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GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL

Prezado(a) Secretário(a) Distrital,
Saudações em nome de Jesus!
Obrigado por se dispor ao trabalho de secretário(a) distrital. Seu trabalho inclui muitas
responsabilidades. Uma de suas tarefas importantes é manter registros precisos e atuais do
trabalho da igreja local, distrito, região, e da Igreja do Nazareno internacional. Estatísticas
completas e precisas contribuem com informações essenciais para que nossa denominação
obtenha compreensão sobre áreas fortes e fracas de administração e ministério.
Este livreto o(a) ajudará a desenvolver métodos uniformes e eficientes de registrar as atividades
das igrejas. É um recurso valioso na preparação da sua assembleia distrital e como guia para a
criação do jornal distrital.
Para ajudá-lo(a) com os formulários que você pode precisar preparar para a assembleia distrital,
você pode acessar a Biblioteca de Documentos no site nazarene.org/pt/DocumentLibrary.
Por favor, dirija suas perguntas em relação aos jornais, estatísticas, credenciais, etc. à seu(ua)
secretário(a) regional.
Estamos interessados em suas sugestões de alterações ou adições a este guia, à medida que
continuamos a desenvolvê-lo como um recurso global. Por favor, envie comentários para o(a)
secretário(a) regional.
Agradecemos o serviço dedicado que você contribui para a Igreja do Nazareno ao associar-se
conosco como secretário(a) distrital.
Esperamos que você encontre a presença contínua e as bênçãos de Deus em seu papel de serviço
designado.
Equipe do Escritório do Secretário Geral

CENTRO DE MINISTÉRIO GLOBAL
gensec@nazarene.org
nazarene.org/gensec

17001 PRAIRIE STAR PKWY, LENEXA, KS 66220

t: 913.577.0500
f: 913.577.0848

Parte I. O Básico
A. Responsabilidades
1.

Apoiar o(a) superintendente distrital (SD) e o(a) superintendente geral jurisdicional (SGJ) ao servir e
liderar o distrito e a assembleia.

2.

Manter e fornecer registros precisos. Isso incluiria o Relatório Anual Pastoral (RAP), credenciais,
procedimentos e atas da assembleia, preenchimento do jornal e outras atas de reuniões.

3.

Trabalhar com o(a) SD para definir as datas e horários de todas as reuniões do conselho distrital,
conforme apropriado para o distrito em seu desenvolvimento.

4.

Preparações para os trabalhos da Assembleia e assegurar que cada item seja cuidado durante a
assembleia.

5.

Transmissão de informações sobre o distrito para todos os líderes e entre o distrito e o campo, região
ou Centro de Ministério Global (CMG), conforme for necessário.

6.

Outras funções e tarefas referidas pelo(a) SD ou pelas juntas e comissões.

B. Terminologia
1.

Ação da Assembleia — Sempre que a Assembleia for solicitada a votar em um item, seja por voz, por
mão ou por cédula, a Assembleia tomou “ação”. Essas ações devem ser registradas no jornal como
um registro oficial dos trabalhos de uma Assembleia.

2.

Relatório Anual Pastoral — O relatório escrito de cada ministro(a) para a Assembleia. Este relatório
descreve os ministérios e o alcance de um ministério local ou evangelista.

3.

Relatório Anual Pastoral Online (RAP) — Este é o principal sistema de relatórios on-line que permite
que cada igreja e distrito enviem facilmente seus dados estatísticos. Consulte o(a) seu(ua) secretária
regional para mais informações sobre como se conectar e inserir suas informações diretamente.

4.

Presidente da Assembleia — O(a) indivíduo encarregado(a) da Assembleia e seu trabalho processual.
Este(a) pode ser um(a) SGJ ou alguém que ele(a) nomeia.

5.

Junta de Escrutinadores — Indivíduos selecionados para lidar com as cédulas escritas, contando ou
totalizando o número de votos realizados e os votos dos delegados. A Junta de Escrutinadores terá
um(a) presidente que levará os resultados ao(à) secretário(a) distrital e ao(à) superintendente distrital
durante a Assembleia.

6.

Certificado de Eleição — A documentação formal da indicação e eleição de representantes para a
Assembleia. Estes documentos devem ser tratados com cuidado e submetidos ao(à) secretário(a) do
distrito para confirmação e aprovação antes da Assembleia.

7.

Credenciais — Termo usado para descrever os documentos que fornecem prova de licença ministerial
ou ordenação. Estes podem ou não estar em situação regular e podem ser revogados, renunciados,
arquivados, etc.
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8.

Delegados — Indivíduos eleitos para representar um grupo maior na Assembleia. Por exemplo, cada
igreja deve eleger e enviar delegado(s) para representá-los nos trabalhos da assembleia distrital

9.

Biblioteca de Documentos — Site com formulários usados pelos distritos globalmente. Este não é um
site protegido, portanto, os itens estão disponíveis e podem ser atualizados a qualquer momento.
nazarene.org/pt/DocumentLibrary

10.

Jornal — O registro oficial dos acontecimentos de uma Assembleia. Isso inclui todas as ações
tomadas pela Assembleia, os relatórios de suas juntas, informações estatísticas, informações
financeiras e o status atualizado de todas as credenciais ministeriais associadas ao distrito.

11.

Ministro(a) licenciado(a) — Um(a) indivíduo atualmente licenciado(a) por um distrito local trabalhando
para a ordenação. Um(a) ministro(a) licenciado(a) pode servir apenas nesse mesmo distrito.

12.

Mini Jornal — Uma versão abreviada do jornal que enfoca o relato da liderança do distrito e inclui
informações sobre credenciais ministeriais.

13.

Candidato(a) Ministerial — Um(a) indivíduo solicitando uma licença distrital (primeira vez ou
renovação) ou um(a) indivíduo que se candidate à ordenação.

14.

Convenções dos Ministérios — A Igreja do Nazareno tem entidades de ministério da igreja local, como
a Missão Nazarena Internacional e a Juventude Nazarena Internacional, que realizam as suas próprias
reuniões anuais para adorar e realizar os trabalhos daquele ano.

15.

Atas — As notas dos acontecimentos de uma reunião ou da Assembleia.

16.

Presbítero(a) / Diácono(isa) Ordenado(a) — Um(a) ministro(a) dentro do distrito formalmente
ordenado(a) por um(a) superintendente geral durante a Assembleia como resultado de completar o
treinamento e serviço requerido e receber uma recomendação da junta distrital aplicável.

17.

Código de Função — Um código usado para indicar o status ou o tipo de serviço de um(a) ministro(a)
(consulte a folha de códigos de funções e de status).

18.

Fundo de Evangelismo Mundial (FEM) — A Igreja do Nazareno está empenhada em alcançar o nosso
mundo e fazer discípulos à semelhança de Cristo pelas nações. A avenida que a igreja e a Junta de
Superintendentes Gerais designaram para tornar isso possível financeiramente é chamada de Fundo
de Evangelismo Mundial. Cada igreja e distrito é convidado a apoiar o levantamento de fundos para
continuar enviando e construindo o trabalho de Deus ao redor do mundo. O montante base para
todas as igrejas globalmente é fixado em 5,5% da renda das finanças anuais da igreja. Pode haver
valores adicionais para fundos de aposentadoria ou financiamento de instituições de ensino, mas
estes são definidos localmente em consulta com a região, o campo e a liderança distrital. Por favor,
consulte a liderança regional sobre os itens e valores que são adequados para o seu distrito.
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C. Juntas / Comitês Distritais
1. Junta Consultiva Distrital — Junta composta de ministros e leigos para guiar o trabalho do distrito.
2. Junta de Credenciais Ministeriais / Junta Distrital de Ministério — Junta formada por ministros para
supervisionar o serviço dos ministros e a capacidade contínua de servir.
3. Comitê de Finanças — Comitê designado para supervisionar as finanças do distrito, bem como
prestação de contas e contabilidade para fins de auditoria.
D. Apêndice
1.

Códigos de Função e Status

2.

Lista de verificação do Mini Jornal

3.

Modelo de Mini Jornal

4.

Modelo de Jornal

5.

Relatório Anual Pastoral

6.

Transferência Ministerial Distrital

7.

Pedido do Certificado de Ordenação

8.

Questionário de Ordenação

9.

Pedido de Licença Distrital

10.

Grade de Referência Rápida do Manual

11.

Itens referidos à Junta de Credenciais Ministeriais

12.

Exemplo de diretório da igreja

13.

Ordem dos Trabalhos da Assembleia Distrital

14.

Gráfico de Mudanças Ministeriais
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Parte II. Cronograma de Preparação da Assembleia Distrital
A. Durante o Ano da Assembleia
1.

Formulários: Muitos dos formulários mencionados ao longo deste documento podem ser encontrados
na Biblioteca de Documentos no nazarene.org/pt/DocumentLibrary. Vários estão disponíveis em
inglês, francês, coreano, português e espanhol. Para solicitar um formulário em um desses idiomas,
entre em contato com seu(ua) secretário(a) regional.

2.

Transferências: Processos de transferências para dentro ou fora do distrito conforme ocorrem
durante o ano. A Junta Consultiva Distrital (JCD) pode autorizar transferências interinas. Para
transferências de entrada ou saída do distrito, use o formulário de Transferência Ministerial. Envie
uma cópia destes formulários para o(a) seu(ua) secretário(a) regional.

3.

Informações de contato: Por favor, atualize o(a) secretário(a) regional com qualquer alteração de
suas informações de contato. Nós usamos principalmente e-mail para nos comunicarmos com os
secretários distritais, então é imperativo que tenhamos um endereço de e-mail funcionando para
você. Atualizações sobre as informações de contato dos ministros podem ser enviadas ao(a)
secretário(a) regional a qualquer momento.

4.

Informações do Cronograma: A seguir, temos uma proposta de cronograma e não um cronograma
obrigatório. Os itens listados e o cronograma pretendem ajudar cada secretário distrital a determinar
quando eles precisarão abordar esses detalhes para estarem bem preparados para a Assembleia. O
cronograma específico para esses itens irá variar de distrito para distrito.

B. Um a Dois Meses Antes da reunião da Junta de Credenciais Ministeriais ou da Junta de Ministério
1.

Para qualquer ministro licenciado que esteja servindo como pastor titular ou pastor sênior, envie os
seguintes itens (tanto pela primeira vez quanto por renovações) com o prazo determinado:

a. Formulário de Aplicação para uma Licença de Ministro Distrital.
b. Uma Renovação exige recomendação da Junta Consultiva Distrital. Envie o formulário de
Recomendação para a Assembleia Distrital, com a data e a hora para se reunir com a JCD para
que o(a) ministro(a) possa obter as assinaturas necessárias antes ter a reunião com a Junta de
Credenciais Ministeriais ou Junta Distrital de Ministério.
2.

Para qualquer outro ministro licenciado, envie os seguintes itens com o prazo determinado:

a. Envie o formulário de Aplicação para Licença de Ministro(a) Distrital (inclui renovações)
b. Envie o Relatório Anual de formulário de Ministros Ordenados ou Licenciados. (Se eles serão
relatados como pastor, evangelista ou ministro aposentado, eles devem receber o formulário de
relatório apropriado que acompanha essas designações.)
3.

Para qualquer ministro licenciado considerado potencialmente pronto para a ordenação:

a. Envie a data e horário de reunião com a Junta de Credenciais Ministeriais ou Junta Distrital de
Ministério.
b. Envie o Questionário de Ordenação para ficar com a Junta de Credenciais Ministeriais ou a Junta
Distrital de Ministério. Uma vez que as entrevistas sejam concluídas e as recomendações feitas,
a Junta adequada encaminhará o Questionário ao secretário distrital. O secretário distrital
encaminhará a primeira página do documento ao secretário regional.

Guia do(a) Secretário(a) Distrial (Rev. 03-2018, GSO) Distrital

Parte II

Página 7

4.

Evangelista

a. Envie o Relatório Anual do(a) Evangelista.
b. A junta adequada deve analisar e aprovar essa tarefa anualmente. O conselho pode determinar
se a análise é feita ou não através do relatório escrito ou pessoalmente.
c. Envie uma carta a todos os candidatos ministeriais informando a data em que eles se reunirão
com a junta adequada.
C. Três Meses Antes da Assembleia
1.

Verifique os formulários e aplicações que você precisará na Biblioteca de documentos para obter as
versões atualizadas. Baixe os formulários atuais.

2.

Confirme com o(a) SD as datas das reuniões das juntas que devem acontecer antes da Assembleia.
Um exemplo é a reunião da Junta de Credenciais Ministeriais ou Junta Distrital de Ministério para
avaliar candidatos e estudantes para ordenação ou licenciamento.

3.

Envie aos candidatos ministeriais as datas e horários de suas entrevistas com a junta apropriada.

4.

Envie os formulários de relatórios apropriados a todos os presbíteros e diáconos ordenados
designados ao distrito com a data em que devem ser devolvidos. Se os formulários estiverem
on-line, envie informações sobre como encontrar os formulários e instruções.

5.

Presbítero(a) ou diácono(isa)

Formulário de Relatório Exigido

Servindo como pastor(a) principal

Formulário do Relatório Anual Pastoral (Online)
Relatório do(a) Ministro(a) Ordenado(a) ou Licenciado(a)
Formulários de Certificado de Eleição

Não está servindo como
pastor ou evangelista

Relatório do(a) Ministro(a) Ordenado(a) ou Licenciado(a)

Condição de aposentado(a)

Relatório do(a) Ministro(a) Aposentado(a)

Evangelista / evangelista de música

Formulário de Relatório Anual para o(a) Evangelista
Registrado(a)

Envie os relatórios / formulários restantes necessários para ministros licenciados. Eles podem ter
recebido estes formulários em preparação para a entrevista com a Junta de Credenciais Ministeriais,
se for este o caso, os formulários não precisam ser enviados novamente.
Ministro(a) licenciado(a)

Formulários Exigidos

Servindo como pastor(a) principal

Formulário do Relatório Anual Pastoral (Online)
Pedido de Licença Ministerial
Recomendação à Assembleia Distrital
Relatório do(a) Ministro(a) Ordenado(a) ou Licenciado(a)
Formulários de Certificado de Eleição

Não está servindo como
pastor ou evangelista

Formulário de Pedido de Licença Ministerial
Relatório do(a) Ministro(a) Ordenado(a) ou Licenciado(a)
Recomendação à Assembleia Distrital
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D. Dois Meses Antes da Assembleia
1.

Colete os pedidos de credenciais dos candidatos aprovados da Junta de Credenciais Ministeriais ou
Junta Distrital de Ministério e envie o formulário de pedido de certificado de credencial para o(a)
seu(ua) secretário(a) regional credentials@nazarene.org.

2.

Trabalhe com o(a) SD para designar todos os presidentes e secretários dos comitês que se reunirão
na Assembleia. Envie a essas pessoas as diretrizes e o formato do relatório a ser enviado ao/à
secretário(a) distrital.

3.

Reúna informações das convenções sobre os oficiais e forneça aos secretários as diretrizes sobre o
formato de seus relatórios.

4.

Leve a lista de transferências ministeriais que aconteceram desde a Assembleia anterior para a
pessoa apropriada ou junta para aprovação. Este item deve ser incluído no relatório da junta ou do
indivíduo. Isso pode ser o(a) SD ou a JCD. Isso pode mudar dependendo da fase e desenvolvimento
do distrito.

5.

Obtenha todos os assistentes que você precisar como secretários para ajudar a capturar todas as
atividades que devem ser incluídas nas atas.

6.

Trabalhe com o(a) SD para garantir que o Comitê de Indicação seja formado e a data e horário sejam
definidos para a reunião. Anote as indicações recebidas e envie cartas de indicação aos candidatos.

E. Um mês antes da Assembleia
1.

Envie um lembrete do prazo final para os RAP’s serem enviados. Confirme se a informação foi
recebida por todas as igrejas.

2.

Avalie os pedidos do(a) SGJ / presidente e a Ordem de Trabalhos com o(a) SD.

3.

Localize o relatório financeiro do ano anterior e envie para a pessoa ou comitê apropriado para
referência na formatação e apresentação do relatório desta Assembleia.

4.

Use o jornal do ano anterior para comparar endereços atuais, códigos de função, etc. para alterações
e atualizar as funções ministeriais para o jornal dessa Assembleia. (Idealmente, este é o jornal
completo, mas alguns distritos em desenvolvimento podem usar o mini jornal).

5.

Verifique as assinaturas e se o número de delegados está correto nos formulários de Certificado de
Eleição.

6.

Confirme se você possui o equipamento necessário para a assembleia no local: copiadora,
computador, microfones, alto-falantes etc.

7.

Crie e reúna todas as informações que serão colocadas em um folheto ou livreto do delegado,
incluindo uma agenda ou ordem de trabalhos para a Assembleia.
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F. O Mês da Assembleia
1.

Confirme se o RAP está preenchido por todas as igrejas e encaminhe-os para a liderança de campo /
regional.

2.

Imprima os relatórios de RAP que seu/sua SD gostaria de apresentar na Assembleia.

3.

Atualize uma lista de diretórios da igreja com quaisquer alterações nos endereços da igreja ou e-mail,
juntamente com as informações de contato do(a) pastor(a) titular. Mais uma vez, isso pode variar de
acordo com o status e desenvolvimento do distrito. Idealmente, isso faz parte de uma apresentação
completa do jornal distrital e cada distrito deve trabalhar para que isso seja concluído no final de sua
Assembleia.

4.

Compre os materiais necessários, como papel, canetas, etc.

5.

Prepare todas as cédulas necessárias para a assembleia.

G. Na Assembleia
1.

Apoie o(a) SD e o(a) presidente a presidir a Assembleia com todos os itens solicitados.

2.

Finalize a agenda e a Ordem de Trabalhos e que sejam impressos para distribuição.

3.

Ajude o(a) presidente e o(a) SD a manter o cronograma de Assembleia de maneira pontual.

4.

Analise e atualize os códigos de função para ministros com os códigos apropriados. Verifique o
documento de código de status e função.

5.

Anote os procedimentos diários de acordo com o parágrafo 205-205.29 do Manual.

6.

Nas atas da Assembleia, inclua o nome de cada um dos ministros que estiverem apresentando,
pessoalmente ou por relatório escrito.

7.

Escreva corretamente os nomes e credenciais dos ministros recém-ordenados e reconhecidos.

8.

Para todas as eleições, anote o número de votos realizados e o número de votos necessários para a
eleição com os resultados das eleições.

9.

Reúna todos os relatórios dos dirigentes e juntas distritais ou comitês e inclua-os nas atas de sua
Assembleia.

10.

Os relatórios do comitê da Assembleia devem estar em ordem alfabética com o nome do(a)
presidente e do(a) secretário(a) mostrado no final do relatório. Esses relatórios devem incluir o
relatório do Comitê de Indicação para o comitê. Assinaturas digitadas ou eletrônicas são aceitáveis,
assim como assinaturas manuscritas.

11.

Quaisquer certificados não utilizados ou credenciais permanentes devem ser devolvidos ao escritório
regional ou à Secretaria Geral o mais rápido possível.
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H. Após a Assembleia
1.

Finalize todas as informações do jornal do distrito (completo ou mini jornal) e envie ao seu/sua
secretário(a) regional dentro de 30 dias da sua Assembleia. Veja os modelos de jornal no final deste
manual ou on-line na Biblioteca de documentos.

2.

Entregue quaisquer licenças ou certificados não distribuídos aos ministros que não estiverem
presentes.

3.

Preencha a parte “após a Assembleia” do formulário de pedidos de credenciais para confirmar que as
ordenações aconteceram conforme previsto e envie para credentials@nazarene.org imediatamente
após a assembleia com uma cópia para o(a) secretário(a) regional.

4.

Envie aos líderes distritais uma lista atualizada de todos os líderes com números de telefone e
endereços de e-mail. Isso incluiria o(a) SD, presidentes de convenções, etc.

5.

Envie uma lista atualizada de membros e juntas do comitê com suas informações de contato para o(a)
SD e mantenha-os arquivados no escritório do distrito.

6.

Trabalhe com o(a) secretário(a) regional para garantir que os dados do RAP estejam completos e
sejam enviados para o relatório de final do ano do distrito, campo e região.

7.

Tome um merecido descanso!
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I.

Cronograma Proposto para a Pré-Assembleia
3 Meses Antes:

2 Meses Antes:

1 Mês Antes:

Atualizar formulários a
serem usados

Designar ajudantes
para os trabalhos da
assembleia; fornecer
expectativas

Enviar lembrete do
prazo da informação
do RAP para que
você possa finalizar o
relatório do distrito

Confirmar que o RAP
foi concluído por todas
as igrejas

Definir data e horário
para a reunião da junta
de credenciais com
o(a) SD

Colete os
questionários de
ordenação aprovados
e pedidos de licença
de ministro da junta de
credenciais

Avaliar os pedidos
do(a) SGJ / presidente
e a Ordem de
Trabalhos com o(a) SD

Atualizar qualquer
informação sobre
igreja ou pastor no
diretório e jornal

Enviar aos candidatos
ministeriais as datas
e horários de suas
entrevistas com a
junta apropriada

Preencha e envie o
formulário de pedido
de credencial

Reunir informações e
criar folhetos, agendas
ou livretos dos
delegados

Imprimir quaisquer
RAP’s desejados na
assembleia

Enviar todos os
formulários de
relatório ou instruções
sobre como relatar os
ministros ordenados e
licenciados, com prazo
para a entrega

Enviar informações
de formatação para
todos os comitês
que reportarão na
Assembleia com prazo
para a entrega

Enviar o relatório
financeiro da última
Assembleia para o
Comitê de Finanças
com o prazo
estipulado para o
relatório deste ano

Comprar e prepare os
materiais necessários

Enviar as informações
do RAP com prazo
para a entrega

Compilar lista de
mudanças ministeriais
e acompanhar o
processo de aprovação

Verificar formulários
de delegados e
formulários eleitorais

Preparar todas as
cédulas

Enviar os formulários
do Certificado de
Eleição com prazo
estipulado

Informar os indicados
de suas indicações

Preparar a Ordem
de Negócios para a
assembleia

Definir data e hora
para a reunião do
Comitê de Indicação
com o(a) SD

•

No mês:

Confirmar que
você tem todos os
equipamentos que
precisa

Sinta-se à vontade para adicionar / remover / reorganizar itens no que se refere ao distrito e aos trabalhos
da Assembleia.
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Parte III. Organizando a Assembleia
A. Organize a Assembleia
1.

O secretário tem a responsabilidade de auxiliar o(a) superintendente geral ou o(a) presidente
designado pelo(a) superintendente geral na organização dos trabalhos da Assembleia. Sugestões são
dadas na “Ordem dos Trabalhos” (Anexo 13), fornecida pelo Gabinete do(a) Secretário(a) Geral. Será
necessário adaptar isso ao programa da sua assembleia.

2.

Na abertura de cada reunião, forneça ao presidente a Ordem dos Trabalhos.” Esta agenda listará
todas as ordens especiais, relatórios, etc. exigidos pela Assembleia, ou que você acha que deveria ser
incluído naquela reunião específica da Assembleia. Se algum for negligenciado ou excluído por falta
de tempo, ele deve ser incluído na agenda de uma reunião subsequente.

3.

O(a) secretário(a) deve fornecer um gráfico que permita que ele ou ela saiba quando todas as
comissões relataram e quando todas as referências a qualquer comitê ou junta tenham sido
deliberadas.

4.

Ofereça a sugestão ao/a superintendente distrital de que todas as diretorias recém-eleitas sejam
convocadas antes de saírem da Assembleia. À medida que se reúnem, eles podem fornecer as
informações necessárias para preencher a parte de informações do diretório.

B. Prepare Registros e Informações que Serão Publicados no Jornal
1.

Diretório Oficial — O diretório é uma lista de oficiais distritais e igrejas locais com os ministros e suas
posições. Esta é a informação para o ano seguinte. Por exemplo, o nome de uma pessoa ordenada
pela Assembleia em sua sessão atual aparecerá no diretório como um presbítero ou diácono, e não
como um ministro licenciado. Da mesma forma, os nomes “excluídos da lista”, por qualquer motivo,
não aparecerão no diretório, mas serão listados na página de Informações Gerais, sob um cabeçalho
apropriado e em um dos relatórios da Junta de Credenciais Ministeriais ou Junta Distrital de Ministério.
Isso inclui transferências com recibos; entretanto, aqueles que ainda estão em processo de
transferência devem permanecer na lista até que sua transferência tenha sido concluída. Seu código
de função seria listado como TRF e seu nome seguido por “Em processo de transferência para (nome
do distrito)”. Os nomes das pessoas que receberam a licença de ministro(a) pela primeira vez
aparecerão no diretório.

2.

Juntas Distritais — Endereços e números de telefone devem ser dados em todos os casos, exceto
para alguns conselhos distritais, onde a correspondência com membros individuais não está prevista.
Códigos postais e códigos de área devem ser usados com endereços e números de telefone. Pode ser
mais fácil manter uma lista alfabética dessas informações no Diretório Oficial para todos os membros
da junta e do comitê. Se assim for, liste apenas os nomes dos membros sob cada junta ou comitê e
inclua uma nota para se referir à listagem separada. Se o e-mail for usado para se comunicar, os
endereços de correspondência completos podem não ser necessários. Sinta-se à vontade para listar
apenas as formas de comunicação pertinentes. Isso pode ser principalmente endereços de e-mail e
números de telefone.

3.

Diretórios da Igreja Local — O Diretório da Igreja é a fonte para atualizar as informações de cada
igreja na cópia do jornal. O formulário está disponível na Biblioteca de documentos e pode ser
preenchido no computador (consulte a amostra no Anexo 12). Isso ajuda a garantir que todos estejam
usando o mesmo modelo, embora você possa criar seu próprio modelo, desde que todos os dados
solicitados no formulário padrão sejam fornecidos. Por favor, audite esta informação com muita
atenção. Certifique-se de que todos os números de telefone, endereços de correspondência e e-mails
estejam completos.
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4.

Diretórios da Igreja Local — O Diretório da Igreja é a fonte para atualizar as informações de cada
igreja na cópia do jornal. O formulário está disponível na Biblioteca de documentos e pode ser
preenchido no computador (consulte a amostra no Anexo 12). Isso ajuda a garantir que todos estejam
usando o mesmo modelo, embora você possa criar seu próprio modelo, desde que todos os dados
solicitados no formulário padrão sejam fornecidos. Por favor, audite esta informação com muita
atenção. Certifique-se de que todos os números de telefone, endereços de correspondência e e-mails
estejam completos.

5.

Identifique a designação de cada presbítero(a), diácono(isa) e ministro(a) licenciado(a) apenas pelos
códigos, conforme mostrado nos formulários de Códigos de Função e Status. encontrados na
Biblioteca de Documentos.

6.

Além disso, indique a igreja onde o ministro tem sua filiação. Se estiver servindo como pastor(a), a
membresia deve ser mantida na igreja onde o(a) ministro(a) está atualmente designado(a) e
pastoreado. Se o(a) ministro(a) não estiver pastoreando, o(a) ministro(a) deve estar servindo
ATIVAMENTE como MEMBRO de uma Igreja do Nazareno. Por favor, confirme isso para qualquer
ministro que não esteja servindo como pastor ou sem designação. Se eles não estiverem servindo
ativamente e forem membros de uma congregação Nazarena local, a credencial do(a) ministro(a) deve
ser considerada para remoção ou para ser arquivada pela junta apropriada.

7.

Procedimentos Diários — As orientações para a preparação do jornal da assembleia distrital são
dadas no parágrafo 207-207.6 do Manual. Note que este é um registro oficial do procedimento e não
um artigo de um repórter para um jornal. Inclua apenas acontecimentos significativos e não um
relatório detalhado.

a. Familiarize-se com o uso adequado das palavras “reuniões” e “sessões” (Consulte Regras de
Ordem de Robert Recém Revisadas.) Diga “reunião de terça-feira à tarde” e não “sessão”; mas
“a nona sessão”, referindo-se desde a abertura até o encerramento.
b. Certifique-se de que há uma entrada no jornal com o nome de cada ministro(a) relatando
pessoalmente ou por escrito. Além disso, liste pelo nome cada ministro(a) que não reporta.
c. Por favor, NÃO liste os nomes de quaisquer missionários em suas atas ou jornais - apenas nos
registros dos ministros. Suas informações serão auditadas e, por vezes, removidas. Isto é para
segurança e proteção deles.
d. Certifique-se de que os nomes próprios das pessoas que são ordenadas ao ministério ou cujas
credenciais de outras denominações são reconhecidas pela Junta de Credenciais Ministeriais e
apareçam no registro do jornal do culto de ordenação.
e. O nome da igreja que faz as recomendações deve ser registrado na ação de referência a uma
junta ou comitê.
f.

Nos registros das eleições, indique o número total de votos emitidos e o número de votos
necessários para uma eleição.

g. Trabalhe por atas concisas, porém completas e exatas. Nas reuniões de rotina, os fatos e ações
simples devem ser registrados. Para aniversários e cultos especiais, mais detalhes podem ter
valor histórico.
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8.

Reports — Os relatórios de todos os dirigentes, juntas e comissões permanentes devem ser incluídos
nas atas da seguinte forma:

a. A Junta Consultiva deve incluir esses itens das atas do ano:
• Igrejas oficialmente desorganizadas de acordo com o parágrafo 106,1 do Manual
• Igrejas consolidadas oficialmente de acordo com o parágrafo 105 do Manual
• Novas igrejas organizadas de acordo com parágrafo 100 do Manual
• Mudanças do nome da igreja de acordo com parágrafo 101,1 do Manual
• Igrejas declaradas inativas (Manual 106)
• Credenciais duplicadas autorizadas (Manual 538,7)
• Transferências provisórias de ministros para / de outros distritos (Manual 537)
• Recomendação da renovação da licença para os ministros licenciados que servem como
pastores em seu distrito (Manual 532,5)
b. A Junta de Estudos Ministeriais relatará o progresso de cada pessoa em um Programa de
Estudos validado para a área específica de serviço Cristão.
c. O relatório da Junta de Credenciais Ministeriais deve incluir:
• Pessoas recomendadas para ordenação, reconhecimento ou restauração / devolução de
credenciais
• Os que receberam licenças, certificados ou comissões anuais
• Qualquer pessoa que possa ser removida da lista ministerial juntamente com uma
justificativa (presbíteros, diáconos ou ministros licenciados - inclua os que não forem
renovados ou falecidos)
• Aqueles que foram outorgados relacionamento de aposentados
• Aqueles que foram transferidos e recebidos ou recebidos por transferência (certifique-se de
ter devolvido um recibo de transferência para o distrito de envio)
• Todas as informações importantes para as credenciais dos ministros naquele distrito.
Nenhum ministro deve ser adicionado / removido da lista de presbíteros, diáconos ou
ministros licenciados sem um registro da ação no relatório desta junta
d. Outros relatórios do comitê da Assembleia devem ser organizados em ordem alfabética e o
nome do(a) presidente e secretário(a) do comitê deve aparecer no final do relatório.
9.

Outras convenções — Este é um jornal DISTRITAL e sugere-se que os jornais das convenções (MNI,
JNI e MEDDI) não sejam incluídos nele. No entanto, muitos distritos incluem um resumo dessas
convenções ou um breve resumo dos acontecimentos.

10.

Relatórios estatísticos — O crescimento de nossa igreja aumentou a demanda por estatísticas globais
precisas e factuais. Este programa estatístico global (Relatório Anual Pastoral - RAP online) foi
cuidadosamente desenvolvido para atender a essa necessidade global. Por favor, preste muita
atenção à exatidão de cada informação neste relatório. Como secretário distrital, por favor, audite as
informações antes de enviá-las para o campo ou região.

11.

A cooperação dos pastores na apresentação antecipada de seus relatórios permitirá que você audite
e imprima os relatórios estatísticos antes do início da assembleia. Observe a provisão do Manual
114.1 para o encerramento do ano estatístico antes da convocação da Assembleia.
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C. Prepare Certificados e Licenças
1.

Modelos de certificados e licenças locais estão disponíveis através do(a) seu(ua) secretário(a) em
inglês, espanhol, português e francês. Você pode preenchê-los no computador e imprimi-los em papel
especial para fazer um bom certificado para ser apresentado. Caso estes sejam preparados e
apresentados antes do fechamento da Assembleia, será poupada a necessidade de enviá-los pelo
correio. Deve-se tomar cuidado para que apenas pessoas devidamente aprovadas pela Assembleia
recebam qualquer credencial oficial, certificado ou licença.

2.

O secretário distrital assume a responsabilidade pela preparação de pedidos de credenciamento para
cada pessoa que receberá um certificado de ordenação ou reconhecimento. Estes pedidos devem ser
enviados por e-mail, o mais tardar oito semanas antes da sua assembleia distrital, ao/à secretário(a)
regional. Esse tempo de processamento é necessário para que os certificados sejam processados com
traduções, impressão, numeração e gravação em relevo dos certificados. Trabalharemos com o
distrito, o campo e a região para retornar os certificados para você antes da Assembleia, se assim for
possível. Quando a correspondência convencional não é uma opção razoável, eles podem chegar com
a equipe global ou regional.
Preencha o formulário completamente. Cada campo requer um item necessário para um registro
completo e para a preparação do certificado permanente. É muito importante especificar o gênero já
que a narrativa na credencial se usa o gênero.
Você receberá certificados de títulos temporários para o reconhecimento de uma credencial. Uma vez
recebida a confirmação do reconhecimento (veja a parte inferior do formulário de pedido), o
certificado de reconhecimento permanente será pedido e poderá ser solicitado pelo(a) ministro(a),
devolvendo o certificado de título temporário.
Quando os certificados permanentes tiverem sido preparados pelo Gabinete do Secretário Geral, os
seguintes passos para distribuição serão tomados:

a. O Gabinete do Secretário Geral notificará o escritório regional de que o certificado permanente
está pronto.
b. Após o recebimento do certificado de título temporário do ministro, o distrito pode liberar o
certificado permanente ao/à ministro(a).
3.

Ao preencher os formulários de pedido de credenciais permanentes ou inscrever certificados de
reconhecimento, use o nome completo do(a) candidato(a). Exemplo: Francisco Carlos Souza, não
Francisco C. Souza ou Francisco C. S. . Exemplo: Paula Andrade Gomes, não a Sra. João D. Gomes ou
a Sra. Paula A. Gomes. Por favor, indique qual nome é o primeiro nome e qual é o sobrenome. Tenha
cuidado para soletrar todos os nomes corretamente. Esses nomes serão inseridos no registro de
credenciais permanentes no Gabinete do Secretário Geral.

4.

O/A secretário(a) regional também deve receber o Questionário assinado de todos os indivíduos
ordenados ou reconhecidos pela Assembleia. O/A secretário(a) regional enviará as informações
necessárias ao/a secretário(a) geral.

5.

Credenciais Duplicadas — A JCD pode recomendar ao/a SGJ a emissão de uma credencial duplicada
para um ministro cuja credencial tenha sido perdida, danificada ou destruída. Por favor, inclua essa
ação na seção de Informações Gerais, bem como nas atas da reunião da Junta Consultiva Distrital. O
formulário de solicitação preenchido deve ser enviado ao/a secretário(a) regional. A criação da
segunda via é feita pelo Gabinete do Secretário Geral (Manual 538,7).
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6.

Certificados de Licença Distrital — Por favor, certifique-se de estar usando o certificado de licença
com a assinatura do(a) seu/sua SGJ atual.

7.

Certificados de Ministério — Modelos eletrônicos para todos os ministérios leigos e certificados
evangelísticos estão disponíveis em inglês, espanhol, francês e português através do(a) secretário(a)
regional.

8.

Formulários de Transferência e de Mudança Ministerial estão disponíveis na Biblioteca de
documentos. Por favor use o formulário de Transferência Ministerial Distrital somente quando um(a)
ministro(a) mudar de distrito.

9.

Transferência de Jurisdição — Se por qualquer razão o nome de um(a) presbítero(a) / diácono(isa) for
removido de uma lista distrital, esse(a) presbítero(a) / diácono(isa) não poderá ser reconhecido(a) por
nenhum outro distrito sem o consentimento por escrito do distrito de cuja lista o nome foi removido.
Existem duas exceções possíveis.
Os distritos podem transferir essa jurisdição mediante solicitação, desde que a solicitação seja
iniciada por escrito por uma Assembleia Distrital (Junta Consultiva Distrital) para o distrito com
jurisdição. A transferência pode ser dada se a Assembleia Distrital (Junta Consultiva Distrital) do
distrito onde o(a) ministro(a) perdeu ou desistiu da posição ministerial responde afirmativamente
(Manual 538,12). Um distrito não é obrigado a transferir a jurisdição. Um distrito que recebe uma
transferência de jurisdição também não é obrigado a conceder reintegração ao/a ministro(a), mas
pode considerar aprová-lo(a) ou negá-lo(a).
Um(a) ministro(a) que tenha sido negado(a) a reintegração duas vezes pode pessoalmente solicitar à
Junta de Superintendentes Gerais para consideração e transferência de responsabilidade para outro
distrito sob as provisões e condições estabelecidas no Manual 540,11.
Além disso, uma decisão recente foi aprovada pela Junta de Superintendentes Gerais sobre um
esclarecimento para o processo de transferência de jurisdição:
“Um(a) ministro(a) que renuncie a sua credencial enquanto estiver sob disciplina não é elegível para
uma transferência de jurisdição (Manual 538.12, 540.11), sendo que o indivíduo automaticamente
torna-se um leigo, uma vez que o status de credencial resignada é aprovado pela Junta Consultiva
Distrital do distrito onde o(a) ministro(a) anteriormente era membro. A autoridade de transferência de
jurisdição sobre uma credencial resignada não cabe nem à Junta de Superintendentes Gerais nem
uma Junta Consultiva Distrital, já que o/a indivíduo é um(a) leigo(a) e não é mais um(a) ministro(a)
credenciado(a) do distrito. Quando uma questão de transferência de jurisdição está sendo
considerada, o contato deve primeiro ser feito com o Gabinete do Secretário Geral para verificar o
status real da credencial que pode ter sido atribuído à credencial de um(a) ministro(a), antes que
ações adicionais sejam tomadas.”

10.

Pastas de Apresentação de Credenciais — Estas pastas são feitas especialmente para a apresentação
dos certificados de ordenação / reconhecimento. Cada escritório regional pode receber uma leva para
este fim. Por gentileza entre em contato com o/a secretário(a) regional para saber da disponibilidade
ou instruções sobre onde pode adquirir pastas semelhantes em sua área.

11.

Não envie itens com o/a Superintendente Geral — Por favor NÃO envie itens como questionários de
ordenação / reconhecimento com o seu/sua SGJ. Eles têm uma agenda de viagens bastante ocupada,
portanto, pode levar semanas até que eles retornem fisicamente ao CGM. Por favor, guarde os
originais para o seu escritório e envie por e-mail as cópias assinadas e digitalizadas diretamente para
o(a) secretário(a) regional ou para o Escritório do Secretário Geral, conforme for apropriado.
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Parte IV. O Jornal da Assembleia Distrital
O jornal é o registro oficial dos procedimentos da Assembleia. Deve-se tomar extremo cuidado para fazer deste
um registro preciso e completo dos negócios da Assembleia e todos os seus comitês e juntas.
A. Preparação
1.

Por favor, use o Microsoft Word ou um programa compatível. Use uma letra padrão, como Times New
Roman, Arial e Courier, etc. Por favor, faça a letra grande o suficiente para ser lido facilmente quando
o documento é convertido em formato PDF. Um tamanho de fonte de 11 ou maior é o preferido.

2.

Uma página com espaçamento de uma linha simples na orientação vertical é preferida. Toda
formatação da revista é de responsabilidade do distrito. O formato no qual o diário é recebido será o
formato no qual o diário será armazenado como um arquivo permanente.

3.

Se você deseja incluir fotos do(a) SD e do(a) SGJ (presidente) na página de título da revista, use
somente fotos aprovadas. Fotos aprovadas dos superintendentes gerais podem ser encontradas em
nazarene.org/pt/fotos-individuais.

4.

Ao coletar informações para o diretório da igreja, incentive os pastores a incluírem um endereço de
e-mail com suas informações de contato.

5.

Preste muita atenção à ortografia dos nomes das pessoas mencionadas no jornal. Você pode verificar
a ortografia com a credencial real e o nome deve aparecer com a mesma ortografia em todo o jornal.

6.

Se estiver usando uma lista alfabética de nomes, não execute colunas de uma página para outra e
volte novamente. Faça essas listas dentro de cada página antes de continuar para a próxima página.

7.

Use frases completas no jornal. Informações sobre os acontecimentos devem ser concisas.

8.

Use a versão revisada do jornal do ano anterior como ponto de partida para o jornal deste ano. Isso
conterá quaisquer revisões feitas na avaliação. Itens como ortografia são corrigidos, e isso fornece
uma lista precisa de igrejas e ministros a partir dos quais você pode fazer adições, exclusões e
alterações para o ano atual.

B. Usando a lista de verificação do Sumário
O Manual 207.5 estabelece que “O jornal deverá ser organizado, na medida do possível, de acordo com o índice
elaborado pelo(a) secretário(a) geral em consulta com a Junta de Superintendentes Gerais”. O índice a seguir é
apresentado para seu uso. Observe as referências cruzadas em VERMELHO Estas são fornecidas como uma
ajuda para a preparação de jornais para sua conveniência. Use categorias que se aplicam ao seu distrito; outras
devem ser excluídas ou anotadas como “Nenhum” em vez de serem deixadas em branco.
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C. ÍNDICE DO JORNAL DA ASSEMBLEIA DISTRITAL (Lista de Verificação)
I.

DIRETÓRIO OFICIAL
A.

Dirigentes Distritais

B.

Juntas Distritais e Comitês Permanentes

C.

Organizações Distritais

D.

Áreas Distritais

E.

Diretório da Igreja Distrital

F.

Presbíteros Ordenados (Ministros recentemente ordenados são incluídos nesta lista e também devem
aparecer no relatório de Credenciais Ministeriais e na seção de Informações Gerais. Os ministros
designados para as igrejas devem aparecer no Diretório da Igreja como funcionários. O cargo de
tesoureiro(a) da igreja ou o Superintendente do MEDDI NÃO são funções da equipe de funcionários.)

G.

Diáconos Ordenados (O mesmo que a lista de Presbíteros Ordenados)

H. Ministros Licenciados (O mesmo que a lista de Presbíteros Ordenados)
I.

Evangelistas Contínuos (Deve aparecer no relatório de Credenciais Ministeriais como
recomendado, requerimento recebido, e ser aprovado pela junta ou comitê apropriado de cada região e
pela Junta de Superintendentes Gerais antes que eles possam ser listados como EVT)

J.

Evangelistas Comissionados (Também devem aparecer no relatório de Credenciais Ministeriais)

K.

Evangelistas Registrados (Também devem aparecer no relatório de Credenciais Ministeriais)

L.

Serviço de Evangelismo, Aposentado
(Também deve aparecer no relatório de Credenciais Ministeriais)

M. Evangelistas de Canto Registrados
(Liste o primeiro ano concedido; também deve aparecer no Relatório de Credenciais Ministeriais)

II.

N.

Evangelista de Canto (Semelhante ao Evangelista de Canto Registrado)

O.

Evangelistas de Canto Aposentados, Não Credenciados

P.

Ministros Comissionados de Educação Cristã

Q.

Diretores licenciados de educação cristã

R.

Ministros e Leigos servindo Interesses Conexionais
(Missionários listados aqui podem ser removidos da versão final para sua segurança e proteção.)

INFORMAÇÕES GERAIS
A.

Recebido e Recibo Emitido na Transferência — Se você não enviou um recibo de transferência para
o distrito de envio, por favor, faça isso antes de listar o ministro aqui (também deve ser listado em
Credenciais Ministeriais).
1. Presbíteros
2. Diáconos
3. Ministros Licenciados
4. Outros (Ministro de Ed. Cristã, Diretor de Ed. Cristã, Ministro de Louvor, etc.)
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B.

Transferência Concedida e Recibo Emitido — (Reportar apenas transferências concluídas desde a
última assembleia. Se você não recebeu um recibo de transferência do distrito de recebimento, não
poderá listar o/a ministro(a) como transferido(a). Consultar Manual 537,2. Também deve ser listado(a)
no relatório de Credenciais Ministeriais.)
1. Presbíteros
2. Diáconos
3. Ministros Licenciados
4. Outros (Ministro de Ed. Cristã, Diretor de Ed. Cristã, Ministro de Louvor, etc.)

C.

Eleito para as ordens de presbíteros
(Também deve ser listado no relatório de Credenciais Ministeriais)

D.

Eleito para as ordens de diáconos (Também deve ser listado no relatório de Credenciais Ministeriais)

E.

Reconhecimento concedido das ordens de Presbíteros
(Também deve ser listado no Relatório de Credenciais Ministeriais)

F.

Reconhecimento Outorgado da Ordem de Diáconos
(Também deve ser listado no Relatório de Credenciais Ministeriais)

G.

Restauração / Retorno Concedido da Ministerial (Também deve ser listado no Relatório de Credenciais
Ministeriais e os formulários de Restauração / Retorno devem ser enviados para o(a) secretário(a) geral)

H. Excluído da Lista de Ministros (Também deve ser listado no relatório de Credenciais Ministeriais)
1. Presbíteros
2. Diáconos
I.

Falecido(a) (Também deve ser listado no relatório de Credenciais Ministeriais com uma recomendação
para remover o nome da lista de ministros)
1. Presbíteros
2. Diáconos
3. Ministro(a) licenciado(a)

J.

Relacionamento de Aposentado Outorgado
(Também deve ser listado no relatório de Credenciais Ministeriais)
1. Presbíteros
2. Diáconos
3. Ministro(a) licenciado(a)

K.

Licença de Ministro Concedida
(Também deve ser listado no Relatório de Credenciais Ministeriais)

L.

Licença de Ministro Não Renovada
(Também deve ser listado no relatório de Credenciais Ministeriais)

M. Novas Igrejas Organizadas (Também deve ser listada no relatório da Junta Consultiva Distrital)
N.

Nova Ainda Não Organizada

O.

Igrejas Desorganizadas (Deve ser listada no relatório da Junta Consultiva Distrital e
enviar um formulário de solicitação de desorganização para aprovação do(a) superintendente geral)

P.

Igrejas Consolidadas
(Com permissão do(a) SGJ e deve ser listada no relatório da Junta Consultiva Distrital)

Q.

Igrejas não-ainda-organizadas excluídas

R.

Igrejas Inativas (Liste todas as igrejas inativas. Recentemente inativa também deve ser listada no
relatório da Junta Consultiva Distrital)

S.

Nomes da Igreja Alterados (Também deve ser listado no relatório da Junta Consultiva Distrital)

T.

Missões Tipo Igreja e Congregações Afiliadas à Matriz

U.

Para onde enviar fundos
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III.

PLANO DE EXAME
A.

Membros da Junta de Estudos Ministeriais

B.

Instruções para os alunos

IV.

PROCEDIMENTOS DIÁRIOS

V.

RELATÓRIOS
A.

Dirigentes Distritais
Superintendente Distrital
Outros funcionários distritais

B.

Juntas Distritais e Comitês Permanentes
Junta Consultiva
Junta de Credenciais Ministeriais
Junta de Estudos Ministeriais

C.

Comitês da Assembleia
Financiamento da Assembleia (Deve incluir uma lista de alocações de fundos das igrejas OU uma meta
do distrito para o FEM e quaisquer outros elementos de financiamento)
Auditoria
Jornal diário
Indicações
Memórias
Outros

VI.

ATA DAS CONVENÇÕES (opcional)

VII.

FINANCEIRA E ESTATÍSTICA
A.

Relatório do(a) Tesoureiro(a) Distrital

B.

Outros (Tesouraria Distrital, MEDDI, MNI, JNI, Reunião de Acampamento, etc.)

C.

Gráficos Estatísticos
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Parte V. Mini Jornal
A. Quando usar:
O mini jornal foi criado como uma alternativa ao diário completo para uso com distritos em desenvolvimento ou
distritos que ainda estão treinando sua liderança. O jornal abreviado também pode ser usado como um item
suplementar para um distrito grande para listar e acompanhar mais facilmente as informações dos ministros. Por
favor, use o mini jornal somente após consultar o/a secretário(a) regional.
B. Por que está sendo usado agora:
Desde 2010, muita ênfase tem sido colocada no RAP com a entrada online de informações estatísticas anuais. À
medida que esta importante ferramenta e processo se desenvolveu e ganhou uso em toda a nossa igreja global,
aumentamos muito nossa capacidade de coletar rapidamente dados reais e resumos de relatórios sobre os itens
que nossas equipes estatísticas e liderança precisam. Se você faz parte de uma equipe que faz isso todos os
anos, parabéns por fazer um ótimo trabalho!
Uma consequência não intencional foi uma diminuição acentuada na execução e envio do jornal distrital. As
informações fornecidas neste guia sobre o jornal completo ainda são o método preferido para relatar todos os
aspectos dos negócios do distrito e itens de credenciais. No entanto, o mini jornal é uma maneira de recuperar
uma parte crítica dos dados que está faltando quando apenas o RAP está sendo enviado.
Com a perda de envios de jornais, os níveis regional e global perderam o acesso a informações sobre as
atribuições e credenciais de nossos ministros. Agora, depois de vários anos sem essa informação da maioria de
nossos distritos em todo o mundo, precisamos de uma maneira de recuperar essas informações perdidas.
Embora possa ser impossível recuperar tudo o que foi perdido, podemos começar a coletar informações a partir
deste momento e reconstruir grande parte do histórico de credenciais e serviços pastorais de um pastor.
As informações do mini jornal permitiriam que a liderança em todos os níveis, do distrito ao Escritório do
Secretário Geral, atualizasse nossas informações rapidamente para cada pastor no ministério. Este ano foi
escolhido para ser o ano em que começamos este importante processo de atualização e auditoria das
informações que temos em arquivo para cada ministro. Sua participação no envio de informações de credenciais,
seja por meio de um jornal completo ou de um mini jornal, é fundamental para o nosso sucesso global.
Os ministros são mais móveis hoje do que em qualquer outro momento da nossa história. Onde antes era comum
os pastores se mudarem somente dentro de seus distritos de origem, hoje vemos regularmente pastores se
mudando além de linhas distritais, rurais e regionais! Este é um momento incrível para a nossa igreja, mas
também um em que devemos estar cientes da história e serviço pastoral, enquanto tentamos apoiar e
recomendar cada pastor enquanto eles se mudam para outro distrito. Obrigado por sua participação e trabalho
pontual com as credenciais!
Agradecemos a sua compreensão e, se você puder atualmente preencher um jornal completo com informações
precisas e completas sobre as credenciais, o mini jornal não é para você. Por favor, continue a trabalhar com o(a)
secretário(a) regional e os escritórios globais sobre quaisquer correções solicitadas da análise de seu jornal antes
do próximo ciclo de assembleias, enquanto trabalhamos para concluir uma auditoria global.
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C. Formulários:
Você encontrará o mini jornal com os seguintes itens disponíveis para uso:
1. Lista de verificação do mini jornal (Disponível on-line e no Apêndice 2) — Esta é uma visão geral de
cada item e quais informações devem ser fornecidas nesta área. Por favor, preste atenção à junta que
deve recomendar ou aprovar um item. Os requisitos são os mesmos do jornal completo, a menos que
um distrito ainda não tenha se desenvolvido ao ponto de poder criar cada uma das juntas. Se um
distrito ainda não tiver uma Junta de Credenciais Ministeriais ou Junda Distrital de Ministérios e uma
Junta de Estudos Ministeriais, a Junta Consultiva Distrital seria responsável por cada recomendação
de credencial à Assembleia.
2. Mini Jornal da Lista Ministerial — Disponível em dois formatos, Excel e Word. Por favor, escolha o
formato que for melhor para você. Você não precisa concluir ambos o arquivo do Excel e o documento
do Word. Se a lista de ministros em seu distrito exigir mais linhas, sinta-se à vontade para inserir o
que você precisa.
D. Por quanto tempo devemos usar um mini jornal?
O número de anos que um mini jornal é usado depende do desenvolvimento do distrito e de sua liderança.
Recomendamos que isso seja discutido entre os líderes distritais, de campo e regionais a cada ano. O distrito
deve começar a utilizar o formato completo de relatório de jornal quando a compreensão e o pessoal apropriados
estiverem disponíveis.
E. Podemos usar partes do mini jornal para ajudar a atualizar nossas informações sobre credenciais este
ano?
SIM! À medida que o Gabinete do Secretário-Geral analisa as informações sobre credenciais, seria muito útil que
todos distritos utilizassem a Lista Ministerial pelo menos uma vez nos próximos anos. Isso forneceria informações
vitais que nos ajudariam a garantir que cada ministro, esteja arquivado como um indivíduo único, sem a
duplicação de registros devido a variações na ortografia, etc. A data de nascimento também é útil à medida que
atualizamos nossas informações. Por favor, não se sinta obrigado a preencher o formulário todos os anos, além
do jornal completo, mas use-o como suplemento, se for aplicável.
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Clique nos títulos abaixo para baixar itens da Biblioteca de Documentos on-line.
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Apêndice 9 — Pedido do Certificado de Ordenação
Para obter a última versão de todos os formulários de pedido de certificado de ordenação de presbíteros
e diáconos, entre em contato com o secretário regional. O item incluído aqui é apenas uma amostra.

Certificados De Ordenaçião (PRESBÍTERO)
Igreja do Nazareno
Registro Oficial

Distrito

Data de Ordenação

(MANUAL 534-534.3)

Cidade, Estado e País
Certificados Assinados Por:

Superintendente Geral
Superintendente Distrital
Secretário Distrital

Superintendente Geral - carrega certificados para distrito
Credenciais Permanentes estão disponíveis nos seguintes idiomas: (inglês, espanhol, alemão, português e francês)
Pedidos de idiomas além dos idiomas aprovados precisarão de aprovação por escrito do Diretor Regional.
Secretário Regional: A ordem de nomes aparece em qual ordem?
CLIQUE NA CÉLULA ABAIXO, use a seta para baixo no lado direito da célula para escolher o melhor formato para
esta cultura:
Primeiro Nome - Nome do Meio - Sobrenome
Sobrenomes devem ser digitados com:
Letras maiúsculas/minúsculas
Nome Completo do Presbítero

Número do
Certificado

(Por favor, digite os nomes na ordem que eles devem aparecer no certificado, usando nomes completos, não
as iniciais.)

Sexo
M/F

Idioma

a
r
t
s
o

1.
2.
3.
4.

am

5.
6.
7.
8.
9.
10.

IMPORTANTE: POR FAVOR, PREENCHA COMPLETAMENTE E ENVIE POR E-MAIL para o seu Escritório Regional, pelo
menos, 8 semanas antes de sua assembleia. Guarde uma cópia desse pedido em seus registros. LOGO APÓS A ASSEMBLEIA, por
favor, faça quaisquer possíveis correções neste formulário e assine-o para garantir que todos os ministros acima foram
ordenados. Envie uma cópia desse formulário com o Superintendente Geral para o Centro Global de Ministério. Os Certificados
de Credenciais são fornecidos como cortesia pela Secretaria Geral.

(Na Assembléia) Certifico que o seguinte indivíduo (s) foi/foram ordenadas como Presbítero na Assembleia Distrital
nome do distrito

(ano)

Nome

Secretário Distrital
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL (credentials@nazarene.org)

Para uso GMC: _______Rcv'd

_______Translation

_______BC
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Apêndice 10 — Tabela de Consulta Rápida do Manual
Assunto ou Questão

Referências do Manual

Deveres do secretário distrital

219

Transferência de ministro / credencial entre distritos

537 - 537.2

Transferência de ministro licenciado – quais documentos são necessá-rios?

537.1

Aprovação para emitir e criar uma duplicata da credencial

538.7

Procedimentos para a credencial ser arquivada, renunciada, revogada, etc.

539 - 539.13

Preservando o jornal oficial

207.4, 220.7

Quais são os dados que devem ser inseridos no Jornal quando um ministro
ordenado ou licenciado se adere a uma outra denominação? O termo correto é
“Expulso”.

532.9, 538.10, 107, 112

Quais são os dados que devem ser inseridos na lista de membros da igreja
local para um ministro ordenado ou licenciado que se adere a uma outra
denominação?

112

Para onde envio os Pedidos de Licença Ministerial?

O Secretário Regional

Para onde envio os Questionários de Ordenação?

O Secretário Regional

Quais itens passam pela Junta Consultiva Distrital (JCD)?

224 - 228

Funções do ministério e definições

505 - 528.2

Como é que podemos designar oficialmente um ministro com status de
“aposentado”?

536 - 536.2

Requisitos para ser um ministro licenciado ou ordenado

532 - 535.2
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Apêndice 11 — Itens Referidos à
Junta de Credenciais Ministeriais
Os itens a seguir são referidos a uma Junta de Credenciais Ministeriais uma vez que esta junta seja estabelecida:
•

Novo pedido de Ministro Licenciado

•

Renovação do pedido de Ministro Licenciado

•

Inscrições ou comissionamento de evangelistas

•

Transferência de credenciais PARA o distrito

•

Transferência de credenciais PARA FORA do distrito

•

Outras licenças ou comissões especiais

Você pode criar um gráfico para rastrear os documentos necessários e onde eles estão sendo processados para
garantir que nada seja perdido ou atrasado.
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Apêndice 12 — O Diretório da Igreja
É útil reunir todas as informações da igreja local para um diretório em um formato consistente. Sugere-se que o
nome da igreja seja digitado em LETRAS MAIÚSCULAS. Favor fornecer a cada igreja local o formato a ser
utilizado para que seja facilmente incorporado ao jornal distrital. Alguns distritos coletam as informações online;
outros acham benéfico ter uma folha impressa disponível para entregar a cada pastor quando eles chegam à
assembléia, para serem devolvidos no final do dia. Sinta-se à vontade para coletar essas informações da maneira
que melhor atenda às necessidades do distrito.
Abaixo temos uma amostra que pode ser facilmente usada:
NOME DA IGREJA: 													
Ano Organizada: 						 Número da Igreja: 					
Endereço de correspondência: 											

Endereço de localização: (caso seja diferente do endereço de correspondência) 						
															
E-mail: 								 Telefone: 						
Site: 															
Pastor(a) designado(a):
Nome do(a) pastor(a): 							 Data de início: 				
Nome da(o) esposa(o): 												
Endereço: 														
E-mail: 								 Telefone Preferido: 				
Outros Ministros Licenciados ou Ordenados Designados:
Ministério designado: (pastor(a) associado(a), pastor(a) de crianças etc.) 						
Nome do(a) pastor(a): 							 Data de início: 				
Nome da(o) esposa(o): 												
Endereço: 														
E-mail: 								 Telefone Preferido: 					
Outros líderes da igreja:
Nome: 								 Posição: 						
Nome: 								 Posição: 						
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Apêndice 13 — Ordem dos Trabalhos da Assembleia Distrital
A ordem do dia varia de acordo com os planos e desejos da JSG ou da pessoa que preside a assembleia. Será
necessário adaptar a agenda diária às necessidades da assembleia também. Consulte a JSG / presidente sobre
os assuntos a serem cobertos e prepare a agenda para cada reunião ou sessão em conformidade.
AMOSTRA – Agenda de assuntos
O primeiro dia / tarde:
A. Organização da Assembleia:
1. Eleição de secretários adjuntos
2. Eleição de assistentes de Assembleia (pajens, tesoureiro, relatores, etc.)
3. Definir o horário das reuniões
4. Definir parâmetros para os delegados da Assembleia
5. Estabelecer Delegados Suplentes
6. Convocar quaisquer comitês permanentes
7. Convocar quaisquer comitês especiais
8. Outros itens, conforme necessário
B. Corrigir Convocações Especiais (Defina data e hora para que cada um aconteça)
1. Relatório do SD (data e horário)
2. Eleição do SD (data e horário)
3. Eleição das juntas e oficiais (data e horário)
4. Aniversários a celebrar (data e horário)
C. Apresentação dos Convidados
D. Autorizar saudações a serem enviadas
E. Relatórios de Pastores (conforme o tempo permitir)
F. Relatório do comitê de indicação
G. Itens referidos aos comitês
H. Comunicados e chamadas de comitês
As comissões recém-eleitas / nomeadas são convocadas para se organizar antes de sair da assembleia.
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Outros itens de negócios em potencial que você pode precisar incluir são:
A. Relatório da Junta de Credenciais Ministeriais relacionados a quaisquer transferências (deve estar
preparado para dar este relatório no primeiro dia).
B. Relatórios das Juntas e Oficiais
1. Junta Consultiva Distrital
2. Junta de Credenciais Ministeriais
3. Junta de Estudos Ministeriais
4. MEEDI (nem sempre lido)
5. JNI (nem sempre lido)
6. MNI (nem sempre lido)
C. Relatórios de Eleições por escrutinadores
D. Relatórios de quaisquer Comitês Permanentes
E. Relatórios de quaisquer Comitês da Assembleia
Noites
Os programas de eventos noturnos ou cultos (culto de ordenação) são definidos por ordem da Assembleia
Distrital.
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Apêndice 14 — Tabela de Mudanças Ministeriais
Sinta-se à vontade para usar esse tipo de tabela para suas próprias informações, mas também seria benéfico
enviar com seu jornal. Ele fará com que as revisões e movimentos de credenciais ministeriais de sejam muito
mais rápidos se todas as informações forem facilmente encontradas em um só lugar.
Dentro do distrito: (distrito exemplo: Argentina Ejemplo)
Nome Completo do(a) Pastor(a)

DE

PARA

Data

André Henrique Cardoso

Não designado

Belen Primero

01-01-2018

•

Opções — igreja para igreja / igreja para aposentado não designado / igreja para educador(a) / etc.

Transferências:
Nome Completo do(a)
Pastor(a)

ENTRA /
SAI

Designação / Distrito

PARA
/ DE

Designação / Distrito

Data Efetiva

Mario E C Ejemplo

ENTRA

Pilar 1 / Argentina Ejemplo

DE

Getsemani / Peru Algo

01-01-2018

Marcos P Algo

SAI

Mision 2 / Argentina
Ejemplo

PARA

Quito 4 / Ecuador

Ainda não foi
recebido
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