RELATÓRIO ANUAL
DA JUNTA DE SUPERINTENDENTES GERAIS
Á 86TH JUNTA GERAL DA IGREJA DO NAZARENO
FEVEREIRO DE 2009
“O espírito missionário”
Em nome da Junta de Superintendentes Gerais, dou as boas vindas à 86a reunião da Junta Geral
em Overland Park, Kansas, Estados Unidos da America. Esta é a última reunião da Junta Geral
antes da 27a Assembléia Geral e convenções programadas para Orlando, Florida, E.U.A., 24
junho a 3 de Julho de 2009.
Saudações aos membros da Junta Geral, aos funcionários e diretores do Centro de Ministérios
Globais, aos diretores regionais, representantes da Casa Nazarena de Publicações, funcionários e
oficiais da Igreja, e aos demais convidados.
Uma saudação e menção especial, boas vindas a Bob Broadbooks, recém-eleito diretor de
Evangelismo e Missões para os Estados Unidos e Canadá. O irmão Bob se junta à equipe de
trabalho de Missões Globais, trazendo uma experiência como pastor e superintendente distrital
de dois distritos: Alabama Norte, E.U.A. e Tennessee, E.U.A.. Nós também queremos
demonstrar uma calorosa recepção a sua esposa, Carol.
Queremos manifestar o nosso agradecimento especial aos indivíduos que fizeram estas reuniões
da Junta Geral e do Conselho de Administração Geral possíveis. Houve muito trabalho a ser feito
antes da nossa chegada, enquanto estamos aqui, e depois que retornarmos a nossas áreas
espalhadas aos quatro cantos da terra. Alguém tem de se certificar que tudo esteja em ordem.
Obrigado, senhoras e senhores da equipe de preparação e oficiais envolvidos!
Para aqueles cujo ministério é o dom de administração e de tradução, estendemos o nosso apreço
por tudo o que você faz para reunir tudo o que é necessário para o êxito de uma reunião da Junta
geral.
Damos graças aos funcionários do Centro de Ministérios Globais, diretores e funcionários. Este
importante local de serviço é parte do patrimônio de um dos superintendentes geral, Nina Gunter,
ex-diretora geral das Missões Nazarenas Internacionais.
Nossa gratidão é estendida aos cerca de 24.000 pastores da denominação. Contamos com dois
pastores que seguem também em carreira secular assim como na Junta Geral, Paul Cunningham
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e JK Warrick. Queremos também reconhecer os nossos missionários, evangelistas, ministros de
compaixão, diretores e capelães; como nós somos agradecidos pelo seu fiel serviço para o Reino
através da Igreja do Nazareno.
Um dos papéis mais desafiadores na Igreja é o do superintendente distrital. Existem três exsuperintendentes distritais na Junta de Superintendentes Generais: Jesse Middendorf, Jerry
Porter, e eu. O nosso profundo agradecimento e apreço vão também para os nossos
superintendentes distritais de todo o mundo.
Nossa gratidão é estendida aos nazarenos leigos, que são sal e luz, e cujos esforços diários são
essenciais para a missão. Experimentamos humilde admiração pela sua dedicação, fidelidade,
carinho e paixão por compartilhar a boa notícia de Jesus Cristo.
John A. Knight – parceiro de ministério e amigo.
John A. Knight, superintendente geral emérito da Igreja do Nazareno, passou a estar com o
Senhor, no dia 2 de Fevereiro de 2009. Ele foi eleito para estatuto emérito através da vigésima
quinta quadrienal Assembléia Geral da denominação, em Junho de 2001.
Antes de seu falecimnto o pastor John Knight serviu por 16 anos entre os seis membros da Junta
de Superintendentes Gerais. Ele foi eleito para o mais alto este mandato eletivo na vigésima
primeira assembléia geral de 1985, enquanto ele estava servindo como presidente da Faculdade
Nazareno Bethany (agora Universidade Nazarena do Sul).
Em nome da Igreja do Nazareno e da Junta de Superintendentes Gerais, quero expressar nossa
mais profunda simpatia para com sua esposa, Justine, e seus filhos, John Allen Jr., James, e
Judith Anne Walraven.
Esta é uma grande perda para a nossa denominação, assim como uma perda pessoal.
"Santidade, missões e educação são as características de quem somos", costumava dizer John
Knight.
“Ao longo dos anos nós aprendemos melhores maneiras de proclamar a mensagem de santidade.
Para os cristãos, a educação e evangelismo andam de mãos dadas. Sem evangelismo, o ensino
pode tornar-se racionalista e estéril. Coloque-os juntos, e eles são uma força poderosa para
mudar as pessoas e a sociedade “, John acrescentou.
Estamos gratos pela contribuição de John Knight para o Reino e para a Igreja do Nazareno, onde
ele serviu fielmente como pastor, professor, escritor, editor da revista Arauto da Santidade,
presidente e reitor, ex-membro da Junta Geral e, finalmente, como superintendente geral.
Missão e Valores Essenciais
Para que a Igreja do Nazareno continue a contar com a possibilidade de ter um futuro viável,
precisa enquanto instituição de continuar a ser visionária com olhos espirituais, e não com olhos
humanos. Sem uma visão de Deus, o povo perecerá. Como diz o famoso hino:
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Seja a minha visão, Ó Senhor do meu coração;
Nada mais importa para mim, apenas quem Tu és –
Tu és o meu melhor pensamento, de dia ou de noite,
Desperto ou a dormir, Tua presença é a minha luz.
Para que a Igreja do Nazareno continue a “fazer discípulos de Cristo em todas as nações,” é
necessário para nós a graça santificante e a experiência de Deus em nossas vidas. Como
podemos ajudar as pessoas em torno de nós tornam-se mais como Jesus em nosso próprio país?
As pessoas que vêm a conhecer o Senhor são primeiramente limpas de todo o pecado para então
se tornarem verdadeiros discípulos e obras sobrenaturais que necessitam do poder sobrenatural
do Espírito Santo. Nenhum livro, nenhuma formação, nenhuma classe pode tomar o lugar da
oração e da presença do Espírito em nossas vidas.
Para que a Igreja possa realmente viver os valores fundamentais da vida cristã, santidade, e
missionária, e não apenas falar sobre estas características tão familiares à nossa identidade,
nossos membros precisam entender o que significam esses valores e ensinar-lhes a partir de
exemplo para esta nova geração.
Para ser uma igreja internacional, é importante que se fale uma língua universal. Essa língua é o
amor de Cristo gerada a partir de um coração purificado. O Apóstolo Pedro disse bem quando ele
escreveu: "Desde que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao
amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. (I Pedro 1:22)
Como lidamos com um outro, a qualidade dos nossos relacionamentos, é o mais importante
sermão a ser pregado. A qualidade dos nossos relacionamentos, mais que qualquer outra coisa,
determina o resultado da nossa missão.
Um ano em retrospecto
Que ano fantástico foi o ano de 2008!
A Igreja do Nazareno início os últimos 12 meses do quadriênio antecipando a comemoração de
seu centenário (1908-2008), em outubro.
A crise econômica mundial chegou em pleno vigor sobre ao mesmo tempo em que preparávamos
nossas comemorações. Ninguém parece ter escapado do alcance desta crise financeira.
Congregações, municípios, instituições de ensino, centros de ministério de compaixão, o Centro
de Ministérios Globais, e todos os escritórios regionais estão sendo afetados pela crise.
É tentador colocar a missão que Deus nos tem delegado de lado e concentrar-nos na severidade
da situação econômica. Existe a necessidade para a liderança da igreja de enfrentar a realidade, e
a Junta de Superintendentes Gerais está empenhada em fazer isso.
Ao mesmo tempo, é imperativo que não percamos a fé e a segurança de estarmos centrados em
Jesus Cristo e na realização de seu trabalho na terra. Ele vai construir sua Igreja,
independentemente de os altos e baixos do índice da Hang Seng de Hong Kong, do Intercâmbio
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no Brasil em São Paulo, ou o índice Dow Jones Industrial e Averages em Wall Street, em Nova
Iorque, E.U.A.
Nosso conselho é chamar cristãos para a oração e confiança no Senhor, para que seja feito na sua
vida e ministério de Sua Igreja, a Sua santa vontade pois a nossa maneira de navegar pode ser
turbulenta as vezes.
“Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te
submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador”(Isaías 43 :2-3).
A igreja já enfrentou obstáculos antes, e mas uma vez enfrentará dificuldades e saíra vencedora.
A nossa fé e confiança deve permanecer em um Deus imutável, como a denominação que
fundada e que tem demonstrado através de seu serviço ao Reino há 100 anos.
Responsabilização na Missão
O reino de Deus continua avançando. Como isso acontece, nem sempre sabemos, mas o reino
continua avançando.
Quando confrontados com o cura na piscina de Bethesda em pleno sábado, Jesus respondeu,
dizendo: “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também” (João 5:17,). A Igreja tem a
garantia de que o Pai Celestial está sempre a trabalhar.
Os Pontos Marcantes de 2008 apresentados no relatório do Secretário-geral mostram o seguinte:
•

A nossa membresia cresceu para 1,8 milhões, um ganho de 6% durante o ano de 2007.
Área Mundial
Total de Membros
África
410.816
Ásia-Pacífico
103.453
Caraíbas
155.364
Eurásia
153.387
México;América Central
154.235
América do Sul
201.736
E.U.A./Canadá
658.402

Crescimento percentual%
12,6%
2,5%
5,8%
18,2%
3,8%
7,9%
0,4%

•

Foram 156.525 novos nazarenos relatados com um pouco mais de 131.000 por profissão
de fé.

•

Existem hoje quase 23.000 congregações na Igreja do Nazareno, 16.209 das quais são
organizadas.

•

Novas igrejas iniciadas a partir de evangelismo totalizaram 1.005.

•

Houveram 794 missionários e voluntários financiados pela Junta Geral.

•

A Escola Dominical apresentou quase 2,5 por cento de crescimento, com média de
presença de cerca de 813.000 por semana. Sabemos que, em diferentes zonas geográficas
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este crescimento percentual possa ser referido como algo além de Escola Dominical.
Contudo, uma reunião que designa tempo continuo para a construção de relacionamentos,
discipulado de novos membros, e também para o estudo da Palavra de Deus continua a
ser vital.
•

Houve um acréscimo total de 280 reverendos e 805 ministros licenciados ordenados.

•

Em 2008 a Igreja do Nazareno através do ministério de compaixão facilitou a distribuição
de bem mais de US $ 3 milhões para a alívio da AIDS/ e educação na Região África.

•

O valor total levantado para todos os efeitos é perto de um bilhão de dólares, chegando a
US $ 953 milhões em 2008.

•

O Fundo de Evangelismo Mundial (FEM) recebeu US $ 48,7 milhões. Ofertas especiais
de missão foram de US $ 29,6 milhões. O valor total para 2008 de FEM e missão foi de
US $ 78,3 milhões. WEF teve um crescimento de menos de um por cento, apenas.03
ganho, e ofertas especiais de missões diminuiu.

•

É importante chamar a atenção para o fato do Fundo de Evangelismo Mundial ter
diminuído, pois ao mesmo tempo que representa um sacrifício de muitas maneiras, não
tem conseguido acompanhar a inflação. Esta dificuldade em arrecadar fundos são motivo
de preocupação e terão de que ser levados em consideração no processo de recolher e
organizar a atribuição de recursos financeiros.

Então o que tem causado e permitido que a igreja continue a ser abençoada com esses resultados?
É Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, e a oração. A Igreja do Nazareno deve estar consciente
deste fato e resistir a qualquer pensamento que este crescimento e seu desenvolvimento são obras
alcançadas apenas com próprio esforço.
A Igreja não é uma empresa financeira, e nós não estamos aqui para reforçar uma mentalidade
mercantilista. A igreja não deve ser focada apenas em "o que funciona" ou "sucessos" e deixar de
se perguntar, "O que é que a Palavra de Deus nos ensina?" Nada do muito que fazemos irá durar
a menos que seja construído sobre o fundamento das Escrituras, os ensinamentos de Jesus.
Que os nazarenos sejam conhecidos como pessoas que constroem sobre a rocha, e não sobre a
areia (Mateus 7:24-27).
Como o Superintendente Geral Emérito Eugene Stowe disse uma vez, “nazarenos deve ser
preparados para o futuro e ancorados na Rocha”.
Qual é o custo da missão?
Há lugares no mundo onde as pessoas têm a liberdade de culto e infelizmente deixar de celebrar
esse privilegio. Em outros lugares onde tantos enfrentam a ameaça de perder as suas vidas,
muitos fazer um compromisso com Jesus Cristo de reunir-se em adoração e culto.
No mês passado realizamos uma assembléia distrital na Índia, incluindo o Estado de Orissa. O
Superintendente Distrital Rev. Sudipta Behera informou sobre a violência direcionada aos
cristãos naquela área. 34 Igrejas do Nazareno foram atacadas e foram totalmente destruídas.
Centenas de cristãos perderam suas casas. Três pastores Nazarenos foram martirizados porque
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eram ministros de Jesus Cristo. Behera declarou: “Esta nuvem de violência ainda não se
dissipou.”
Outros enfrentam condições semelhantes em diferentes regiões.
Se somos uma "família", como nós dizemos, então deixe-me lembrar aos nossos colegas
nazarenos para estarem em oração e estarem conscientes de seu sacrifício, ao refletir sobre o ano
passado.
Superintendente Geral – Jurisdição Unica
Em Efetividade a partir do dia 1. de março de 2008, a Junta de Superintendentes Gerais coloca
em prática um regime de jurisdição única, o Centro de Ministérios Globais e a Casa Nazarena de
Publicações. Um oficial da Junta Geral é agora designado como o indivíduo que, em nome de
toda a Junta, supervisiona as operações do o Centro de Ministérios Globais e a Casa Nazarena de
Publicações pelo período de dois anos de sua presidência.
O Superintendente Geral Jesse Middendorf é o primeiro a servir em este novo papel. Ele vai
continuar servindo até 2009 antes de transferirmos esta responsabilidade ao Superintendente
Geral JK Warrick, atualmente secretário da Junta, em 1 de Janeiro de 2010.
Este novo projeto está sujeito à revisão e jurisdição em curso pela Junta de Superintendentes
Gerais, bem como sugestões do Centro de Ministérios Globais e do presidente da Casa Nazarena
de Publicações.
Ainda estamos trabalhando com a forma de lidar com outras atribuições jurisdicionais da Junta
de Superintendentes e de sua presidência uma vez que a jurisdição única é uma responsabilidade
e carga por demais pesada para uma pessoa apenas suportar.
Celebrando o Centenário
A partir de uma união de grupos fies a noção de santidade inconspícua sob uma tenda branca no
deserto do Texas nos Estados Unidos a 100 anos atrás, para a formação de uma família global de
mais de 1,8 milhões de membros presente em todos os continentes, a Igreja do Nazareno foi
impulsionada por uma paixão por Cristo que nos impulsiona a fazer discípulos nas nações.
Isto deu inicio a uma missão sem precedentes, uma celebração única na vida de uma instituição e
seus membros. No mundo inteiro festas celebraram bênçãos de Deus sobre a igreja durante o seu
Centenário, reconhecendo 100 anos de uma tradição de santidade e movimento da “Grande
Comissão”.
Em todo o mundo a Igreja celebrou a herança do seu passado, redescobriu as suas raízes e
abraçou uma vez mais seus valores. Foi também uma celebração do presente e do futuro da
igreja missionária e de compaixão.
Esta festa foi realiza em todos os 24 fusos horários desde 5 de Outubro de 2008 e continua em
todo o ano do nosso centenário em festividades Distritais e regionais, conferências, palestras em
série, e ministérios de alcance.
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Como uma família global comemoramos sob a bandeira de "Desde muitos somos Um, De Um
somos Muitos", enfatizando tanto a diversidade de culturas, idiomas e nacionalidades assim
como nossa unidade como povo de UMA mensagem e UMA missão.
A comemoração do centenário foi possível graças a amplos recursos de mídia impressa e
preparada por uma força tarefa de cada um dos autores e representantes dos Ministérios infantis,
Juventude Nazarena Internacional, Escola Dominical e Discipuladom, e Ministérios de
Compaixão. O editor-chefe da comemoração do Centenário foi Gay Leonard. Queremos lhe
dizer, Gay, obrigado pela sua incrível liderança neste evento realizado uma vez na vida da nossa
denominação e de seus membros!
A Companhia de Publicação Lillenas criou "One (UM)", um musical original do Centenário. O
ministério de Missões Mundiais traduziu vídeos e materiais impressos.
A Casa Nazarena de Publicações e A União de Credito Cristão Americano foram os dois
patrocinadores oficiais da Celebração do Centenário, cuja ajuda foi crucial e sem a qual não
poderíamos ter recursos para celebrar as nossas igrejas, sem nenhum custo. Nós não podemos
enfatizar o suficiente o nosso apreço a estes patrocinadores e para os escritórios regionais em
todo o mundo, cujo pessoal fez o Centenário e todos os materiais disponíveis em inúmeros
idiomas através dos seus incansáveis esforços.
Em um domingo todas as nossas Igrejas se uniram como uma família global para assistir a DVD
idênticos e partilhar da mesma escritura. Muitos utilizaram o sermão preparado por Jesse
Middendorf para esta ocasião. A igreja mundial foi especialmente unida pela celebração da Santa
Ceia do Senhor, o partilhar do pão e da taça nesta tradição sagrada.
O Centenário, que também deu oportunidade para o reforço das crenças da Igreja, para os recémchegados e nazarenos de longa data através de uma revisão de nossos valores centrais e Artigos
de Fé e de nossa continua intenção em pregar a verdade da santidade.
Nazarenos ganharam uma primeira ou uma nova apreciação da nossa história e da proclamação
de nossa missão, resultando em inúmeros batismos, recebimento de novos membros, e muitas
igrejas plantadas.
Aqui estão alguns destaques:
•

Seis congregações Nazarenas na África do Sul no Distrito Gauteng se reuniram em 5 de
Outubro, para uma comemoração. A reunião das congregações da Zona Roodepoort
Maraisburg teve lugar na Igreja do Nazareno. Porque foi este evento foi tão especial? Isto
ilustra como três distritos anteriormente dividido por raça se tornou uma mesma
congregação de santos no Distrito Gauteng.

•

Apesar da agitação política a muitos níveis, as crianças e jovens no Sudeste da Ásia
experimentaram em primeira mão o que significa ser parte de uma família internacional
durante o Centenário. Enquanto crianças Lahu, no norte da Tailândia acenderam 100
faróis, significando que eles são serão estas mesmas luzes a brilhar para Jesus, em
Bangkok crianças aprenderam sobre os Artigos de Fé e cantaram pela primeira vez,
“Chamados a Santidade”.
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•

Mais de 200 hispânicoss nazarenos do Canadá, Distrito Central, se reuniram para uma
celebração especial de serviço, em Toronto, Ontário, Canadá e hispânicao nazarenos de
todo os Estados Unidos. Se reuniram na Pasadena, Califórnia, lugar Primeira Igreja do
Nazareno, representando 29 municípios.

•

Mais de 100 nazarenos jamaicanos comemoraram o verdadeiro espírito de compaixão
pelos ministérios visitando a Enfermaria Mandeville, onde pintou paredes, limpaou
janelas, trouxe almoços quente, cortou os cabelos de homens e mulheres, e partilhado
momentos especiais orando em leitos dos enfermos.

•

A Ásia do Sul, Campo do Bangladesh, Paquistão, Nepal, Sri Lanka mesmo enfrentando
dificuldades nas finanças da empresa demonstraram grande fé, estabeleceram um alvo de
celebrar através da conquista de um objetivo de desenvolvimento de 153 congregações e
pontos de pregação em igrejas organizadas. Eles excedeu sua meta em 92 igrejas (60 por
cento), organizando 245 igrejas.

Além de nossas celebrações nas mais de 22.000 igrejas locais, as nossas 57 instituições de ensino
superior participaram também na ministração a suas comunidades. A celebração na Indonésia na
Faculdade Teológica Nazareno ocorreu com muito louvor e adoração e serviços de ação social a
comunidade, distribuindo 100 sacos de arroz e conduzindo um programa de doação de sangue.
Todos esses e muitos outros eventos foram precedidos pelo movimento “100 horas de oração.”
Na Universidade Nazarena em Trevecca, Nashville, Tennessee, E.U.A., houveram várias cultos
festivos e um culto especial no Centenário que contou com a maior assistência e numero de
pessoas em qualquer evento no campus fora as cerimônias de formatura e graduação.
Louve a Deus por 100 anos de Sua fidelidade à Igreja do Nazareno e para aqueles que
diariamente dão o máximo de sí em investimento na missão de serviço ao Reino.
Mudança para o Centro de Ministérios Globais
Desde o dia 15 de Setembro de 2008, a Igreja do Nazareno está operando seus escritórios
administrativos e ministérios de nível mundial desde o Centro de Ministérios Globais em Lenexa,
Kansas, E.U.A.. No dia da abertura funcionario foram acolhidos e boas vindas foram dadas pela
Junta de Superintendentes Gerais. Os membros da Junta conduziram o grupo em um momento de
adoração, dando graças a Deus pela benção da mudança e pela continuidade do trabalho que é
possível através da visão que levou à criação e ocupação do Centro de Ministérios Globais. Além
dos funcionários do Centro de Ministérios Globais, todos os diretores regionais estavam no local
para a abertura deste evento. Representando a Missão Mundial e suas seis regiões contamos com
Gustavo Crocker (Eurásia), Eugenio Duarte (África), Carlos Saenz (México e América Central),
Christian Sarmiento (América do Sul), John Smee (Caribe), e Verne Ward III (Ásia-Pacífico) . A
presença desses líderes motivou um espírito de unidade para conectar o espírito de toda a família
Nazarena.
Com cerca de 10.1264 m², o Centro de Ministérios Globais tem é um edifício de dois andares e
esta está localizado em 15,3 hectares (38 hectares. Este centro multifuncional e funciona como
um hub de recursos administrativos e da rede pessoal Nazarena, igrejas, missões e ministérios.
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A idéia era ter completado a instalação, ao mesmo tempo das celebrações da denominação do
Centenário, em Outubro de 2008. As portas do novo Centro Global Ministério abriram 20 dias
antes da nossa comemoração do centenário, em 5 de Outubro. Damos graças ao Senhor!
Um dos principais efeitos do Centro de Ministérios Globais está a funcionar como um ambiente
colaborativo e flexível.
A propriedade, que anteriormente serviu como a Sede da Igreja do Nazareno Internacional é
localizada em um grande complexo em Kansas City, Missouri, E.U.A.. Isto inclui três edifícios
de escritórios, dos quais o primeiro foi construído na década de 1950. Após consideráveis
pesquisas, oração e orientação profissional, a Assembléia Geral votou em 2005 para a mudança
da sede. A decisão foi tomada sob a direção da Junta de Superintendentes Gerais e do Conselho
Geral do Comitê Executivo Nazareno.
O Seminário Teológico Nazareno e a Casa Nazarena de Publicações optaram por permanecer na
sua atual localização, em Kansas City. O novo espaço do Centro de Ministérios Globais tem o
espaço suficiente para o desenvolvimento do Teológico Nazareno e a Casa Nazarena de
Publicações caso estas entidades escolham a mudança para o novo Centro no futuro.
Nossa gratidão vai para Jack Stone, David Wilson, Larry Morris, Judy Veigl, Don Walter, Rich
Houseal, Mike Fetting, David Hayse, Jackie Berdych, Carmen Ringhiser e, especialmente,
Marilyn McCool por seus esforços para além de suas responsabilidade e do dever de tornar este
projeto uma realidade.
Amigos e membros da Igreja do Nazareno continuam a prover a partir de doações e ofertas de
promessa representando um esforço mundial em prol da denominação para a construção deste
novo Centro Administrativo. Em 2006, japoneses e sul-coreanos cristãos deram o impulso
adicional para o apoio financeiro, uma vez que foram a maior fonte das principais doações entre
todas as recebidas. As regiões e áreas Nazarenas Internacionais fizeram um compromisso de $1
milhão (US $. Os membros da Junta geral, colaboradores do Centro de Ministérios Globais,
indivíduos, igrejas locais, distritos, e instituições Nazarenas também estão a contribuir para
aumentar as doações.
Avaliação do Centro de Missões Globais
Quando a crise financeira mundial começou a se espalhar no outono de 2008, a Junta de
Superintendentes Gerais, trabalhando com o secretário-geral David Wilson e Tesoureiro Geral
Marilyn McCool, conduziu a fase inicial de uma avaliação da situação do Centro de Ministérios
Globais.
Estes resultados foram partilhados com a Equipe de Trabalho de Ministérios Globais, os
funcionários entre outros envolvidos neste grandioso projeto.
Aqui estão as conclusões preliminares da avaliação:
Internamente o Centro de Missões Globais está enfrentando:
•

A diminuição das receitas;

•

Redução de reservas;
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•

Aumento de despesas;

•

O financiamento de apenas ministérios e compromissos essenciais;

•

A dívida de $25 milhões do Centro de Missões Globais é sua maior responsabilidade.

Planejamento de hipóteses para o futuro imediato são baseadas em:
•

A crise financeira mundial que poderia ser prolongada, profunda, e volátil.

•

A redução global do Fundo de Evangelismo Global, mudanças em seu formato
diminuição de fundos recibos.

•

A capacidade de maneira proativa de resolver rapidamente as questões críticas.

•

Não há plano de emergência externo.

A proposta de plano interno deve ser:
•

Buscar uma real redução de custos e conter despesas (ver revisão orçamental abaixo)

•

Atribuir prioridades orçamentais para missão

•

Encontrar o numero exato (de trabalho efetivo) de funcionários necessários.

•

Assegurar um funcionamento prudente de manter reservas.

A proposta de plano externo, será:
•

Fornecer freqüente, concisa, e profissional comunicação a todos os círculos membros na
Igreja como para a missão e as suas prioridades.

•

Renovar o apoio ao Fundo de Evangelismo Global entre as congregações.

•

Acelerar a comercialização da propriedade em Paseo (antigo local da sede Internacional),
em Kansas City

•

levantar fundos para a quitação da dívida do Centro de Ministérios Globais.

Revisão orçamental do Centro de Ministérios Globais.
Como resultado desta crise econômica internacional e levando em consideração o nosso
compromisso de manter o nosso foco primário sobre a missão da igreja, o Centro de Ministérios
Globais e escritórios regionais têm sido submetidos a uma revisão orçamental. Esta revisão
dirigido pela Junta de Superintendentes Gerais, destina-se a encontrar maneiras de reduzir
despesas, pelo menos em 10 por cento.
O plano subsequente para melhor lidar com a atual situação financeira será levada a cabo sob a
supervisão da Junta de Superintendentes Gerais e em consulta com os Comitês Executivos e de
Finanças da Junta Geral.
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O Conselho de Administração e outros precisam da orientação do Espírito Santo, a fim de
continuar exercendo boa mordomia da igreja através da presente situação, incluindo as decisões
difíceis que terão de ser feitas para manter o equilíbrio entre receitas e despesas.
Estrutura da Junta Geral
A Junta de Superintendentes Gerais votou em sua reunião de dezembro de 2008 para recomendar
mudanças propostas na estrutura da Junta Geral. Estas mudanças, se aprovadas, seriam efetuadas
já para com a recém-eleita Junta na Assembléia Geral, na sua primeira reunião em fevereiro de
2010.
A atual estrutura é composta por comissões, nos seguintes domínios:
•

Comitê de Finanças

•

Escola Dominical, Ministérios de Discipulado Internacional e Juventude Nazarena
Internacional.

•

Comitê de Evangelismo e Missões dos Estados Unidos e Canadá.

•

Comitê da Missão Mundial

•

A Junta Internacional de Educação e seus Comitês também estão sob jurisdição da Junta
Geral.

A estrutura recomendada teria uma nova direção de concentrar a Junta Geral sobre a política
global de apoio e prestação de contas da missão da Igreja nas seguintes áreas:
•

Comitê da Missão Mundial
Esta comissão teria como responsabilidade representar os interesses da atual Missão
Mundial e dos comitês dos Estados Unidos e Canadá. O Evangelismo e plantação
de igrejas seriam as principais preocupações desta comissão.

•

Comitê de ministérios Globais e serviços
Esta comissão teria a responsabilidade de administrar a Escola Dominical,
Ministérios de Discipulado Internacional e Juventude Nazarena Internacional, bem
como a Missão Mundial de Literatura. Tratar-se-ia de dar atenção à igreja local
recursos da Assembléia Geral e entidades, a Revista Santidade Hoje, e outros
serviços como a comunicação e outros interesses, e para outras funções que podem
ser consideradas necessárias a receberem especial supervisão.

•

Educação Global e Comitê de Desenvolvimento do Clero
Esta comissão teria a responsabilidade de supervisão global de institutos
educacionais, a comissão internacional de educação Nazarena, a preparação do
clero, desenvolvimento de pastores e líderes, e de outros interesses relacionados
com a educação e ministérios.

•

Administração Global e Comitê de Finanças
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O Secretário-Geral, Tesoureiro Geral, e os seus departamentos trabalharão com esta
comissão na elaboração de políticas eficazes e procedimentos financeiros.
Embora o caráter regulatório pertença a Junta Geral, a gestão do Centro de Ministérios Globais
reside com a Junta de Superintendentes Gerais.
A Junta de Superintendentes Gerais estudou o relatório de 2005 da Assembléia Geral (AG-310)
para vincular a Missão Mundial dos E.U.A., Canadá, e Departamentos de Evangelismo. Este
relatório acredita que a criação de uma nova e única Comissão de missão global é uma solução
melhor para as relações e a estrutura do Centro de Ministérios Globais do que simplesmente
fundir estes dois departamentos.
O Comitê de Missões Globais unificado é um esforço para alcançar aqueles que não conhecem
Jesus como Salvador e Senhor, e para ajudá-los a se tornarem discípulos Cristo.
Esta proposta de alterar em nada diminui o nosso compromisso histórico para a visão missionária
da Igreja. O que a Junta está recomendando é uma série de propostas para melhor aproveitar da
vasta gama de experiências de cada região, que vem com um benefício de ser uma comunidade
internacional de fé.
A Fórmula de Orçamento
A Junta de Superintendentes Gerais também votou em Dezembro de 2008 para recomendar uma
nova fórmula de Fundo de Evangelismo Internacional com atribuição de 5,5 por cento para o
conjunto global da Igreja do Nazareno.
Esta fórmula global proposta, se aprovada durante a Assembléia Geral, terá efeitos produzidos o
mais rapidamente possível. Baseia-se no ano em curso e sem deduções de renda. Este destina-se
a criar uma maior apropriação global, participação e apoio do Fundo Mundial de Evangelismo,
além de ofertas nas regiões especiais para projetos missionários.
Além disso, a Junta de Superintendentes Gerais nos E.U.A. está recomendando a seguinte
fórmula:
Proposta da Fórmula Orçamento para os Estados Unidos da America.
Fundo Mundial de Evangelismo
Fundo de Pensões e Benefícios (P&B)
Fundo de Educação
Fundo Distrital

5.5%
2.0%
2.5%
á ser determinado.

A fórmula para os Estados Unidos, se aprovada, terá efeito em 2010 já nas o assembléias
distritais. É, também, é baseado na renda do ano corrente e não em deduções.
Os orçamentos Distritais nos E.U.A., que são uma parte fundamental da missão de financiamento
da Igreja, seria para além destas categorias e percentagens. Cada distrito deve definir seu próprio
orçamento baseado nas prioridades missionárias do distrito. É importante lembrar que a Junta de
Superintendentes Gerais não tem autoridade para determinar orçamentos distritais.
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Estes quatro orçamentos (Fundo Mundial de Evangelismo, Fundo de Pensões, Fundo de
Educação, Fundo Distrital formam a base da missão da igreja local e as conecta com as ofertas
retiradas nos Estados Unidos.
A recomendação da Junta de Administração é baseada no trabalho da dotação orçamental do
Comitê presidido por Bob Brower, presidente da Universidade Nazarena de Point Loma, San
Diego, Califórnia, E.U.A., e em consulta com o Comitê de finanças.
A Junta de Superintendente Gerais está comprometida com a missão da nossa denominação,
mesmo em face dos dias difíceis na economia mundial. Nosso compromisso financeiro atinge
não só ao evangelismo mundial, mas também a aqueles que participam no Fundo de Pensões e
Benefícios e à ministérios essenciais dos nossos colégios, universidades e seminários.
O Comitê de capital orçamental iniciou este estudo da fórmula do orçamento, com o objetivo de
desenvolver um sistema simples, justo e eqüitativo para financiar o sistema global dos
ministérios da igreja. A simplificação do sistema orçamental tem sido uma força motriz para a
mudança entre os pastores e superintendentes distritais nos diversos estudos que foram realizados
ao longo dos anos.
A recomendação da Junta de Superintendentes Gerais quando ao Funde de Evangelismo Mundial,
Pensões e Benefícios, Fundo de Educação agora vai para a Junta Nacional nos E.U.A. e a Junta
Geral que tomará uma decisão durante a sua reunião anual em fevereiro de 2009 em resposta aos
regulamentos 317,12 e 334,8 de nosso Manual.
A fórmula atual, que tem sido objeto de muita discussão e revisão de algum tempo, é baseada em
cálculos complexos determinada pelos gastos do ano anterior na igreja local. A nova fórmula e
suas recomendações seriam determinadas por uma simples, direta, e atualizada percentagem de
rendimento.
Além da fórmula Global do fundo de Evangelismo, todas as fórmulas adicionais de capital
orçamental para as nações que não os Estados Unidos seriam determinados pela autoridade
regional, nacional, distrital e suas juntas ou comissões.
Devido a uma maior base financeira, a fórmula proposta deverá produzir efetivamente um grande
aumento das Pensões e Benefícios e um aumento significativo no fundo de Educação, ao mesmo
tempo gerando uma quantidade menor do Fundo de Evangelismo mundial que a fórmula atual
nos Estados Unidos.
Um dos objectivos da presente proposta de mudança tem sido a de ter mais dinheiro para a igreja
local para os seus ministérios. A Grande Comissão deve continuar a ser o nosso principal
objetivo no âmbito do Corpo de Cristo. Reduzir orçamentos denominacionais, sempre que
possível, é uma tentativa para tornar esta missão uma realidade.
A Jornada adiante
Enquanto a igreja é confrontada com vários desafios durante esta crise econômica, vamos manter
em mente que os nossos 100 anos de denominação representam a fidelidade de Deus através de
situações semelhantes, talvez não exatamente da forma como é atualmente, mas temos Vencido
tempos difíceis.
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Em momentos de lutas e tribulações ...
•

A missão foi abrandada, mas nunca parou.

•

Os recursos financeiros foram limitados, mas nazarenos nunca deixaram de ofertar em
ação de graças ao Senhor.

•

Deus levantou líderes capazes para lidar com os desafios.

A igreja se adaptou, se organizou, e mais uma vez se lançou com ímpeto para continuar a sua
missão de alcance para um mundo necessitado.
Como resultado da fidelidade dos nazarenos durante dez décadas, existe agora líderes fantásticos
em cada local onde a igreja está para assumir o manto da responsabilidade do futuro nazareno em
todo o globo.
O que líderes da Igreja acreditam que há um século atrás que poderia reforçar a nossa identidade
e missão para um segundo século?
1. Em 1908 a Igreja do Nazareno acreditava na doutrina da santidade. O primeiro
superintendente geral, Phineas Bresee, falando de santidade, chamou-lhe “, a estrela do
norte de perfeito amor.”
2. A igreja em 1908 acreditava em evangelismo, definida como a ação de conversão e
garantia que esses crentes sejam discipulados para mudança no coração e a santidade de
vida.
3. EM 1908 a igreja acreditou em missões. Eles foram uma igreja predominantemente
missionária, não aceitando limitações.
4. Em 1908 cristãos acreditavam na compaixão. Eles acreditavam que sua missão foi o de
fornecer ministério e serviços pelo poder do Espírito Santo para os pobres,
marginalizados, e necessitados.
5. Aqueles primeiros cristãos acreditavam na santidade, em 1908 o ensino superior com um
intenso desejo de inspirar juntamente iluminadas mentes e corações apaixonados para
ganhar o perdido para Cristo. Vários de nossos colégios e universidades foram
efetivamente fundados antes do nosso nascimento oficial na data de 1908.
6. Por último, os nazarenos originais eram cientes da Grande Comissão da Igreja. A tarefa
visionária de estabelecer a atender à Grande Comissão lançadas pelos seus fundadores, e
antes deles, ainda está para ser concluída. Sejam os povos negligenciados dentro dos
cantos de cidades empobrecidas e escondidas ou pessoas e grupos desconhecidos um
mundo de distância, a Grande Comissão desafiou-os em sua própria essência.
Os Nazarenos atuais acreditam nesses mesmos valores?
A resposta é um sonoro SIM! Sim, agora e para além do século 21. Nazarenos ainda acreditam
na santidade, no evangelismo, em missões, na compaixão, na santidade de ensino superior, e no
sentido de continuar a ser uma Igreja da Grande Comissão.
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Não é hora de deixar nossa bandeira e estandarte baixo; em vez disso, deveríamos levantar um
pouco, mais elevado sobre a norma e conformismo e proclamar a um mundo faminto de
esperança que Deus levantou a Igreja do Nazareno para ser um exemplo de instituição cristã, de
santidade, e missionária!
Como é que podemos nos certificar da transferência da missão da Igreja e da sua mensagem para
uma nova geração? A Junta Geral, em sua formação é um bom exemplo de como e quando isso
acontece. Vamos aproveitar a grande força da nossa igreja nesta jornada adiante para seguir
fazendo a Obra do nosso Deus.
Embora nem todos sejam chamados a serem missionários, há algo sobre o "espírito missionário",
que é um patrimônio Nazareno -uma fonte de inspiração e esperança para toda a gente hoje.
O que é esse espírito?
•

É um espírito de fé e obediência.

•

É um espírito de busca continua ao Senhor.

•

É um espírito de serviço.

•

É um espírito de sacrifício.

•

É um espírito de oração e humildade.

Que este mesmo espírito missionário, que é também o Espírito de Deus, habite em nós enquanto
continuamos a fazer discípulos de Cristo às nações até o retorno de nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo.
______________________________________
“ E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam
plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso SENHOR Jesus Cristo. Fiel é o
que vos chama, o qual também o fará. “ I Tessalonicenses 5:23-24.

Respeitosamente submetidos em oração e graças,
Junta de Superintendentes Gerais
James H. Diehl

Jerry D. Porter

Paul G. Cunningham

Nina G. Gunter

Jesse C. Middendorf JK Warrick
bgs@nazarene.org

Preparado e apresentado por James H. Diehl
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