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"O FUTURO NAZARENOFAZENDO DISCÍPULOS DE CRISTO EM TODAS AS NAÇÕES "

Introdução

Em nome dos meus colegas da Junta de Superintendentes Gerais eu queiro cumprimentar-lhe em
nome do Salvador Ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gostaríamos de estender uma
recepção calorosa aos nossos delegados, aos nossos ilustres convidados, para cristãos de todo o
mundo, e todos os outros que se juntam a nós nesta segunda sessão plenária da 27a Assembléia
Geral da Igreja do Nazareno.
No domingo de manhã, no qual nos reunimos à volta da mesa do nosso Senhor, nós ouvimos um
profundo desafio lançado pelo meu colega, Paul G. Cunningham. Esse culto foi, por
determinação em nosso Manual, a sessão primeira desta Assembléia Geral. Começamos o nosso
encontro de trabalho em adoração!
Nós temos experimentado as bênçãos do Senhor, durante as convenções globais e os cultos de
louvor impactante e no culto à noite e durante todo o fim de semana. Ficamos particularmente
desafiados e incentivados pelas mensagens entregues pelos meus colegas da Junta de
Superintendentes Gerais.
Nós celebramos a presença de Deus que está entre nós hoje. E esta é a nossa confiança: Enquanto
discutimos questões organizacionais e questões legislativas que exigem a nossa atenção esta
semana, nada é mais necessário do que uma profunda e difundida consciência de que o Espírito
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Santo está presente, orientando nossas deliberações e decisões e orientando-nos como podemos
selecionar a liderança para a missão que se apresenta para nós.
À medida que entramos na Assembléia Geral no nosso "centenário", nós prevemos Sua presença
contínua em nossas reuniões e sessões administrativas.
Tudo o que fazemos deve ser visto através da lente de nossa missão como igreja na tradição
Wesleyana- de Santidade. Temos de nos preparar para ser apaixonadamente engajados no
trabalho de "fazer discípulos de Cristo em todas as nações."
Manifestamos nosso profundo agradecimento ao povo de Orlando, aqui na Flórida, E.U.A., pela
sua hospitalidade graciosa durante este encontro histórico. Obrigado pela sua bondade
demonstrada para conosco.
Damos graças a Deus por vigiar os nossos povos que vieram, literalmente dos quatro cantos da
terra, para estarem juntos, como parte da nossa família Nazarena. Se esta é a sua primeira
assembléia geral como um delegado ou visitante, nós confiamos que você esteja desfrutando o
privilégio desse tempo de comunhão com nossas comunidades internacionais. Para quem nos vê
agora através da Internet, estamos contentes que você pode de uma forma estar conosco também
e acompanhar este evento histórico.
Nossa Administração deseja declarar um reconhecimento especial ao Secretário-Geral David
Wilson e para a sua equipe pelo excelente trabalho que eles tem realizado na preparação
realizada para fazer possivel este grande evento. Somos gratos a você pelo seu compromisso com
a excelência.

Um Passado lendário (Salmos 16:6)

As assembléias gerais de nossa igreja têm uma história interessante. Neste ano do centenário,
uma dessas histórias é especialmente digna de menção honrosa:
A fusão, em Outubro de 1908 na cidade de Pilot Point, estado de Texas, E.U.A., que acrescentou
a Igreja Santidade de Cristo à Igreja do Nazareno e à Associação das Igrejas pentecostais da
América, ocorreu naquele lugar durante a "assembléia geral". As sessões foram realizadas sob
uma grande tenda com uma capacidade para 1.000 pessoas.
Foi decidido que a Phineas Bresee deveria ser atribuída a responsabilidade de presidir aquele
encontro histórico.
Foi naquela assembléia geral que, Bresee Phineas e HF Reynolds foram reeleitos para a
superintendência geral, e EP Ellyson, presidente da Universidade Santidade do Texas, foi eleito
superintendente geral.
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Nessa ocasião, o Dr. Bresee fez as seguintes observações:
Foi dito que "não existe um momento de greve no relógio na passagem de uma época para
outra." Quando a história está sendo feita e grandes coisas estão vindo a passar, os que estão
em lugares difíceis e muitas vezes em um momento difícil, lutando para o nascimento de grandes
coisas, estão tão ocupados com o pesar da labuta ... que pouco percebem os desafios que estão
sendo vencidos e as conquistas que alcançaram. ... Mas a quem Deus guia a construir essas
maiores conquistas devem saber bem o significado do que Deus está por fazer.
Portanto, através de mais de dez décadas, nazarenos, através da oração, da liderança do Espírito
Santo, de ofertas generosas e sacrifício, dificuldades, tentativas e erros, e muito trabalho
construiu-se grandes conquistas para o reino de Deus. O verdadeiro legado de gerações
anteriores é que várias coisas tornaram possível para as gerações futuras. Oferecemos nosso
profundo apreço, admiração e respeito por aqueles por quem através da fidelidade e trabalho
fizeram desta igreja antes de nós, aquilo que a nossa Igreja é hoje.
Embora possa ser verdade que não existe um cronômetro com precisão para marcar a passagem
de uma época, em um sentido, a 27º. Assembléia Geral traz ao fim uma época, para o início de
uma nova era já está em andamento na Igreja do Nazareno. Mesmo a nossa definição e
programação em Orlando contribui para um sentimento de mudança.
À medida que vamos concluir o nosso primeiro século como uma denominação, a nível global e
multicultural o futuro já chegou, mesmo que ainda não se tenha se apresentado através de toda
nossa denominação. É fundamental neste momento que a Igreja possa vir a clarificar e
comunicar as suas crenças fundamentais, seus valores fundamentais, e a sua missão enquanto
abraça a realidades demográficas e oportunidades evangelísticas que vêm com o nascer de um
novo dia.
Como já fizermos, podemos abraçar uma vez mais a promessa de Deus para Josué: "Como fui
com Moisés, então eu estarei com você. Não vou deixar você ou abandonar a você "(Josué 1:5 b).
Esta Assembléia Geral convocada a nossa denominação para estar trabalhando e abrindo o seu
caminho através de uma crise econômica global. Nos primeiros três meses de 2009, grandes
economias caíram acentuadamente.
No México, o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu 21 por cento, no Japão o PIB caiu 15 por
cento, na Alemanha, 14 por cento; e nos Estados Unidos da America a economia diminuiu 6 por
cento em comparação com os últimos três meses de 2008. Por qualquer medida, estas são duras e
surpreendentes porcentagens de queda real da economia mundial. Nenhuma nação tem estado
isenta, e não existem promessas de uma rápida recuperação ou previsível melhora. A noção e
conceito de "Normal" está se movendo para uma nova concepção.
Esta crise financeira está já sendo sentida pelas igrejas locais, municípios, instituições de ensino,
centros de ministérios de compaixão, missionários, o Centro de Ministérios Globais, e os
escritórios regionais. Em todo o mundo, centenas de cristãos perderam seus empregos e suas
casas. Igrejas do Nazareno e ministérios de compaixão estão trabalhando diligentemente para
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tentar suprir essas necessidades, mesmo que eles devem também lutam com as novas realidades
econômicas entre si mesmos.
Através desta crise financeira está surgindo uma paisagem diferente e emergente e com ela uma
alterada economia na igreja. Isto terá um impacto na nossa denominação por um período
indeterminado de tempo.
Mas vamos ser muito claro sobre este assunto: A missão de Deus não está em risco! Alguns dos
nossos planos, programas e estruturas terão de ser repensados, alterados, ou até mesmo
abandonados. Mas a missão de fazer discípulos de Cristo as todas as nações continuará, porque
Deus não se submete aos indicadores econômicos. A liderança da Igreja do Nazareno, em todos
os níveis está determinada a trabalhar através deste com a orientação do Espírito Santo a fim de
que possamos continuar a fazer avançar a missão para a glória de Deus.
Com a Recessão não obstante, esta assembléia geral tem a possibilidade de ser um "momento de
virada" na vida da Igreja. Estamos em um momento em que várias decisões cruciais para o nosso
futuro são convergentes, ao mesmo tempo. Isto é ainda mais razão para orar para que o Senhor
possa guiar as escolhas que serão feitas e orientar as nossas deliberações como um corpo
legislativo.
Por tudo o que está acontecendo, e há muita coisa acontecendo, o senso de propósito e direção da
igreja, posta em prática por Phineas Bresee, HF Reynolds, e muitos outros 100 anos atrás
continua:
• Somos chamados à santidade e a uma vida santa
• Somos Chamados a evangelizar o mundo
• Somos Chamados a ser discípulos de Cristo em todas as Nações
• Ele nos Chamou a atenção para sermos compassivos uns para com os outros.
• Fomos Chamados a valorizar a educação e seu papel vital na missão da igreja e do Reino de
Deus.
Uma Igreja- Muitos Membros
A recém-fundada Igreja do Nazareno em 1908, iniciou-se com 10.034 membros, 228
congregações, 11 distritos, e 19 missionários, de acordo com registros históricos. O montante
financeiro total levantado por essas 228 igrejas foi de US $ 140.000 (US $), com US $ 12.000
(USD), então nos lançamos ao que foi denominado "missões estrangeiras".
Era óbvio desde o início, que o Senhor estava a abençoar a nossa jovem denominação. Conforme
os amplamente dispersos grupos continuaram a se unirem para formar um novo organismo de
pessoas, que estavam comprometidas com a doutrina e a experiência da inteira santificação e
para a evangelização do mundo.
Eles uniram forças e estavam ligadas por causa de uma mesma mensagem e de uma mesma
missão. Combinando sua força tornou-se possível tirar partido de uma maior talento e de
economias de pequena e grande escala. Essas igrejas de santidade fizeram mais juntas do que
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jamais poderiam ter feito eles mesmos de forma isolada. É esta mesma noção de unidade vale
para nós hoje.
Foi sua visão de uma " santidade de comunhão internacional ", que lançou-nos em um século de
espantosa realização.
Então, que mudanças deve fazer a Igreja do Nazareno em relação a sua aparência e
funcionalidade, uma vez que esta caminha na direção do seu segundo século?
Nas décadas entre 1998 a 2008, a igreja experimentou ganhos significativos em todas as cinco
categorias das metas definidas para o Centenário. Cada região encontrada no relatório do
secretário-geral: África, Ásia-Pacífico, Canadá, Caribe, Eurásia, México e América Central,
América do Sul, e os E.U.A. contribuíram algo único e importante para o Reino.
Segundo as últimas estatísticas, 95 por cento dos objetivos Centenário foram cumpridos.
Áreas Mundiais
Meta Membresia
Meta de Cultos
Meta de Igrejas
Meta de Nova nazarenos
Meta Escola Dominical

Metas do Centenário
2.000.000
2.000.000
18000
1.000.000
1.000.000

Percentual Alcançado
92%
65%
121%
112%
86%

Quando os objetivos do Centenário foram lançados em 1998, haviam 1,3 milhões de membros.
Em 2008, a adesão situou-se em 1,8 milhões, um ganho de um meio-milhão.
Por perspectiva, quero lhe pedir que volte em pensamento comigo para o ano de 1964 na
Assembléia Geral em Portland, Oregon, E.U.A.. Isso ocorreu a cerca de 45 anos atrás, cerca de
metade da nossa vida como uma igreja. A nossa membresia então foi um pouco superior a
400.000, 82 por cento destes membros eram membros locais dos E.U.A.. Agora há mais de 1
milhão de membros em outros países que não os Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, o E.U.A. é a única região com maior relato de 645.000 membros. Durante os
últimos 40 anos, a Igreja do Nazareno no E.U.A. foi adicionando 25.000 a 35.000 novos
membros anualmente. Isso é uma estatística que nos trás encorajamento. No entanto, ainda nos
cabe encarar a realidade e a perceber que a adesão do crescimento tem apenas acompanhou com
o crescimento da população nos últimos anos.
Todos as nossas mais antigas missões e domínios territoriais, incluindo os E.U.A., tendem a se
estabilizar ao longo do tempo, devido ao volume de entradas e saídas na membresia, o
encerramento e fusão de igrejas, e a tendência natural para se concentrar mais na retenção do que
no crescimento exterior e missões. No entanto, a emocionante realidade é que estamos
experimentando avivamentos de incríveis e de grandes proporções mundiais em muitas outras
áreas.
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O aumento nessas áreas pode ser uma fonte de grande estímulo para a igreja nos E.U.A.. Mesmo
com uma cultura drasticamente diferente -, existem oportunidades evangelísticas e de
discipulado a serem recriadas e retomadas nos E.U.A., uma das três maiores campos
missionários no mundo.
Além do aumento de uma colheita de almas, nossas ofertas à nossa Pensão e Fundo de
Evangelismo Mundial e Missão do período do Centenário e durante este mesmo período
aumentaram de US $ 53,1 milhões (USD) em 1998 para US $ 84,2 milhões (USD) em 2008, um
aumento de aproximadamente US $ 31,1 milhões ( USD), na década.
Você sabia que estamos em 36 dos 66 países da janela 10/40, a área menos evangelizada e países
menos alcançados de nosso mundo? Sabia que a nossa missão é composta por uma equipe de
missionários que são representantes originários de 41 países?
Este não é o relatório de uma igreja morrendo. Este é o relato de uma abençoada e generosa
igreja. E por isso, temos que continuar a dar todo louvor e honra a Deus!
Mas qual é o significado mais profundo da nossa ênfase nas metas do Centenário?
1. Cada número representa uma pessoa por quem Cristo morreu na cruz. Nós regozijaremos por
todo homem, mulher, adolescente, menino, menina que for alcançado pelo evangelho de Jesus
Cristo através da Igreja do Nazareno.
2. Estes indivíduos necessitam de serem discipulados, assimilados e orientados na fé. Quem irá
assumir a responsabilidade de acompanhamento pessoal? Quem irá ensiná-los a esperar e de
experimentar o trabalho de purificação e transformação do Espírito Santo, no Seu poder
santificante? Como será a igreja capaz de conservar os ganhos e equipar o povo para servir a
missão da Igreja?
3. Os objetivos do Centenário são um lembrete de como Deus chama as pessoas comuns para
fazer o Seu trabalho. Essa colheita é, foi, e sempre será do Senhor. Estes objetivos foram
alcançados e realizados através do testemunho no Espírito Santo, e o Espírito de Deus encheu as
pessoas e levou esses indivíduos de igrejas locais por todo o mundo, pessoas que são sal e luz e
testemunho do amor de Cristo.
Estes objetivos foram conquistados por pastores, evangelistas, por leigos, missionários, capelães
e voluntários em inúmeros ministérios. A concretização destes objetivos foi possível através de
professoras e professores, superintendentes distritais e coordenadores de campos estratégicos.
Estes indivíduos é que formam a Igreja. E eles são os que tem realizado esta tarefa de
evangelismo e discipulado. Peço a cada um das pessoas que citei e todos os outros obreiros de
Cristo que possam aceitar a nossa gratidão por tudo o que você faz em nome de Jesus.
Damos glória a Deus por aquilo que foi feito levando-se em conta as comemorações do nosso
Centenário, e damos já graças por tudo que Ele vai fazer nos próximos dias. Nós confiamos no
Senhor que Ele cuidará do nosso futuro enquanto permanecemos fiéis aos nossos valores
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fundamentais da vida cristã: santidade e visão missionária.

A Missão da Igreja do Nazareno
Com algumas das maiores mudanças dos últimos 60 anos em relação a igreja, a nossa Junta
sentiu que era tempo de atualizar a linguagem utilizada para definir a missão da Igreja a
Nazareno. Com isto em mente, e após uma cuidadosa revisão durante vários anos, foi aprovada
por unanimidade em dezembro de 2006 os seguintes dizeres como a Declaração da Missão para a
Igreja do Nazareno:

Fazer Discípulos de Cristo Em todas as Nações

Embora a principal motivação da igreja é de glorificar a Deus, somos também chamados a
participar ativamente na Sua missão, a missão de reconciliar o mundo a Cristo Jesus.
Esta é a missão de Jesus, e que da mesma forma deve ser a nossa missão. É no cumprimento
desta missão que nos empenhamos nos ministérios de evangelismo, discipulado, e compaixão.
Isto é o que significa ser um Cristo. Esta é a essência da santidade.
A declaração de missão deve ser entendida no contexto completo do nosso única senso de
propósito. Isto inclui:
• Apresentar através da pregação e testemunho a todos os povos a ação transformadora de Deus,
colocada à disposição de qualquer pessoa pela graça através da fé. Esta é a experiência de resgate
e reconciliação que se tornou possível para nós através dos sofrimentos do nosso Salvador, pelo
derramamento de seu próprio sangue, e pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
• Proclamando a doutrina e a experiência da inteira santificação de cada crente, incentivando e
alimentando-os na comunidade cristã para um resgate através do livre arbítrio que se submete a
vontade e propósitos de Deus. Isto esta, da mesma forma, disponível para qualquer pessoa, pela
graça através da fé. Esta mensagem define a Igreja e nossa missão centra-se na igreja. Sem esta
mensagem não temos nenhuma missão e sem esta missão que temos, não temos nenhuma
mensagem.
• A incorporação de fiéis para a comunhão e pertença a congregação vida.
• Equipar e treinar para ministérios todos os que respondem em fé, e
• Preparar, Edificar, e Enviar discípulos Cristo para o bem da Sua missão de alcançar aqueles que
ainda não conhecem esta graça restauradora.
Nós somos abençoados com uma grande variedade de discípulos dedicados. Nosso objetivo é
construir sobre esta força. Nossa missão é fazer discípulos, e externamente com foco através de
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igrejas locais em todo o mundo.
Nós devemos sempre nos lembra, no segundo Preâmbulo encontrado no Manual da Igreja do
Nazareno, que afirma:
"... A igreja local, o Corpo de Cristo, é a representação da nossa fé e missão" (Manual
"Preâmbulo" ao governo local).
"Igreja", é a primeira palavra em nosso nome.

Superintendente Geral de Jurisdição Única
Foi posto em Efeito em 1 de Março de 2008, a decisão da Junta Geral de Superintendentes de pôr
em prática um novo método de realização das nossas responsabilidades na supervisão e
coordenação do trabalho da Centro de Ministérios Globais. Considerando que, no passado cada
membro da Junta de Administração tomava para si com jurisdição de um dos vários
departamentos, o Centro de Ministérios Globais, pareceu sensato para nós a iniciar um novo
processo de supervisão.
A partir dessa data, o presidente da Junta de Superintendentes Gerais assumiu a responsabilidade
de atuar como o superintendente de todas as jurisdições do Centro de Ministérios Globais e da
Casa Nazarena de Publicações. Os outros Superintendentes gerais são convidados e encorajados
a participar sempre que possível. O presidente mantém comunicação regular com a Junta de
Superintendentes Gerais sobre o trabalho do Centro de Ministérios Globais e da Casa Nazarena
de Publicações
Foi a minha responsabilidade e privilégio de servir como o primeiro Superintendente Geral este
novo papel, e vou continuar nesta função até o ano de 2009. Como a nossa Junta tem por prática
e regulamento o ato de fazer rotações jurisdicionais e de responsabilidades a cada dois anos, o
Superintendente Geral JK. Warrick, atualmente servindo como o secretário da Junta Geral, irá
assumir o papel da jurisdição única no dia 1 de Janeiro de 2010.
Mudança para o Centro de Ministérios Globais
Em Setembro de 2008, a Igreja do Nazareno realizou um velho sonho (uma década orando e
confiando na intervenção do Senhor) quando a Sede Nazarena foi movida de 6401 O. Paseo,
Kansas City, Missouri para 17001 Prairie Star Parkway, Lenexa, Kansas, e se tornou o "Centro
de Ministérios Globais." A sabedoria desta decisão continua a ser vista em uma variedade de
maneiras, sendo o principal benefício a criação de um senso de propósito e unidade em todo o
CMG que nos auxiliará a seguir trabalhando para fazer avançar o alcance da denominação.
No dia 15 de setembro experimentamos fortes emoções quando funcionários do Centro
de Ministérios Globais reuniram-se no patio e, liderados pelo Conselho de Superintendentes
Gerais, cantaram e oraram juntos antes da mudança para o nosso novo escritório. Como seria de
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esperar, a euforia já passou e agora estamos no processo de aprender a conviver e trabalhar
juntos como uma equipe, mas o plano está funcionando e quanto a isso damos graças a Deus.
Em Fevereiro de 2009, durante a reunião anual da Assembléia Geral da Igreja do Nazareno,
nossos representantes de todo o mundo participaram na dedicação da Global Ministério Center.
Foi um dia de alegria especial e um dia abençoado com um sentir claro da presença de Deus.
Houve com esta mudança de espaço físico uma mudança de pensamento para a noção de "uma
mensagem e uma missão" adotada por todos os Ministérios Globais e não mais a idéia de um
foco apenas em alvos, procedimentos, e filosofias diferenciadas e isoladas em nossos diversos
ministérios. Liderado pela Junta de Superintendentes Gerais, estamos dando atenção renovada a
recursos direcionados a igrejas locais, o lugar onde os perdidos são alcançados e discípulos são
desenvolvidos. Este é um trabalho em progresso, mas estamos determinados a alcançar nossos
alvos e cumprir a boa Obra a qual fomos chamados. Nossos ministros e funcionários estão a
descobrir neste novo ambiente uma fonte de interação criativa e divertida. A nossa Junta Geral é
grata pelo seu trabalho e ministério que tem colaborado para o nome da igreja.
Um dos cinco edifícios do antigo complexo Internacional da Sede foi vendido e o dinheiro já foi
recebido. As outras instalações estão atualmente no processo de serem vendidas, com esperanças
de que a venda seja concluída em um curto prazo.

Comemorações do Centenário
Hoje culmina a Celebração do Centenário da Igreja do Nazareno.
De heróis fundadores da fé na Índia, Cabo Verde, Guatemala, Cuba, Canadá, México e Japão ...
para aqueles pioneiros na mais recente nações que entraram apenas este ano em Guiné-Conacri,
Moldávia, Níger, Noruega, nós temos sido, e somos, um povo com que verdadeiramente
envolvido e comprometido com nosso patrimônio missionário e paixão pela obra.
O Centenário nos deu razão para reexaminar a nossa mensagem. No culto do Centenário no
domingo ao redor do globo em 24 fusos horários diferentes, as igrejas locais em a partir de 151
países leu o mesmo livro e passagem na Bíblia, em 1 Pedro 2:9-10: "Vocês são um povo eleito,
um sacerdócio real, uma nação santa, um povo pertencente a Deus, e você pode declarar os
louvores daquele que chamou você a sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez que
você não era um povo, mas agora você é o povo de Deus. "
O Centenário nos deu razão para reexaminar a nossa diversidade de línguas, nacionalidades,
culturas, estilos e de liturgia de culto. Nós celebramos um efeito no nosso evangelismo global e
uma mensagem no nosso coração de santidade de vida. Nós ingressamos na unidade de todo o
mundo através da uniformização da santa ceia no compartilhar da taça e do pão em que
participaram mais de 21.000 congregações locais na Ceia do Senhor juntos.
O Centenário nos deu razão para comunicar os nossos artigos de fé, batizar novos crentes,
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cristãos e a receber novos membros na igreja, organizar novas igrejas, e chegar às nossas
comunidades ao ministério e serviço. O Centenário nos deu motivos para comemorar e celebrar o
que fizemos no nome Daquele a qual tem nos chamado!
Nossa Junta de Superintendentes Gerais se sentiu honrada em participar na celebração desde
Etiópia até Kansas, E.U.A. para a Nova Zelândia, sabendo que em toda parte nazarenos estavam
unidos conosco em espírito de uma alegre celebração.
Tive o privilégio de estar em Nova Zelândia para a maior culto Nazareno jamais realizado
naquele país. Igrejas combinadas para uma celebração multicultural culto com a música
apresentada por grupos Samoanos, coreanos e indianos. Os jovens de 18 nações com orgulho
trouxeram as suas bandeiras para a frente do auditório. A escritura foi lida em 13 idiomas
diferentes.
Que interessante foi a representação internacional da Nova Zelândia do que estava ocorrendo ao
redor do mundo! Verdadeiramente de muitos, somos um, e de um, somos muitos.
Temos uma dívida de gratidão para com Gay Leonard, diretor do projeto Celebração do
Centenário, e sua equipe capaz de coordenadores internacional, bem como com a Casa Nazarena
de Publicações e com a União de Crédito Cristão Americano por suas generosas contribuições
que nos ajudaram a prosseguir com os planos para a celebração do Centenário.
Louve a Deus por 100 anos de Sua fidelidade para com a Igreja do Nazareno e para com o futuro
é promissor, pois ele entra em nosso próximo século, renovando o compromisso com a nova
paixão em relação à nossa missão de "fazer discípulos de Cristo em todas as nações."

Centro de Avaliação Global Ministério
Quando a crise financeira mundial começou a se espalhar no outono de 2008, a Junta de
Superintendentes Gerais, trabalhando com o David Wilson, Secretário Geral e com a Tesoureira
Marilyn McCool, deu inicio a fase inicial de uma avaliação da situação administrativa e
financeira relacionada ao Centro de Ministérios Globais.
Três coisas que estão a influenciar a previsão das receitas e despesas orçamentais para a nossa
missão:
• O declínio da economia global e um possível período prolongado até que possamos ver efeitos
de uma recuperação.
• Mudanças na antes unificadora fórmula da nossa denominação no que diz respeito a finanças e
uma esperada redução nas receitas e entradas.
• Reestruturação no Centro de Ministérios Globais e escritórios regionais em torno de prioridades
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da missão, um sistema administrativo mais eficiente, e reduzidos números de funcionários e
equipes.
Internamente o Global Ministério Center está enfrentando:
• Redução das receitas
• Reduzir dos fundos de reservas
• Financiamento apenas de ministérios e compromissos essenciais
• A responsabilidade pela gestão da dívida de US $25 milhões do Centro de Ministérios
Globais – uma responsabilidade enorme levando em consideração a tarefa de lidar com essa
divida sem recorrer a fontes do Fundo de Evangelismo Mundial.
Eis aqui as últimas informações e atualizações:
O objetivo deste meio de ano de 2009 quanto ao orçamento operacional foi de alcançar uma
redução de aproximadamente 10 por cento do orçamento; esse objetivo tem sido alcançado.
Avaliações Trimestrais serão feitas para controlar despesas efetivas para que avaliar a redução
desta meta.
• O orçamento operacional e suas reduções projetadas são as seguintes:
* Para o Ano Fiscal de 2010, um adicional de -5,0 por cento de redução no orçamento do Centro
de Ministérios Globais.
♣ O orçamento do Fundo de Evangelismo Mundial foi projetado com base em receitas de US $
44,4 milhões
* No ano Fiscal de 2011, um adicional de 6,7 por cento de reduções orçamentais do Centro de
Ministérios Globais.
♣ O orçamento do Fundo de Evangelismo Mundial foi projetado com base em receitas de US $
41,3 milhões
Além disso, estamos decididos a conservar e construir reservas para contingências operacionais,
para continuar gerenciando ativamente a vendo do Imóvel de Paseo visando uma venda de valor
justo do mercado, e para manter a angariação de fundos para a reforma da dívida do Centro de
Ministérios Globais. .
A Junta anunciou as seguintes reduções de gastos em Fevereiro deste ano:
• Os oficiais da Assembléia Geral, juntamente com a Junta de Superintendentes Gerais, verão
seus salários revertidos para o valor estipulado do ano fiscal de 2007 – Esses novos níveis
salariais serão colocados em efeito no dia 1 de Julho de 2009.
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• O Centro de Ministérios Globais está atualmente em uma política de não mais contratar
funcionários temporariamente.
• Despesas de viagem para o Centro de Ministérios Globais estão a ser reduzidas.
• Existe uma reversão sobre os aumentos salariais entre os trabalhadores do Centro de
Ministérios Globais, e um congelamento salarial, que é projetado para os próximos três anos.
Uma parte importante do processo de revisão do orçamento é a questão dos empregos no Centro
de Ministérios Globais e escritórios regionais. Ao mais alto nível do numero de funcionários em
1988, havia 323 pessoas empregadas na antiga Sede Internacional. No final de Maio de 2009, há
210 trabalhadores no total no Centro de Ministérios Globais. Desses 210 funcionários, 178 são
financiados pelo Fundo de Evangelismo Mundial. Os outros são financiados por diferentes fontes,
tais como o Departamento de Pensão, Ministérios de Compaixão da Igreja do Nazareno, e da
Igreja dos E.U.A. através de Fundos de Empréstimo.
No final do ano fiscal, no dia 30 de Setembro de 2009, a meta é chegar a 154 trabalhadores
financiados pelo Fundo de Evangelismo Mundial, uma redução no número total de 24 pessoas,
ou seja, uma queda de 13 por cento a partir de maio deste ano. Isso está sendo feito para tornar
possível que possamos manter a nossa missão para o mundo como a mais alta prioridade da
missão da igreja.
É a determinação da Junta de Superintendentes Gerais e do Departamento de Missão Global de
que faremos tudo ao nosso alcance para evitar trazer qualquer missionários que estejam no
campo de volta para casa, devido à crise econômica. Há momentos em que regressar para a casa
ocorre para vários desses nossos missionários enviados a diversos países por várias razões. Isso
já está acontecendo e é uma faceta normal do Centro de Operações Missionárias Global.
Mas o que estamos dizendo é que - somente como um último recurso, por falta de fundos os
missionários vão sair a campo. Isso aconteceu uma vez antes, em finais dos anos 1920 durante
um tempo de "depressão financeira." Nossa intenção é que isto não volte a acontecer novamente.
Gostaria de pedir aos delegados e aos amigos aqui reunidos em Orlando para a 27º. Assembléia
Geral para enviar uma mensagem aos nossos missionários ao redor do mundo, em alto e bom
som e em claro ton. Vamos dizer-lhes: "Estamos ainda empenhados em missões globais, estamos
ainda comprometidos com o seu ministério. Vamos apoiá-lo. Vamos incentivá-lo. E vamos orar
por você! "

Estrutura da Junta Geral
A Junta de Superintendentes Gerais que foi eleita em Dezembro de 2008 decidiu recomendar
mudanças importantes na estrutura da Junta Geral. Estas propostas foram aprovadas pela
Assembléia Geral, em Fevereiro de 2009. Essas mudanças serão postas em efeito com a recémeleita Junta na Assembléia Geral seguinte desta assembléia geral e será instalada em uma reunião
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em Fevereiro de 2010.
A nova estrutura irá centrar a Assembléia Geral sobre a política global de apoio e prestação de
contas da missão da Igreja nas seguintes áreas:
o Comitê de Missões Globais
Esta comissão tem como missão supervisionar as estratégias para a missão global da Igreja do
Nazareno.
o Comitê de Ministérios Globais e Serviços Globais.
Esta comissão tem como missão supervisionar os ministérios de Escola Dominical e Discipulado,
os Ministérios Internacionais, a Juventude Nazarena Internacional, e Missões Nazarenas
Internacionais, bem como Ministérios Nazarenos de Compaixão, e da casa Nazarena de
Publicações.
o Comitê de Educação Global e Desenvolvimento do Clero
Esta comissão tem como missão supervisionar as instituições globais de educação, trabalhando
em conjunto com a Junta Internacional de Educação, para a preparação do clero, para o
desenvolvimento do clero, e de outros interesses relacionados com a ministério de educação.
o Comitê Global de Administração e de Finanças
O Secretário-Geral e Tesoureiro Geral e os seus departamentos irão trabalhar com esta comissão,
que estabelece políticas e procedimentos eficazes.
A Junta de Superintendentes Gerais e do Conselho Geral estudou o estudo feito a partir da
Assembleia Geral de 2005 (AG-310) que recomenda a fusão da Missão Mundial com os
Departamentos dos E.U.A. / Canadá / E Missão e Evangelismo. Estamos decididos para por em
efeito a criação de uma nova e única missão global e um Comitê deste departamento, juntamente
com uma ampla reorganização da Junta Geral como uma melhor solução.
Como parte dessa reorganização global do Centro de Ministérios Globais, o escritório E.U.A. /
Canadá será localizado no Centro de Ministérios Globais, com a responsabilidade de capacitar a
pastores, as igrejas locais, bairros, distritos e superintendentes nos Estados Unidos e Canadá. O
escritório E.U.A. / Canadá está sob a liderança de Robert Broadbooks.
Agora, o verdadeiro trabalho começa. A nossa Junta, trabalhando com a Junta Geral, a equipe de
funcionários do Centro de Ministérios Globais, os escritórios regionais, distritos e igrejas, tem de
concentrar sua a atenção na execução dessas decisões.

A Fórmula Financiadora
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A Junta de Superintendentes Gerais também votou em Dezembro de 2008 para recomendar a
atribuição de uma nova fórmula para o Fundo de Evangelismo Mundial de 5,5 por cento do
rendimento local atual para Igrejas do Nazareno ao redor do mundo. É o nosso plano para criar
uma maior apropriação global, uma maior participação e apoio do Fundo de Evangelismo
Mundial em prol da nossa missão global.
Esta nova fórmula global aprovada pela Assembléia Geral de 2009, terá efeito nas assembléias
distritais em 2010. A fórmula é baseada de renda do ano atual.
A Junta de Superintendentes Gerais recomenda assim como a Junta Nacional dos E.U.A. e a
Junta Geral também aprovaram as seguintes fórmula para os Estados Unidos:
Fórmula de Financiamento Aprovada para os E.U.A.
Fundo de Evangelismo Mundial (FEM) 5,5%
Pensões e Benefícios (P & B) Fundo 2,0%
Fundo de Educação 2,5%

A fórmula para os Estados Unidos da America também terá seu efeito com as assembléias
distritais de 2010. Esta formula é, também, baseada na renda de ano atual.
Orçamentos Distritais dos Estados Unidos, que são uma parte vital do financiamento da missão
da Igreja, seriam para além destas categorias e percentagens. Cada distrito define o seu próprio
orçamento baseado nas prioridades da missão especifica do distrito. Convém notar que, por
disposição manual, a Junta de Superintendentes Gerais não tem autoridade para determinar
orçamentos de distritos.
Estes quatro fundos- Fundo de Evangelismo Mundial Pensões e Benefícios, Fundo de Educação
e Fundos Distritais -formam o núcleo da missão da igreja local e o que conecta as várias igrejas
que estão nos Estados Unidos.
O Conselho de Administração faz esta recomendação baseada no trabalho da Revisão orçamental
do Comitê presidido por Bob Brower, presidente da Universidade Point Loma Nazarena, e em
consulta com a Junta. Esta comissão foi criada em 2005 na Assembléia Geral.
Existe uma percepção entre alguns que o Centro de Ministérios Globais continua a pedir cada
vez mais dinheiro para o Fundo de Evangelismo Mundial. Na verdade, as mudanças na fórmula
desde 1980 têm baixado, nunca apresentaram um acréscimo no montante solicitado a partir de
igrejas locais. Se a fórmula de 1980 fosse utilizada para o período de anos entre os anos de 20072008, as atribuições do Fundo de Evangelismo Mundial teriam sido de quase US $ 68 milhões,
em vez dos US $ 48 milhões efetivamente atribuídos.
Ao longo dos últimos 20 anos, temos experimentado uma redução significativa na quantidade de
dinheiro dado ao Fundo de Evangelismo Mundial como uma percentagem do rendimento das
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igrejas locais. A nova fórmula, mais uma vez, pede uma menor percentagem.
Um objetivo desta alteração proposta foi a de ter mais dinheiro disponível para as nossas igrejas
locais para a sua missão e ministério.
Um detalhado plano de aplicação da nova fórmula está sendo desenvolvida e será em breve
comunicado à igreja mundial.
Em diálogos constantes com pastores e líderes leigos nós estamos a ouvir uma voz comum que
diz em alto e bom som: "vamos renovar o espírito do que na Igreja do Nazareno." Esta é a nossa
meta.

Resumindo o quadriênio e Década do Centenário
Alguns outros destaques incluem:
• Um novo diretor regional em África- Eugenio Duarte
• Um novo diretor regional na América do Sul- Christian Sarmiento
• Um novo diretor regional no México e América Central- Carlos Saenz
• Um novo secretário-geral: David Wilson
• Mudança na diretoria da Escola Dominical e Ministérios de Discipulado - Woodie Stevens
• Um novo comissário da Junta Internacional de Educação -Lebrón Fairbanks
• Um novo diretor da área E.U.A. /Canadá- Robert Broadbooks
Mas a coisa mais importante foi conseguido chegar a um meio-milhão de pessoas para Cristo
através do esforço rumo a comemoração do nosso Centenário.

Orville Jenkins, Raymond Hurn, John A. Knight, amigos e colegas
Ao olharmos para trás durante o quadriênio podemos constatar a perda de três exsuperintendentes geral: Orville Jenkins, Raymond Hurn e John A. Knight. Todos os três serviram
fielmente a Deus e fez importantes contribuições para o Reino e da Igreja do Nazareno.
Sabemos com certeza que eles têm ouvido palavras de boas-vindas do Salvador: "Bom trabalho,
servo bom e fiel!"

A Dinâmica Presente (João 5:17)
É fácil observar que a Igreja do Nazareno está em uma fase de transição. No entanto, nós não
queremos olhar para trás com nostalgia ou avançar com muita ânsia de antecipação e perder o
presente, o único momento que temos solida certeza do que temos e o que conquistamos até aqui.
O presente é o lugar onde vivemos, no nosso ministério, e tomamos decisões sobre o nosso
futuro.
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Como podemos entender melhor o momento? Aqui está uma avaliação:
Os movimentos de Deus
Um movimento do Espírito de Deus como observado no Novo Testamento continua
ininterruptamente, atingindo a milhares de não-cristãos, em nove países que optaram por não se
identificar, nesta definição, por razões de segurança. Uma magnífica e diversificada colheita em
determinadas áreas também é o resultado de um século de oração, jejum, sacrifício, ofertas e
trabalho árduo. Embora o atual movimento de Deus seja concentrado geograficamente, igrejas
experimentado aumentos em profissões de fé podem ser encontrada em todo o mundo.
O historiador Philip Jenkins fez uma observação que nos lembra que o cristianismo se desloca de
uma área para outra, e não diminuir em áreas onde tem sido mais forte. Quando o cristianismo é,
em um determinado momento mais fraco em uma área, abre novas oportunidades em outras
regiões.
No final de Setembro de 2008, os nazarenos do E.U.A. representavam 35 por cento da
membresia da igreja, enquanto nazarenos Africano representavam 22 por cento e nazarenos da
América Latina e Caribe representavam 28 por cento. O último ano em que Estados Unidos e do
Canadá adesão combinado igualando uma metade de adesão a nível mundial foi de 1997. O
depósito ano foi 1998.
Em apenas uma década os distritos internacionals "compartilharam com a igreja americana" em
adesão global e cresceu entre 50 por cento e 64 por cento. Isso faz parte de um processo de mais
profunda estagnação no crescimento demográfico da história do cristianismo na América, do
crescimento do cristianismo Africano em todo um século, do crescimento na América Latina e
da crescente mudança em direção da fé evangélica protestante nas comunidades internacionais,
que tem sido um processo de meio século.
Este é um crescimento emergente semelhante no continente Africano assim como na América
Latina e Ásia. Basta pensar que, as igrejas cristãs na África do século XX assistiram a uma
dinâmica de trabalho semelhante experiência da experimentada pela igreja americana, que
terminou em cerca em 1965. Este movimento na África provavelmente vai continuar assim
durante o vigésimo primeiro século.
Aquele primeiro momento de crescimento esplendoroso foi a época já América do fazer a grande
colheita. Este é o processo pelo qual a África passa neste momento, em muitos aspectos, a
possibilidade de, pelo menos inicialmente, serem contagiadas pela paixão missionária das igrejas
do Reino Unido e América.
Isto enfatiza a importância de trabalharmos juntos, em Cristo, através de Sua igreja. "Cada um de
nós fez o trabalho que o Senhor nos deu. Meu trabalho consistia em plantar as sementes em seus
corações, e Apollo regou as sementes, mas foi Deus, e não nós, que fez as sementes crescerem
"(1 Coríntios 3:6 Nlt).
A rápida expansão é também o lugar onde as pequenas igrejas são consideradas "normais".
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Igrejas em células, igrejas "orgânicas", e outras formas de igrejas ao redor do mundo estão a
surgir a partir da obra do Espírito de Deus que desperta pecadores para atender ao convite do Seu
amor e misericórdia.
A nova igreja evangelistica está desempenhando um papel fundamental nesse desenvolvimento.
Em muitos lugares pastores são freqüentemente recentes convertidos, uma realidade que apontase uma crescente procura e necessidade de educação e formação teológica através de muitos
meios criativos e formatos não-tradicionais.
Todos os movimentos de Deus são obras autenticas e Santas! Alguns movimentos são
observáveis, enquanto outros não o são. No entanto, Deus está sempre a trabalhar.

Os Artigos de Fé
Embora exista uma necessidade contínua de clareza sobre essas questões, a Igreja do Nazareno
considere essenciais, para a sua teologia e missão, é vital que pensar cuidadosamente sobre
grandes alterações aos artigos da Fé, em especial o artigo X- A " Doutrina da Inteira Santificação
".
Na fundação do Seminário Teológico Nazareno em 1945, o já falecido superintendente geral JB
Chapman falou estas palavras:
“A doutrina da santidade é metaforicamente como o eixo de uma roda, fundamental eixo da
verdade bíblica e, como tal, não se pode eliminá-la sem que isso venha a afetar
significativamente toda uma roda ... A Doutrina não é uma meta em si mesma. O objetivo é Deus,
e as relações de direito dele e estado antes dele. Mas a doutrina é como uma estrada que conduz
à meta. Pode ser possível alcançar a meta por meio de atalhos, mas chegaremos de maneira
correta através de uma estrada que esteja bem delimitada. “

A Igreja do Nazareno está comprometida com a doutrina e a experiência da inteira santificação.
Nós não somos ou autores ou retentores exclusivos este compromisso, ou compreendemos este
processo em um sentido estrito, mas sim compartilhamos para a difusão universal que existe para
a experiência de santificação, apesar de que uma igreja mundial não pode ser monolítica nas suas
experiências de santidade.
A Igreja não está a defender uma doutrina. A igreja está proclamando a verdade escritural. O
objetivo não é promover uma doutrina, mas para melhorar a comunicação e compreensão do que
significa a doutrina.
Outro superintendente geral, o falecido Samuel Young, colocou desta forma:
Doutrina dá as indicações de Deus para a experiência cristã, mas a correta doutrina não constitui
por si só a vida de Deus nas almas dos indivíduos. Mas para guiar uma grande multidão para
Deus temos que ter uma boa e pura doutrina.
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O segundo século Nazareno, provavelmente, deve ultrapassar o primeiro, especialmente em
termos de evangelismo e composição do crescimento.
No entanto, também é importante que possamos reconhecer que, na Igreja do Nazareno, existe
locais onde a paixão pela santidade como um modo de vida é possível graças à presença interior
do Espírito Santo que criou experiências autenticas de tal proporção que nenhum homem ou
mulher pode ter crédito por isso. Em alguns lugares nós estamos vendo toda as nações
influenciadas pela paixão pela pregação e a viverem a mensagem da inteira santificação.
Podemos afirmar que considerando nosso contexto e o momento que a igreja atravessa, é
absolutamente necessário que mantenhamos a nossa paixão pela doutrina e experiência da inteira
santificação.
É o desejo da Junta de Superintendentes Gerais que, neste Centenário da Assembléia Geral da
Igreja do Nazareno possamos reafirmar de forma mais veemente possível que temos o nosso
compromisso com o nosso apreço por e para a pratica do principio fundamental da Igreja do
Nazareno. Somos uma igreja formada em um avivamento e despertada por grande poder
espiritual.
Somos uma igreja melhor e cristãos melhores quando lembramos que a nossa missão não é para
manter o status quo (a atual condição das coisas ou um sistema estagnado). Nossa missão é
tomar o mundo para Jesus Cristo. E estamos convencidos de que, em uma época de cinismo e
desconfiança das instituições cristãs, especialmente contra as Igrejas, o único antídoto para a
destruição adequada do pecado é a purificação do coração.
Para esse fim, estamos propondo que a 27 ª Assembléia Geral reafirme o nosso compromisso
com o artigo X nos artigos de Fé da Igreja do Nazareno.
Nossa Junta realizou um estudo cuidadoso deste eixo central da fé. Temos consultado com os
membros do corpo docente no Seminário Teológico Nazareno em Kansas City e membros do
corpo docente de outras faculdades e universidades Nazarenas, tanto nos Estados Unidos quanto
ao redor do mundo. Em 2006, a Conferência Mundial de Teologia na Holanda extensivamente
estudou esta doutrina.
Colocando então em pratica a este esforço, estamos a propor uma revisão do artigo X, com uma
série de adaptações na linguagem que pensamos que dará força e esclarecimentos a esta doutrina
vital. Nós não procuramos fazer uma troca do artigo; buscamos um aperfeiçoamento e uma
articulação que acreditamos que irá dar a esta uma nova visão sobre a verdade vital para o nosso
povo em todo o mundo.
Vamos deixar uma coisa muito clara. O Dezesseis Artigos de Fé da Igreja do Nazareno são uma
expressão fundamental de nossa identidade teológica. Eles não são um bem negociável. Ninguém,
incluindo a Junta de Superintendentes Gerais, tem o direito de rejeitar arbitrariamente, alterar, ou
diminuir estes artigos de fé. Elas são a expressão da nossa compreensão dos ensinamentos da
Bíblia Sagrada. Eles são o foco de nossas crenças, o motivo da nossa missão.
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Como todos nós estamos cientes, qualquer alteração nos artigos da Fé exige aprovação por
maioria de dois terços de votos dos delegados da Assembléia Geral, presentes e votantes. Além
disso, exige que todas as alterações aprovadas na Assembléia Geral tenham de ser ratificada por
dois terços dos distritos em Fase 2 e Fase 3 na Igreja do Nazareno em todo o mundo.
Fazer uma variação nestas declarações de doutrinais vitais não é fácil, nem deve ser. Quaisquer
alterações feitas devem ter o apoio da Igreja ao redor do mundo. Portanto, vamos ter a certeza de
que nossos esforços para ajustar estes artigos são cuidadosamente considerados, biblicamente
coerente, e teologicamente corretas.

Financiamento da Missão
Embora distintos desafios financeiros enfrentem a nossa igreja neste momento, devemos nos
lembrar que um generoso Deus de amor tornou possível, através da Sua graça, que um povo
generoso e amoroso viesse a ser chamado de povo nazareno. Manifestamos a nossa gratidão pelo
sacrifício e generosidade do nosso povo ao longo do nosso século.
O Dinheiro segue nossa missão, e ao longo dos últimos 100 anos nazarenos têm dado um pouco
mais de um bilhão de dólares (USD) ao que é hoje o Fundo de Evangelismo Mundial. Este
número aumenta para US $ 1,5 bilhões (US $) se Missão Especial de todas as categorias estão
incluídas no total geral.
Este sacrifício que veio de pessoas que muitas vezes deram dinheiro salvo para as necessidades
básicas de comida e roupas para ajudar a espalhar o evangelho de Jesus Cristo. Nossa Junta é
grata a Deus por aqueles que dão um lugar tão elevado de prioridade a abençoar aos outros.
O Financiamento da nossa missão global tem evoluído ao longo de dez décadas. A base de apoio
para a missão continua a ser dado pelos dízimos e ofertas generosas de nazarenos através de suas
igrejas locais. Para além do seu dízimo, as nossas pessoas são encorajadas a ofertar na Páscoa e
dia de ações de graças, e dar ofertas de Fé e promessas de fé que são fundamentais como fontes
de todo o mundo para o Fundo de Evangelismo Mundial.
A década passada viu a incorporação de ministérios - parcerias do Filme JESUS / Harvest
Partners (Parceiros da Colheita, ponto-a-ponto de dinheiro, e a Fundação Nazarena- em seus
métodos de financiamento. A lista ampliada de missão especiais, incluindo Alabastro e Trabalho
& Testemunho, agora é igual a 73 por cento dos que dão para o Fundo de Evangelismo Mundial.
Como resultado, o Fundo de Evangelismo Mundial tornou-se concentrado em fornecer o apoio
necessário a fim de que o sistema de dólares dados à missão especiais pudesse ir diretamente
para o ministério ou respectivos projetos. Portanto, incidindo apenas sobre o Fundo de
Evangelismo Mundial (FEM), missões de apoio à vida, podemos estar dando uma imagem
incompleta da generosidade da igreja.
É muito importante que se reconheça o valor total do " dinheiro missionário ", bem como o
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importante e indispensável papel do Fundo de Evangelismo Mundial. Mas ao fazê-lo, não
devemos esquecer que o Fundo de Evangelismo Mundial é vital e crítico para a nossa missão
global. Essa é a fonte dos salários e benefícios para os nossos missionários, os meios pelos quais
eles podem dar a sua total atenção para o trabalho da missão.
Qual é a fonte de financiamento para os nossos ministérios vitais voltados para crianças, jovens e
adultos? Como somos capazes de ter a Juventude Nazarena Internacional, Ministérios de Escola
Dominical e Ministérios de Discipulado Internacional, e Missões Nazarenas Internacionais? É o
Fundo de Evangelismo Mundial que torna tudo isto possível.

A Igreja Interconectada
Desde o início, éramos e continuaram a ser uma igreja interconectada. Nós não somos uma
dispersa afiliação de igrejas independentes, nem somos apenas uma associação de igrejas com
algumas similaridades de crença e finalidade, mas sim temos uma verdadeira e orgânica relação
entre nossas igrejas. Nós somos, sem vergonha disto, uma igreja totalmente interconectada.
Somos Interconectados por que entendemos que somos interdependentes de um corpo de igrejas
locais organizadas em distritos, a fim de realizar a nossa missão comum de "fazer discípulos de
Cristo em todas nações." Comprometemo-nos a responsabilidade de um para com o outro para o
bem da missão e para a bem da integridade das nossas crenças comuns.
Nesta fase de nossa viagem enfrentamos o risco de que a nossa igreja interconectada e sua
vitalidade possa vir a diminuir pois a nossa responsabilidade mútua pode ser resistida ou
ignorada. A Interdependência, que é necessária para uma tarefa imensa, poderia dar lugar a
independência. Ser " interconectada " pode significar, na mente de alguns, interdependência de
"orçamentos" e execução de um "Manual de regulação" ao invés de um grande trabalho para
Deus, um em que juntamos as mãos e os recursos para o bem de uma missão mais ampla.
Depois de 26 assembléias gerais e de milhares de resoluções, a missão pode ser ultrapassada pela
percepção da necessidade de manter as coisas "sob controle". A conseqüência involuntária destas
decisões é uma diminuição da energia emocional e de propriedade da missão global.
Tendo sido um pastor, superintendente distrital, e o superintendente geral, posso atestar que, por
vezes, é difícil de olhar em frente quando você está olhando por cima do ombro. A assembléia
geral tem de encontrar uma maneira de melhorar o equilíbrio entre a missão e os assuntos
administrativos. Se existe uma desconfiança ou falta de firmeza, estes devem ser restaurados.
Sem confiança não há relacionamentos. Sem relacionamentos não há igreja.
Como uma igreja interconectada nós:
• Compartilhamos de crenças
• Compartilhamos da missão
• Compartilhamos valores, e
• Partilhamos de responsabilidades
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Isto é o que significa ser nazareno!
Nós não somos apenas qualquer outra organização. A Igreja, desde visão da sua fundação, é uma
" comunidade internacional de santidade ".
Mesmo as congregações querendo tornar-se mais diretamente envolvidas em missões podem se
beneficiar das ligações, do alcance e profundidade da experiência da Igreja do Nazareno pode
proporcionar.
Temos de ver com clareza a forma como as partes da igreja são conectados ao conjunto e viceversa. Vamos comemorar o que somos e construir uma vez mais os pontos fortes das relações
existentes, promovendo um forte e saudável clima de trabalho em comunhão para a próxima
geração.
Lembre-se, é o Espírito Santo que nos mantém juntos, esta é a nossa verdadeira relação uns para
com os outros.

Mais Missão e Menos Estrutura
A necessidade premente deste vigésimo primeiro século da Igreja - Mais Missão e Menos
Estrutura. Como uma pessoa observou profundamente, "A Igreja do Nazareno construiu um
sistema que já não pode suportar."
Quando falamos de ter menos estrutura e mais missão não queremos ser interpretados como não
tendo qualquer estrutura. Nossos fundadores foram visionários, e puseram em prática um sistema
confessional concebido para manter a igreja junta, especialmente quando em questões da
liderança espiritual e administrativa.
A idéia de fazer avançar a missão enquanto entidade e reavaliar a estrutura se inicia com o
Centro de Ministérios Globais e escritórios regionais. Como indicado anteriormente, temos
tomado medidas para reduzir substancialmente o número de funcionários no Centro de
Ministérios Globais.
À luz da missão, o crescimento e tecnologia, temos de reexaminar os ministérios e serviços
fornecidos pelo Centro de Ministérios Globais. Algumas atividades e serviços vão continuar,
outros serão provavelmente reduzidos ou reposicionados dentro da igreja, mas outros devem ser
eliminadas. Isto exige uma avaliação cuidadosa.
O que é verdade é que o Centro de Ministérios Globais e escritórios regionais da Igreja é também
verdade para os municípios, instituições de ensino, e as nossas igrejas locais. Temos de encontrar
maneiras de sermos melhores mordomos das finanças confiadas a todos nós.
Ao olharmos à frente, a estrutura da denominação deve ser decida a ter direito a esta nova fase da
sua vida, cada vez mais centrada no ministério por meio da igreja local e eclesiástica orientação
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adequada para o desenvolvimento de uma igreja mundial experimentando uma rápida expansão.
O que permanece da estrutura deverá ser:
• Nosso caráter Missionário
• Somos uma igreja Interconectada
• Somos uma igreja Relacional
• Somos uma igreja Flexível
• Somos uma igreja Acessível, e
• Somos uma igreja responsável
A recessão mundial oferece uma oportunidade para rever e priorizar a nossa missão. Este
objetivo de repensar o desenho do nosso sistema não vai durar para sempre. Nossa Junta deve
usar este momento para mover o Centro de Ministérios Globais e escritórios regionais para uma
melhor posição de utilizar recurso para igrejas, bairros, e missionários.
A Junta de Superintendentes Gerais tem estudado as resoluções que propõem a reduzir o número
geral de superintendentes. Com uma denominação para a posição de 3 milhões de membros em
2030 ou antes, uma cuidadosa reflexão deve ser dada à natureza e âmbito de liderança e
administração.
O núcleo da unidade é declarada nos Artigos de Fé do Manual. "Este é o ouro vertente que é
essência no tecido de tudo o que somos e tudo o que estamos a fazer como cristãos" (Manual
"Preâmbulo" ao governo local).
Além disso, o manual diz que "a Assembléia Geral é lugar e tempo a para reformulação suprema
da doutrina-, lugar de legislar, e eletiva autoridade da Igreja do Nazareno. Uma segunda reflexão
é a Assembléia Geral internacional, o que representa toda a Igreja. Uma terceira reflexão é a
Assembléia de Geral de Superintendentes, que pode interpretar o Manual, aprovar adaptações
culturais, e reorganizar o ministério. "
Uma mudança importante na "terceira reflexão da unidade", a Junta de Superintendentes Gerais,
é motivo para fazer uma pausa antes de agir. Recomendamos fortemente a assembléia geral fazer
este tipo de decisão sobre a sua eclesiologia informada sobre uma base e só depois de estudo
cuidadoso.
Nossa Junta está propondo tal estudo sobre o futuro Nazareno, que inclui um exame e avaliação
profunda da superintendência geral e seu papel singular espiritualmente, teologicamente, e
administrativamente em uma igreja mundial. Estamos recomendando a nomeação de uma
comissão para a Junta de Superintendentes Gerais-. Esta comissão irá trazer as suas
recomendações a Junta de Superintendentes Gerais, que irá então fazer recomendações à
Assembléia Geral, em tempo para a próxima assembléia geral.
Enquanto outros itens poderiam ser facilmente adicionados a esta avaliação, os atuais
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movimentos de Deus, os Artigos de Fé, o financiamento da missão, o fato de sermos uma igreja
interconectada, a missão e estrutura em cascata sobre tudo o que fazemos. Juntas, estas questões
têm ramificações de grande alcance para a denominação e sua missão como avançamos em nossa
segunda era de 100 anos.

A Futuro Esperançoso (Jeremias 29:11)
Transformando visão em realidade
Qual é a visão para a Igreja do Nazareno?
É para ser uma igreja que faz discípulos em todas as nações, uma igreja missionária, uma
comunidade internacional de fé, na tradição Wesleyana de santidade. Esta visão, expressada no
dia do início da nossa igreja, serve como uma luz para guiar todos os que nos deslocamos para o
nosso próximo século.
Tornar a visão em uma realidade, não acontece apenas aguardando para ver se alguma coisa vai
acontecer. Apesar de não ficar à frente de Deus, temos, por Sua graça e o poder do Espírito Santo,
a visão de intenção de vermos isto ser realizado.
A decisão é feita por cada geração para atender ou realizar com o propósito original da igreja.
Cada geração coloca sua própria logomarca na fundação visão e missão.

Um mundo diferente
Qual é a coisa mais importante que devemos saber sobre o contexto da missão, em nosso
segundo 100 anos? Sabemos que estamos enfrentando transições demográficas de grande escala
em todo o globo. Tudo o resto é percutido com um grau ou de outra destas tendências, incluindo
a missão da Igreja. Considere:
• 8.700 pessoas por hora e 145 pessoas em cada minuto estão sendo adicionados à nossa
população mundial.
• Uma pessoa em cada cinco, 1,3 bilhões globalmente – se encontra entre as idades de 10 e 19 e
esta parte de juventude é enorme na maior geração da história. Um quarto dos jovens deste grupo
vive com menos de 1 dólar por dia.
• 87 por cento dos jovens, com idades 10/19, vivem no mundo em desenvolvimento.
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• Entre 2007 e 2025, a população do mundo desenvolvido é esperado para crescer 3 por cento,
enquanto a população do mundo em desenvolvimento se espera que venha a crescer 49 por cento.
• Nove países: Índia, Paquistão, Nigéria, República Democrática do Congo, Bangladesh, Uganda,
Estados Unidos, Etiópia, e China- vão contar com uma metade do crescimento da população de
todo o mundo até o ano de 2050.
Um outro mundo esta se formando. O que isso significa para a Igreja do Nazareno?

Uma igreja Focada Externamente
Em 2009, a Assembléia Geral aprovou uma recomendação da Junta de Superintendentes Gerais
para criar uma nova e única missão direcionada ao quadro do desenvolvimento e o equipamento
externo com foco nas Igrejas do Nazareno. Estas igrejas devem ser conduzidas por uma missão.
Nós não ousamos recorrer a mera manutenção de um mundo em expansão tão rápida que não
podemos manter.
O ministério de Jesus foi focado externamente. A Bíblia diz: "Porque o Filho do Homem veio
para procurar e salvar o que está perdido" (Lucas 19:10).
"Procurar" é um verbo ativo. Como alguém bem observou, "a área missionária é terra abaixo dos
nossos pés."
E estas igrejas devem ser conduzidos por uma visão teológica coerente. A nossa denominação é
uma na tradição Wesleyana de Santidade, Wesleyana-Arminiana. Somos um povo que acredita
que Cristo morreu para o resgate de todo o mundo. Acreditamos fortemente que a poderosa graça
de Deus está neste momento no a operar e a restaurar corações em toda a parte. Ele está a tentar
chamar para Si toda a humanidade.
Nós acreditamos que Deus não deseja apenas redimir-nos, mas Ele deseja transformar-nos. Ele
só não pode apenas nos salvar, Ele pode nos santificar inteiramente e nós impactar como igreja
com o fogo sagrado do Espírito Santo e amor para um mundo perdido e quebrado.
Estes foco voltado externamente nas igrejas precisa ser flexível quanto a sua metodologia.
Não existe um único "modelo" Nazareno para saber como se pode "fazer igreja". Estamos
encontrados nas cidades, nas aldeias, e nos lugares remotos do interior. Temos grandes igrejas e
pequenas igrejas. Adoramos em edifícios com magníficos vitrais em cabanas cheias de lama ou
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no meio de árvores, e todos os outros lugares possíveis.
Estamos em ricos subúrbios e em pobres guetos. Nós estamos em lugares onde a guerra é comum
e ninguém está seguro e em locais onde prevalecem a paz e a segurança. Estamos em meios
rurais, e estamos em áreas urbanas. Nós somos ricos, e nós somos pobres.
Infelizmente existem pessoas que perderam em parte estas definições. Não existe um método
único para se chegar ao cumprimento da missão. Sem dúvida teremos mais blogs de igrejas,
mensagem de texto, e outros meios em seu caminho rumo ao futuro assim como uma geração
anterior escrevia cartas, telegramas enviados aos missionários, e conversava através de um
telefone fixo.
Mesmo com alterações na geração e tecnologia, estamos a cumprir fundamentalmente a mesma
missão, completando a obra de Jesus Cristo.
Embora não negligenciando legítimas necessidades internas na vida da Igreja, temos de
incentivar mais os nossos pastores e leigos a tornarem-se externamente centrados este é o nosso
futuro.
Na recente decisão da Junta Geral para aprovar o nosso novo Departamento de Missão Global,
pusemos os líderes de todas as áreas do mundo, incluindo o Canadá-E.U.A. na mesma sala, na
mesma mesa. Vamos trabalhar em conjunto com um único enfoque global, com uma única
paixão, para chegar juntos a vitórias e à perdas, e para fazer discípulo segundo o coração de
Jesus.
Ainda vai levar tempo para colocar todas as coisas em efeito, não haverá mais duas missões;
apenas uma.
Finalmente, temos de batizar esta missão em oração e jejum. A oração é a mais uma
característica comum de todos os grandes movimentos de Deus que se vive em todo o globo. Ele
não deve ser perdido de nós que, quando a igreja em Antioquia (Atos 13), foi adorar o Senhor, e
jejuando, o Espírito Santo falou com eles e disse, "Separem para mim Barnabé e Saulo para a
obra a que me chamá-los. "
Foi quando eles estavam adorando e jejum que Ele falava. Talvez a muitos seja este o motivo
pelo qual a audição clara da voz do Espírito para a missão não é acessível; a voz de Deus não se
escuta de forma clara quando não vivemos a paixão envolvida em oração e jejum.
Mas você já reparou que, nesta passagem em Atos 13 antes de os discípulos em Antioquia,
mesmo cumprindo a ordem de voz do Espírito, o escritor do livro dos Atos diz: "Assim, depois
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do jejum e oração, que colocaram as suas mãos sobre eles e os enviaram. "Os crentes em
Antioquia, não foram sequer dispostos a obedecer ao comando de Deus, sem a sua obediência
direta em jejum e oração.
Meu caros colegas nazarenos, se quisermos ver um grande mover de Deus, e não apenas nos
locais isolados por todo o mundo, mas em toda a Igreja do Nazareno em todo o lado, temos de
regressar a um contínuo engajamento em jejum e oração. É o clamor do coração da Junta de
Superintendentes Gerais que, como nos movemos em nosso segundo século como uma
denominação que possamos fazê-lo em nossos joelhos. Nós nunca chegamos mais rápido em
nosso cumprimento da missão do que quando oramos e nos prestamos diante do Senhor!

Resumo
Como já referi no início, esta assembléia geral pode ser um momento crítico para nossa igreja.
Se você seguiu as Olimpíadas de 2008 na China, você deve se lembrar das corridas de equipes de
bastão dos homens e mulheres. Além de boa forma física e resistência, uma equipa bem sucedida
tem como práticas a entrega precisa do bastão. Até mesmo equipes com grande velocidade tem
que aprender a ajustar o ritmo do momento critico; de certo modo cumprindo com sua missão e
dando o exemplo pode ser dado para o próximo corredor.
Um dos momentos mais pungente naqueles jogos Verão foi quando uma das equipes mais
capazes de entrega de bastão, composto de recordistas mundiais de corredores, uma equipe que
deveria ganhar a medalha de ouro de forma previsível, não conseguiu passar o bastão de maneira
adequada; como resultado, eles foram desqualificados.
Na mesma linha, a igreja está em processo de entrega de responsabilidade administrativa e
espiritual para uma nova geração, semelhante ao que o apóstolo Paulo fez com Timóteo. Tal
como na corrida de revezamento, não pode existir um sucesso organizacional de continuidade
sem a proximidade com a próxima geração.
A Igreja do Nazareno tem de se concentrar na criação de oportunidades significativas de serviço
para os novos líderes em todos os locais, do distrito e do interesse geral. Quanto mais cedo
indivíduos qualificados, tanto homens quanto mulheres de todas as raças e culturas, tenham
maior exposição ás praticas do ministério da igreja e comecem a tomar posse de tudo isso, será o
melhor para todos nós e melhores seremos como instituição.
Algum tempo atrás, Leighton Ford, escrito da revista World Vision (Visão Mundial), ofereceu
conselhos sobre esta mudança geracional:
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“Muitos dos dirigentes de topo do evangelismo estão aposentando ou chegando ao fim dos seus
ministérios. Estamos nos preparando para passar o bastão para um novo grupo de líderes
emergentes ... Temos de identificar estes novos dirigentes, fazer ligações em rede e desenvolverlos como evangelistas, que irão trabalhar em um mundo muito diferente do nosso.
E temos de evitar cuidadosamente nos lançar na formação de novos líderes o para atender
apenas as nossas visões, utilizando apenas os nossos métodos, nos lançando na criação de
clones de nós mesmos. Temos que lhes permitam cumprir as visões que Deus lhes dá. ”
Qual é a melhor orientação de nossa geração que pode oferecer assessoria para as gerações
futuras?
Penso que é o mesmo conselho que Bresee Phineas e os restantes fundadores da Igreja poderiam
oferecer: leva tempo para ser santo.
Alguém escreveu recentemente o seguinte que expressa como uma entrada neste santo reino:
• Faça uma decisão consciente para gastar muito tempo em oração pessoal, em um estudo
cuidadoso das Escrituras, e na oração.
• Trabalhe no sentido de uma vida disciplinada que reflete o próprio caráter de Jesus. Evite
aquelas coisas que vai roubar de você a sua paz e sua saúde. Caminhe de forma digna como você
tem sido chamado a caminhar.
• Cultive relações saudáveis, tanto no dar e no receber, que agreguem valor de cada encontro
humano. A conexão com Deus é, no contexto da comunidade, não apenas isolamento e na nossa
própria pessoa, mas em relacionamentos.
• Envolva-se de forma sábia, mas com maior participação no mundo para servir e buscar justiça e
misericórdia para os mais fracos do que você.

Leva tempo para ser santo; Fale sobre isso com o Senhor.
Respeite sempre a Ele, e se alimente sempre da Sua Palavra.
Faça amizade com os filhos de Deus, ajude aqueles que são fracos,
Jamais venha a Esquecer a fé em nada para procurar Sua bênção.
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Com a ajuda do Senhor ...
* A Igreja do Nazareno irá tornar-se mais eficiente através da desaceleração econômica, e sairá
mais forte e mais centrada do outro lado.
* A igreja continuará pregando a graça santificante de Deus.
* A igreja continuará evangelizando e fazendo discípulos.
* A igreja continuará enviando missionários.
* A igreja continuará iniciando igrejas.
* A igreja vai continuar a ajudar aqueles em necessidade.
Mas é só confiando e buscando através do tempo ser santo e buscando uma obra mais profunda
de Deus em nossa vida que a nossa missão pode ser sustentada.
Aqui reside o futuro nazareno, a tomada de Cristo de Seus discípulos nas nações pelo poder do
Espírito Santo.
Que uma nova unção do Espírito de Deus para esta tarefa venha sobre a Sua igreja de forma
sobrenatural hoje.
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