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Um forte sentido está surgindo na Igreja do Nazareno que este é o momento certo
para uma renovação da nossa compreensão quanto ao lugar da denominação no coração do
povo santo de Deus. Esta visão é impulsionada não só pelas mudanças no contexto e
necessidades da igreja, mas também pelas renovações constantes quanto a reflexão bíblica
e teológica sobre o nosso lugar dentro do corpo de Cristo e nossa parte na missão do Deus
trino. A nossa denominação deseja utilizar a sua estrutura e as práticas decorrentes dessa
identidade nazarena que são fiéis a Ele. Esta conferência irá (por convite) reunir
profissionais reflexivos, incluindo os bibliólogos, teólogos, historiadores da igreja,
estudantes de pós-graduação, líderes denominacionais, pastores e superintendentes
distritais, para discutir e contribuir para a resolução das questões que envolvem este
objetivo.
A conferência tem uma série de resultados desejados, incluindo:
o Uma maior clareza sobre a natureza e a missão da Igreja de Jesus Cristo.
o uma nova compreensão do lugar da Igreja do Nazareno no Uma, Santa, Católica e
Apostólica Igreja.
o A visão compartilhada da natureza bíblica e teológica da missão da Igreja
o A renovação de uma perspectiva bíblica sobre o poder e a autoridade na Igreja
o um desafio para qualquer forma implícita etnocêntrica da Igreja
o Uma maior clareza sobre a natureza, missão, autoridade e política da Igreja do
Nazareno, à luz desta visão compartilhada.

Quatro perguntas formam a estrutura da nossa discussão. Os documentos são convidados a
responder a cada uma dessas questões.
1
Onde estamos?
A consciência bem informada das nossas culturas atuais e diversificada, em diferentes
campos geográficos, políticos e práticos serão importantes à medida que esta Conferência
confronta e se lança a solucionar as questões de diversidade e da unidade do Corpo de
Cristo. Produção teológica nesta área pode tratar de questões tais como:
o Eclesiologia à luz da evolução demográfica na Igreja do Nazareno

o Eclesiologia, à luz da ascensão do pentecostalismo, do movimento carismático e
os movimentos
independentes.
o Eclesiologia, à luz das religiões do mundo e da espiritualidade indígena
o O legado iluminista: individualismo cultural.
o O revivalismo e a eclesiologia
o A Igreja e cultura: consumismo, nacionalismo neo-colonialismo, o sincretismo
o O culto e sacramentos
O Estrutura e missão da igreja
o Autoridade, disciplina, participação e cultura
o Influências sobre as estruturas organizacionais Nazarenas.
2 Como chegamos onde estamos?
Ampliar q consciência das influências históricas que moldam nossas convicções atuais e
práticas denominacionais proporcionará o contexto para nossa discussão. Produção
Teológica nesta área pode tratar de questões tais como:
o
o
o
o
o
O
O
o
O
o
o

A Igreja, antes de Constantino
O cristianismo na Índia e na África
A queda de Constantino e a ascensão do cristianismo
A ascensão do Islam
O Cisma: Eclesiologia Ortodoxa e Ocidental
Reforma, os reformadores e seus herdeiros no século XX
Wesley e a Igreja da Inglaterra
O movimento missionário do século 19
Revivalismo e o movimento de santidade do século XIX
A formação e expansão da Igreja do Nazareno
O desenvolvimento do Manual, o artigo XI

3 Quem vai guiar-nos e para onde devemos ir?
Uma nova compreensão de quem somos, como parte do povo de Deus deve surgir a partir
da interseção de modelos bíblicos, da reflexão teológica sobre a vida do povo de Deus, e da
prática cristã reflexiva.
Nova produção teológica nesta área pode abordar:

o Metáforas bíblicas e modelos para a eclesiologia
o As implicações eclesiológicas das doutrinas da Trindade, Encarnação e do reino
escatológico de Deus
o Eclesiologia, à luz da missão do Deus Trino
o Eclesiologia na teologia Wesleyana
o Eclesiologia, à luz da ética reino
o Diversidade, unidade e testemunho profético de participação na missão de Deus.
O Culto e dos sacramentos, à luz eclesiológica
O Estruturas e práticas à luz eclesiológica
o As limitações e os riscos de modelos organizacionais de empresas e outros

o Liderança, autoridade e poder, à luz da Bíblia e dos modelos eclesiológicos
o Ordem da Igreja, o escritório e a sua membresia
4 Como é que vamos chegar lá?
A resposta a esta questão vai emergir nas discussões da conferência. Uma sessão de
discussão e anotações durante a reunião final tentará solucionar nossas discussões em
conjunto.
Os participantes interessados estão formalmente convidados a apresentar
propostas de produção teológica sob a forma de um RESUMO ou PROPOSTA entre
175-250 palavras para o Coordenador Regional de Educação da sua região.
Limite de Tempo:
10 de agosto de 2010

Resumo de 175-250 palavras para consideração pelo Comitê
Regional do Programa.

15 de setembro de 2010 Notificação dos trabalhos aceitos e pedido de documentos entre
6000-8000 palavras

15 de abril de 2011

Os artigos submetidos ao Comitê de Conferência para a seleção
de trabalhos a conferência. [Uma vez que esta é uma conferência
global de diversos idiomas e tempo adequado para a tradução é
essencial.]
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