MISSÕES NAZARENAS INTERNACIONAIS

Relatório Distrital da MNI
A MNI incentiva a cada distrito da Igreja do Nazareno a apoiar ativamente o trabalho das missões
nazarenas e os missionários à volta do mundo. Unidos na visão, nossas igrejas estão fazendo uma
diferença no mundo.
Nome do Distrito

Ano da Assembléia

1

Número de igrejas organizadas, ativas no distrito (precisa estar em concordância com o
relatório do superintendente distrital)

2

Número de MNI locais no distrito

MNI - MEMBROS
3

Membros da MNI (membros da igreja—inclui adultos, jovens, crianças)

4

Membros associados da MNI (não membros da igreja—inclui adutos, jovens, crianças)

MISSÕES PRIORIDADE UM (MPO)
Alvo = pelo menos 90% de todas as igrejas organizadas, ativas, que apresentaram relatório
oraram, ensinaram, ofertaram, orientaram crianças & jovens, ofertaram para Alabastro, participaram no Links
Favor incluir as igrejas ainda não organizadas.

ORAR: número de igrejas que oraram pelas missões
ENSINAR: número de igrejas que ensinaram acerca das missões nazarenas e
missionários
DAR: número de igrejas que deram pelo menos 5.5% das entradas para o Fundo de
Evangelismo Mundial

5
6
7
8

Total enviado pelo distrito para o Fundo de Evangelismo Mundial

9

12

Alvo do distrito designado ao Fundo de Evangelismo Mundial
Número de igrejas que alcançaram Igreja de Excelência de Evangelismo Mundial por
terem dado pelo menos 5.7% da entrada atual para o WEF
Distrito alcançou Distrito de Excelência de Evangelismo Mundial (O total dado pelo
distrito para o WEF de todas as igrejas [Linha 8] é pelo menos 90% do alvo da Linha 9.)
CRIANÇAS E JOVENS: número de igrejas que orientaram crianças e jovens acerca de
missões

13

ALABASTRO: número de igrejas que participaram em Alabastro

14

Oferta total para Alabastro
ELOS: número de igrejas participando no Elos, conectando e apoiando um missionário
nazareno por meio de comunicação e oração

10
11

15

17

Número de igrejas Missões Prioridade Um
És um distrito Missões Prioridade Um? Sim, se pelo menos 90% das igrejas oraram,
ensinaram, orientaram crianças e jovens, deram para Alabastro, participaram em Elos,
e, se a Linha 11 é “Sim”.

18

Total em oferta para causas não-nazarenas

16

Yes

No

Yes

No

Data da Próxima Convenção
Presidente Distrital da MNI para o novo ano eclesiástico (mesmo se não houver mudança). Use letra de forma
Nome:

Telefone:

Endereço:
Endereço:
Email:
Favor enviar este relatório para o seu Representante Global do Conselho da MNI, como também para
o Escritório Global da MNI pelo nmi@nazarene.org logo que possível, após a sua convenção.
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