISSIONÁRIOS: Com a ajuda de Deus, nós iremos.
PASTOR: Vocês, ao realizarem esse trabalho, proclamarão por palavra e obras as Boas Novas do evangelho encontrado
em Jesus Cristo?
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MISSIONÁRIOS: Com a ajuda de Deus, nós o faremos.
PRESIDENTE DE MNI: Vocês buscarão servir a Cristo, especialmente aqueles para quem vocês têm sido chamados
para ministrar e aos seus companheiros missionários?
MISSIONÁRIOS: Com a ajuda de Deus, nós buscaremos.
PASTOR: Depois de levantar dentre os mortos, “Jesus veio até eles e disse: ‘Toda autoridade me foi dada nos céus e na
terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes tenho mandado. E certamente estarei com vocês, até o final dos tempos”.
Jesus também lembrou aos Seus seguidores que, como o Pai O havia enviado, Ele também estava enviando-lhes ao
campo missionário. Vocês irão agora e farão discípulos à semelhança de Cristo nas nações, ensinando-os a obedecerem
os mandamentos do Senhor?
MISSIONÁRIOS: Com a ajuda de Deus, nós iremos.
PRESIDENTE DE MNI PARA A CONGREGAÇÃO: Vocês, que testemunham esse comissionamento, farão
tudo que puderem para ajudar a apoiar estes que têm sido chamados para esse trabalho, lembrando de orar por eles
diariamente?
CONGREGAÇÃO: Sim, faremos.
PASTOR: Vamos orar.
Senhor Jesus, com os nossos corações agradecidos nos lembramos do grande amor que o Senhor nos demonstrou na
cruz. Com os braços abertos, Você sofreu para que possamos viver em novidade de vida, encontrados em seu abraço
salvador. Que sejamos revestidos pelo Seu Espírito, para que as nossas mãos possam alcançar em amor os participantes
da Sua graça, trazendo salvação e restauração ao mundo. Que tudo possa ser feito para trazer glória a Deus.
(Impor as mãos sobre os missionários)
No nome de Jesus Cristo e dessa congregação, eu lhes comissiono a servirem em _______, como missionários na Igreja
do Nazareno.
(repetir quando necessário – impondo as mãos individualmente em cada missionário)
E todas as pessoas dizem:
CONGREGAÇÃO: Amém!
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