Missões Nazarenas Internacionais

Breves Fatos
•

A Igreja do Nazareno ministra em 162 áreas do mundo. A Junta Geral de 2017 aprovou a
entrada nas seguintes áreas mundiais: Região Mesoamerica: Curaçao; Região Ásia-Pacifico –
Singapura e Mongólia.*

•

Em 2016, havia 700 missionários provenientes de 50 áreas mundiais (incluindo 253
voluntários de longo prazo). No ano passado, foram acrescentados 160 novos missionários.
Dentro das famílias missionárias existem 309 crianças missionárias.*

•

9.746 voluntários participaram de missões em 2016. Além do Serviço Global, foram 285
voluntários de curto-prazo, 253 voluntários de longo prazo e 9.208 membros de equipes
de Trabalho & Testemunho.

•

São contabilizadas 30.574 igrejas em áreas da missão global (crescimento de 2,1 por cento)
com 2,47 milhões de membros (aumento de 1,24 por cento) nestas áreas. *

•

471 distritos foram estabelecidos ao redor do mundo com 28.674 ministros. *

•

5 seminários de pós-graduação, 30 faculdades Bíblicas/Teológicas, 14 instituições de
ciências humanas, 2 faculdades de enfermagem e 1 faculdade de pedagogia em 2016,
somados tiveram inscritos 51.555 alunos globalmente. *

•

Pessoas foram tratadas em clínicas comunitárias e centros de saúde em todo o mundo com
esforços concentrados na Índia, Papua Nova Guiné e Suazilândia. *

•

409 missionários aposentados receberam pensão. *

•

A Membresia da MNI foi 1.09 Milhões, acima de 7,5% de 2015, e o numero da MNI
organizada a nível local 169.000 (acima de 2,5% de 2015). Este é o numero mais alto na
nossa história de 100 anos.

•

MNI e Filme JESUS colaboraram através do Fundo de Evangelismo Mundial, que ajudou a
prover infraestrutura para 710 equipes Nazarenas do Filme JESUS para compartilhar o amor
de Deus. Em 2015-2016, as equipes reportaram 3.338.352 contatos evangelísticos. Desses
contatos, 777.525 (23 por cento dos contatos) indicaram decisão em aceitar a Cristo com
540.456 (70 por cento das decisões) iniciaram discipulados com acompanhamento. As
equipes começaram com 8.756 pontos de pregação em 2016.

•

MNI fez parceria com pastores, Juntas de Igrejas, Missão Global, e Superintendentes para
ajudar as igrejas a arrecadar recursos para o Fundo de Evangelismo Mundial durante o ano
fiscal de 2016: 38,15 milhões de dólares. *

•

Igrejas globalmente contribuíram com 26,36 milhões de dólares para Missões Especiais
Aprovadas.

•

Em 2016, 89 distritos deram 5,5 por cento de suas entradas, além do Fundo de
Evangelismo Mundial. Fundo de Evangelismo Mundial, contribuiu com mais de 5,5 por cento
investindo em novas áreas mundiais e em novos trabalhos nos EUA e Canadá.

•

Plano de Saúde Missionário proveu aproximadamente 442.850 mil dólares em assistência
médica para missionários Nazarenos (acima de 11% de 2015).

•

MNI em parceria com Transmissão de Missão Mundial (TMM), contribuíram com $397.637
dólares americanos para providenciar rádio, televisão e programas de Internet para
compartilhar o evangelho ao redor do mundo.

•

Nazarenos ofertaram 3.19 milhões de dólares em ofertas de deputação para missionários,
mais de 19,4 por cento comparado a 2015.

•

MNI arrecadou aproximadamente $241.420 dólares americanos através do Elos, uma
conexão vital e personalizada entre igrejas e missionários ao redor do mundo.

•

Nazarenos ofertaram 2,46 milhões de dólares para Alabastro para financiar projetos de
construção em 2016. A Oferta de Alabastro é utilizada em todas as seis regiões globais.
Nenhum fundo de Alabastro é utilizado para custos administrativos.

•

Fundo de Bolsa de Estudos Internacional (MNI 80º projeto de aniversário) proveu 54 bolsas
de estudos para alunos se inscreverem em Instituições Teológicas Nazarenas globais.

•

MNI fez parceria com Ministérios Nazarenos de Compaixão para doar mais de 8,67 milhões
de dólares em resposta a desastres e projetos de compaixão ao redor do mundo e apoiar
11.819 crianças através de Centros de Desenvolvimento Infantil e programas de pastoreio
infantil. Igrejas enviaram 36.744 Kits de cuidado em crise e 7.200 Kits escolares.

•

MNI ajudou Trabalho & Testemunho a levantar aproximadamente 2,14 milhões de dólares
(acima de 5,8% do Ano Fiscal 2015) para enviar 702 equipes, uma média de 13 equipes por
semana. 9.208 mil pessoas participaram de Trabalho & Testemunho em 2016, doando 357
anos de trabalho.

•

Igrejas do Nazareno ao redor do mundo mantiveram em funcionamento 1.318 pré-escolas e
escolas de primeiro e segundo grau, com um total de 147.581 mil alunos.

*

Apoiados tanto direta quanto indiretamente pelo Fundo de Evangelismo Mundial (FEM).
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