
 

 

 
 
 
 
 
20 de março de 2020 
 
Queridos Pastores, 
 
As últimas duas semanas trouxeram mudanças sísmicas que a maioria de nós nunca poderia 
imaginar. A rotina cotidiana da vida foi alterada pelo desafio de um vírus microscópico. 
Agendas cheias e viagens foram interrompidas, à medida que o mundo foi convidado a viver 
por um novo mantra de "distanciamento social". Enquanto tentamos nos ajustar a essa nova 
norma, não é raro que nossos corações sejam perturbados. Nesta temporada, voltamos 
nossos corações ao Senhor e confiamos em Deus como o nosso guia. “Aquietai-vos e sabei 
que eu sou Deus; serei exaltado entre as nações; serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos 
Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio.” (Salmos 46:10-11) 
 
Obrigado por continuar pastoreando com esmero durante esta temporada. Os relatórios que 
recebemos na semana passada foram motivadores e inspiradores, pois muitos de vocês 
levaram a igreja para além das paredes de um edifício e a trouxeram para as suas 
comunidades. Sabemos que você está sacrificando para continuar a obra do Senhor e somos 
gratos. 
 
Durante a semana passada, a Junta de Superintendentes Gerais (JSG) trabalhou em estreita 
colaboração com os superintendentes distritais para discutir questões críticas que podem exigir 
ação. Estamos abordando algumas dessas questões com você no dia de hoje. 
 
A partir desta semana, serão feitos comunicados semanais por parte da JSG das seguintes 
maneiras: 

1) O site Nazarene.org terá um link direto para as atualizações do COVID-19, incluindo 
as mensagens recentes e historial de mensagens anteriores. 
2) Um comunicado semanal pastoral à igreja através das Notícias Nazarenas. 
3) Um comunicado semanal por e-mail a todos os líderes - diretores regionais, 
coordenadores de estratégia de campo e superintendentes distritais - contendo 
informações e estratégias jurisdicionais para o fornecimento de uma liderança 
contextualizada. 
4) Comunicação regular com nossos pastores. 

 
Diretrizes para Reuniões Congregacionais Locais 
 
Devido a Igreja do Nazareno ser uma irmandade global, é difícil fazer recomendações 
abrangentes que se encaixem em todas as situações. Em nossos vários países, existem 
diferentes níveis nos quais as diretrizes do governo recomendam restrições às reuniões. 
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Enquanto o JSG acredita na importância da reunião dos santos, devido à natureza altamente 
contagiosa desse vírus, como povo de Deus, pedimos a todas as igrejas locais que respeitem e 
sigam as recomendações daqueles que têm autoridade (nacional; estado; municipais) que 
estão nos pedindo para cooperar com suas decisões. 
 
Além disso, a JSG autoriza cada Junta Consultiva Distrital (JCD) a guiar e prover diretrizes às 
igrejas locais com relação as reuniões congregacionais. É de responsabilidade do JCD fazer 
recomendações para as igrejas locais baseadas no cumprimento da lei e de quaisquer 
instruções específicas do Departamento de Saúde e / ou de outros funcionários públicos. 
 
Os diretores regionais devem trabalhar em estreita colaboração com os distritos de Áreas 
Pioneiras, Fase 1 e Fase 2 em relação à tomada de decisões durante esta crise. 
 
Pelo fato de levarmos esta situação muito a sério, a JSG não viajará pelo menos nos próximos 
trinta dias. 
 
Distrito como um recurso 
 
Pedimos aos distritos que encontrem maneiras de servir como um recurso para os seus 
pastores. Isso pode incluir: 

 Sugerir recursos para sua igreja, incluindo adoração e doações on-line e outras 
práticas inovadoras recomendadas. 

 Desenvolvimento de parcerias de colaboração entre igrejas. 
 Participar de iniciativas de capacitação no que diz respeito ao discipulado que 

incentive esperança. 
 Convocar a família distrital para orar. 

 
Se as igrejas com hipotecas estiverem com dificuldades de fazer seus pagamentos, 
incentivamos o distrito a facilitar o contato com instituições financeiras para verificação de 
potenciais opções de pagamento. 
 
Número de Frequência 
 
A frequência semanal média será contabilizada apenas nos meses em que não houver 
emergência. Para os meses de março de 2020 a junho de 2020, o número de frequência não 
será necessário. No entanto, a prestação de relatórios continuará e incluirá a prestação de 
contas ministerial ao superintendente distrital. 
 
Prestação de contas e números fazem parte de nossa eclesiologia, pois ilustra de maneira 
concreta a vida e condição da igreja. Essa iniciativa deixa claro que a necessidade de relatórios 
não é eliminada. Abrange a necessidade de todos nós sermos responsáveis durante esse 
tempo, e cada distrito será responsável por determinar os relatórios que serão solicitados a 
cada igreja. 
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Seus superintendentes distritais receberam orientações e recomendações sobre as próximas 
Assembléias Distritais e se comunicarão com você sobre as atividades de seu distrito em 
particular. 
 
Nas próximas semanas, continuaremos tratando de questões críticas que nossas igrejas 
enfrentam. Entendemos que a questão financeira permanece na vanguarda de todos os 
envolvidos e veremos no futuro próximo o impacto dessa crise na economia global. Somos 
uma igreja global que escolheu estar interconectada, apoiando e ajudando uns aos outros em 
todo o mundo. Estamos em comunicação constante com nossos superintendentes distritais 
sobre esses assuntos, bem como com a equipe de liderança sênior do Centro Global de 
Ministério. Obtendo mais informações, continuaremos a mantê-lo informado e faremos tudo o 
que pudermos para apoiar a igreja local. 
 
Em seus votos de ordenação, o encarregamos de "pastorear o rebanho" e estar "preparado 
em todo momento". Por você estar na linha de frente do ministério, em um sentido muito real, 
você também está na linha de frente da cura, conforto e salvação. Somos gratos por sua vida; 
nós apoiamos você; e acreditamos no poder de Deus que está atuando em e através de você. 
 
Graça e paz para todos vocês, 
 
A Junta de Superintendentes Gerais 
 
 
 
 
Filimão M. Chambo   Eugénio R. Duarte   David W. Graves  
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