
ImpactoRELATÓRIO DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRABALHO DE CAMPO DA MISSÃO PORTAS ABERTAS 
RELATÓRIO DE AUDITORIA E ATUAÇÃO DA BASE BRASILEIRA EM 2018

Líder do Centro de Esperança em Mashta 
Al Helou, na Síria, mostra uma das Bíblias 
infantis ilustradas doadas às crianças

2019

ESPERANÇA



Eu agradeço a disposição 
de vocês de serem um 
encorajamento para os 
cristãos perseguidos. 
Deus mandou vocês para 
um tempo como este para 
trazer alívio para mim e 
meus dependentes.
PASTOR GWATANA, DA NIGÉRIA, QUE RECEBEU 
ALIMENTOS E MATERIAIS CRISTÃOS ATRAVÉS  
DA PORTAS ABERTAS



Marco Cruz 
Secretário-geral  
da Portas Abertas 
marcoc@od.org

Em 2018, a Portas Abertas precisou tomar uma atitude 
muito importante: focar nos mais vulneráveis e os mais 
perseguidos em função do crescimento da violência física 
e abuso sexual e também pelas restrições financeiras. 
Explicaremos melhor sobre isso em “O que nos move”, 
nas páginas 4 e 5. Também pudemos expandir o nosso 
trabalho em regiões até então menos alcançadas, como o 
Chifre da África e a Península Arábica.

Mesmo com tantos desafios, muito tem sido feito pelos 
nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo: 2.023.093 de 
Bíblias e literatura cristã foram entregues, 570.702 pessoas 
receberam treinamento bíblico, 108.365 ações institucio-
nais (assistência jurídica, presença e pesquisa) realizadas e 
375.919 cristãos abençoados com ajuda emergencial. 

Neste Relatório de Impacto, você tem a oportunidade de 
ver onde a sua doação tem chegado e quem ela tem abenço-
ado. Além disso, compilamos as principais atividades reali-
zadas durante o ano, para que você veja que temos avança-
do pelo Brasil espalhando a causa dos cristãos perseguidos.

Graças a parceiros como você podemos afirmar que 
a igreja brasileira se une à Igreja Perseguida como um só 
corpo (1Co 12.12). Ajude-nos a levar a ainda mais pessoas 
a realidade dos mais de 245 milhões de cristãos que são 
perseguidos por seguir a Cristo. Eles desfrutam da mesma 
fé que nós, mas não da mesma liberdade. Assim como os 
apóstolos, possuem a alegria como característica e se con-
sideram dignos de sofrer por Cristo.

Com gratidão,

PELOS MAIS VULNERÁVEIS

EDITORIAL

“Os apóstolos 
saíram do 

Sinédrio, 
alegres por 
terem sido 

considerados 
dignos 

de serem 
humilhados 

por causa do 
Nome.”

ATOS 5.41
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O ano de 2018 foi marcan-
te para o ministério da Portas 
Abertas, à medida em que fomos 
confrontados com um aumento aumento 
no número de incidentes contra no número de incidentes contra 
mulheres e crianças.mulheres e crianças. O número 
de cristãos perseguidos em todo 
o mundo subiu para 245 milhões. 
Abuso sexual e violência física Abuso sexual e violência física 
foram questões-chave para os foram questões-chave para os 
seguidores de Jesus Cristoseguidores de Jesus Cristo em 
todos os lugares do mundo onde 
a Portas Abertas desenvolve um 
papel ativo. 

Um dos valores da Portas Aber-Um dos valores da Portas Aber-
tas é atender às solicitações da tas é atender às solicitações da 
Igreja Perseguida. Por causa disso Igreja Perseguida. Por causa disso 
e, em vista das restrições financei-e, em vista das restrições financei-
ras, as equipes de campo em todo ras, as equipes de campo em todo 
o globo tomaram a mesma deci-o globo tomaram a mesma deci-
são: focar nos mais vulneráveis e são: focar nos mais vulneráveis e 
os mais perseguidos em 2018.os mais perseguidos em 2018.  No 
Egito, por exemplo, o ministério 
com meninas alcançou 18.900 me-
ninas em 1.250 grupos. Esses gru-
pos lançam os fundamentos, não 
apenas para prevenir sequestros, 
mas também para a prevenção de 

O QUE NOS MOVE

A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS

Esta escola particular administrada por cristãos em Qaraqosh, no Iraque, 
havia sido ocupada pelo Estado Islâmico. Ela foi reformada e a Portas Abertas 
providenciou parte dos livros e móveis através de parceiros locais
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assédio de meninas, o que é cada 
vez mais comum no Egito. Nossa 
rede de igrejas locais atinge 29% 
do total de igrejas do país.

Na Etiópia, 12.766 Bíblias infan-
tis em duas línguas locais foram 
distribuídas nas 15 áreas de in-
tervenção identificadas no país. O 
número ultrapassou o alvo plane-
jado, apesar de o preço de compra 
das Bíblias ter subido substancial-
mente. Em algumas regiões, focar Em algumas regiões, focar 
nos cristãos mais vulneráveis e iso-nos cristãos mais vulneráveis e iso-
lados causou um declínio no alcan-lados causou um declínio no alcan-
ce. É mais fácil e rápido distribuir ce. É mais fácil e rápido distribuir 
10 mil Novos Testamentos em um 10 mil Novos Testamentos em um 
contexto fechado ou semiaberto do contexto fechado ou semiaberto do 
que providenciar aconselhamento que providenciar aconselhamento 
pós-trauma e ajuda emergencial pós-trauma e ajuda emergencial 
para 100 cristãos desalojados no para 100 cristãos desalojados no 
interior de países como Nigéria, interior de países como Nigéria, 
Somália, Uzbequistão ou TibetSomália, Uzbequistão ou Tibet.

Como organização internacio-
nal, agradecemos nossos fiéis par-
ceiros por nos permitirem focar 
nos mais vulneráveis nesse ano 
tão desafiador. Em 2018, pudemos Em 2018, pudemos 
manter um grande envolvimen-manter um grande envolvimen-
to em países como Iraque, Síria, to em países como Iraque, Síria, 
Nigéria e Coreia do Norte, além de Nigéria e Coreia do Norte, além de 

Crianças que receberam Bíblias 
infantis ilustradas na cidade de Nazaré, 
na Etiópia

expandir para alguns dos lugares expandir para alguns dos lugares 
mais difíceis da Terra para a igreja mais difíceis da Terra para a igreja 
nativa, em regiões como o Chifre nativa, em regiões como o Chifre 
da África e a Península Arábica.da África e a Península Arábica. 
Mesmo diante dos riscos, 750 
líderes cristãos da igreja secreta do 
Chifre da África foram treinados 
em 2018. Eles participaram de cur-
sos para evangelizar muçulmanos, 
dar aulas criativas na escola bíbli-
ca dominical e fortalecer a lideran-
ça da igreja local para operar sob 
severa perseguição.

Diante de todos os desafios Diante de todos os desafios 
enfrentados, só podemos agradecer enfrentados, só podemos agradecer 
ao Senhor por sua proteção e à do-ao Senhor por sua proteção e à do-
ação generosa dos nossos parceiros ação generosa dos nossos parceiros 
ao nosso ministério em 2018ao nosso ministério em 2018.
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DISTRIBUIÇÃO DE BÍBLIAS  
E LITERATURA CRISTÃ

É por meio da doação generosa 
de cada parceiro que a Portas 
Abertas pode atender às 
necessidades dos cristãos 
perseguidos em todo o mundo.  
As ofertas de amor são 
revertidas em diferentes projetos, 
nas quatro áreas de atuação 
da Portas Abertas. Acompanhe 
abaixo os números do nosso 
impacto global em 2018.

2.023.093 570.702

TREINAMENTO
BÍBLICO

Ásia 
África Subsaariana
América Latina
Oriente Médio, Península  
Arábica e Norte da África

Ásia 
África Subsaariana
América Latina
Oriente Médio, Península  
Arábica e Norte da África

914.893
73.195

2.458

1.032.547

202.451
84.310 

1.749

282.192

REGIÃO REGIÃOITENS 
DISTRIBUÍDOS

PESSOAS  
TREINADAS

ONDE SUA 
DOAÇÃO CHEGOU
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375.919

AJUDA
SOCIOECONÔMICA

Ásia 
África Subsaariana
América Latina
Oriente Médio, Península  
Arábica e Norte da África

129.108
50.989

6.707

189.115

REGIÃO PESSOAS  
BENEFICIADAS

A Portas Abertas distribuiu 
ajuda emergencial para 
mais de 3 mil desalojados, 
em dois acampamentos 
na Nigéria. Eles receberam 
arroz, milho, óleo, molho 
de tomate e produtos de 
higiene pessoal

108.365   

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Ásia 
África Subsaariana
América Latina
Oriente Médio, Península  
Arábica e Norte da África

76.684
10.017

1.336

20.328

REGIÃO AÇÕES 
REALIZADAS

ASSISTÊNCIA JURÍDICA, PRESENÇA E PESQUISA
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Suas doações em 2018 alcançaram cristãos perseguidos, 
suprindo suas necessidades e levando esperança. Eles 
agradecem seu envolvimento.

Se Deus não tivesse 
feito meu caminho 
cruzar com o da Portas 
Abertas, minha visão 
não teria passado de 
um sonho.
FEYISSA, FUNDADOR DE UMA ESCOLA NA ETIÓPIA 
APOIADA PELA PORTAS ABERTAS

“Desde que começamos a usar os 
materiais que vocês nos deram e 
nos ensinaram a usar, nossas aulas 
da escola dominical se tornaram 
muito mais vivas e atrativas. Como 
resultado, o número de participantes 
dobrou, de 400 para 800.” 
PROFESSORA DE SUMATRA, NA INDONÉSIA

QUEM VOCÊ ABENÇOOU
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O comitê da igreja 
reconstruiu nossa casa 
queimada. Somos muito 
gratos a vocês. Com seu 
apoio, pudemos voltar 
para nossa casa.
HAITHEM, PAI DO MENINO NOEH, UMA DAS FAMÍLIAS 
DESALOJADAS DURANTE A INVASÃO DO ESTADO 
ISLÂMICO NO IRAQUE

“Em 2018, eu vi muitas meninas se 
transformarem de presas fáceis em 
meninas fortes, que sabem quem 
são em Cristo e que não têm medo 
de falar por si mesmas.” 
MELISSA (PSEUDÔNIMO), LÍDER DO MINISTÉRIO DE 
MENINAS NO EGITO

“Obrigada por vir até nós e 
providenciar itens de ajuda prática, 
como alimentos e roupas, quando 
fomos atacados e expulsos de 
nossa casa. Sua presença realmente 
nos encorajou.”
BEENA, CRISTÃ INDIANA QUE RECEBEU UMA EQUIPE 
DE RESPOSTA RÁPIDA DA PORTAS ABERTAS 
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TOP POST 
2018
7.763

MOBILIZANDO A  
IGREJA BRASILEIRA

A igreja brasileira se colocou ao lado da Igreja 
Perseguida de várias formas, seja através da oração, 
doação ou outras ações como viagens ao campo, 
cartões de encorajamento e assinaturas em petições.  
Veja como a igreja brasileira se envolveu  
com os cristãos perseguidos em 2018.

DE CRISTÃOS PERSEGUIDOS 
E CORRESPONDENTES

VISITAS AO SITE: 1.013.842

REDES SOCIAIS:
Facebook: 571.575 seguidores
Instagram: 107.246  seguidores
Twitter: 68.973 seguidores
YouTube: 61.309 inscritos
Visualizações no YouTube: 1.296.007 
Newsletters lidas: 598.540

visitascomunicação

PABLO (COLÔMBIA) • 19/1 a 3/2/2018
Público aprox.: 2.550 pessoas

AARON (ÍNDIA) • 21/4 a 6/5/2018
Público aprox.: 7.927 pessoas

SAMUEL (ÍNDIA) • 6 a 13/5/2018
Público aprox.: 2.673 pessoas
DAN OLE SHANI (CEO DA PORTAS 
ABERTAS INTERNACIONAL)  
5 e 6/5/2018 
Público aprox.: 1.500 pessoas

ANA (NIGÉRIA) • 9 a 24/6/2018
Público aprox.: 1.952 pessoas

FRED (QUÊNIA) • 21/9 a 7/10/2018
Público aprox.: 4.051 pessoas

MATTHEW (HOLANDA) • 26/10 a 
11/11/2018
Público aprox.: 1.108 pessoas

JASAR (COLÔMBIA) • 22/11 a 
09/12/2018
Público aprox.: 2.664 pessoas

ACRE

20

FIM DE SEMANA DA IGREJA PERSEGUIDA
Quinze edições realizadas nos 
seguintes estados: SP, RJ, RS, PR, MG, 
MA, BA, AM, PA, GO, SP, PE, PB, SC.

TOP VÍDEO 
2018

88.319 
VISUALIZAÇÕES
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*SÃO CONSIDERADOS ATIVOS OS PARCEIROS QUE 
FIZERAM AO MENOS UMA DOAÇÃO À PORTAS 
ABERTAS EM UM PERÍODO DE 12 MESES.TOTAL DE VOLUNTÁRIOS: 560

PARCEIROS ATIVOS*: 31.894

voluntariado

parceria

VISITAS

VOLUNTÁRIOS

PARCEIROS ATIVOS

4

21

35

27

26

5
6

19

8

AMAZONAS
PARÁ

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ
RN

PB

PE
AL

SE
TOCANTINS

GOIÁS

DF

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

PARANÁ

SC

BAHIA

ES

RJ

RORAIMA AMAPÁ

RONDÔNIA

MATO GROSSO

MATO GROSSO 
DO SUL

RIO GRANDE 
DO SUL

52

15

26

6

86157

11

8

10.744

4.511

5642.692

869

169

139 

172

1241

964

1272

1.7541.059

991

1113

298

251

427785796

149

82

331

26
36

439

5

22

13
4

1

3
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O BRASIL IMPACTANDO 
A IGREJA PERSEGUIDA

COLÔMBIA 
17 a 27/7/2018: 9 viajantes
BANGLADESH
6 a 19/9/2018: 8 viajantes
MÉXICO
13 a 22/10/2018: 10 viajantes
COLÔMBIA
30/11 a 10/12/2018: 7 viajantes

Pastor Bahrom Kholmatov,
do Tajiquistão: 659
Manda, da República 
Democrática do Congo: 412

indo

enviando

Esta é a prova de que juntos, como corpo, 
podemos fazer mais

VIAGENS AO CAMPO

TOTAL DE CARTÕES ENVIADOS: 4.099

Crianças (Alvaro, Anita e Trinity),  
da Indonésia: 1.467
Pastores da Colômbia: 359
Esther, da Nigéria: 1.202
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Perseguidos, mas não abandonados 
27 DE MAIO DE 2018

orando assinando
DIP 2018 | ÍNDIA PETIÇÃO PR. RAYMOND KOH:

14.181 ASSINATURAS. Entregue à 
Embaixada da Malásia em Brasília 
com assinaturas vindas do Brasil e de 
outros 18 países da América Latina.

IGREJAS PARTICIPANTES: 9.466   
(Mais 6 igrejas no exterior: Angola, 
África do Sul, EUA, Portugal e Japão)

DOAÇÕES: 1.020  
VALOR ARRECADADO: R$ 600.952,16

Agradeço a Deus pela 
oportunidade de apren-
der sobre a perseguição 
nos seminários. Antes, 
quando eu era perse-
guido, queria revidar; 
mas aprendi que Jesus 
nunca revida.
SHIKHAR, CRISTÃO PERSEGUIDO DA ÍNDIA 

DOAÇÕES: 191.070  
VALOR ARRECADADO: R$ 17.864.805,32

contribuindo

IMAGEM CORTADA PARA PROTEGER A IDENTIDADE DO CRISTÃO
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O BRASIL IMPACTANDO 
A IGREJA PERSEGUIDA

Veja alguns dos momentos mais marcantes de 2018

O CEO da Portas Abertas 
Internacional, Dan Ole Shani, nos 40 
anos da Portas Abertas no Brasil

Recebi a revista e meu 
coração doeu. Fiquei 
muito sensibilizada e 
doei o suficiente para o 
atendimento completo 
de uma cristã no centro 
de aconselhamento pós-
trauma na Nigéria.
TAMYRES FREITAS 
GUANAMBI/BA

Irmãos reunidos na Igreja 
Assembleia de Deus de Gama Oeste, 
em Brasília, são conscientizados 
sobre a perseguição durante Fim de 
Semana da Igreja Perseguida

Secretário-geral da Portas Abertas, 
Marco Cruz, fala no Domingo da 
Igreja Perseguida na Igreja Batista 
do Parque América, em São Paulo
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O cristão indiano Aaron visitou várias 
igrejas no Rio de Janeiro, em Goiânia e 
São Paulo, entre abril e maio de 2018

Minha filha Alice, de 4 
anos, ora por Quanizolo 
[um irmão africano que 
teve sua igreja atacada 
e perdeu a perna]. Ela 
perguntou como ele 
estava e fez um desenho 
de Jesus para ele. 
LUCIANA MARTINS DE MELO 
SÃO LUÍS/MA

Equipe da Portas Abertas com o cristão queniano Fred 

Jovens simulam a realidade dos 
cristãos perseguidos no Acampa 
Underground, em Salvador
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Celebramos no ano de 
2018, 40 anos de minis-
tério no Brasil, a Missão 
Portas Abertas tem 

glorificado a Deus através do serviço 
dedicado aos cristãos perseguidos, e 
na aplicação de princípios de trans-
parência na prestação de contas jun-
to aos nossos parceiros. Durante os 
12 meses do ano de 2018 tivemos a 
honra de servir à Igreja Perseguida 
unidos a milhares de parceiros de 
oração e 31.894 parceiros doadores.

Entendemos que somos parte 
do corpo de Cristo, logo, somos 
pessoas voltadas para pessoas, o 
que requer de nós o desafio diário 
de ter em nossa equipe pessoas 
com vidas dedicadas a Cristo e a 
sua grande comissão. Por meio de 
pequenas, mas constantes e con-
sistentes ações que visam o aper-
feiçoamento de nossos processos 
operacionais e administrativos, 
procuramos otimizar recursos para 
investir cada vez mais em projetos 
de apoio à Igreja Perseguida. 

Baseados em princípios de ex-
celência e transparência, buscamos 
estreitar nosso relacionamento com 
todos os parceiros, apresentando 
inovações que proporcionem mais 

segurança e agilidade. Por isso, em 
janeiro de 2018 lançamos uma nova 
plataforma digital de relacionamen-
to com nossos parceiros. Mas, pen-
sando em atender também o públi-
co em geral, apresentamos através 
deste relatório as demonstrações 
financeiras da Portas Abertas, acom-
panhadas de notas explicativas e 
parecer da auditoria independente, 
ambos referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018. 

Sempre pautados por nossos 
valores centrais, começamos o ano 
de 2018 conscientes de que, apesar 
de cumprir com nossa tarefa de 
elaborar um planejamento estru-
turado que oriente nossas ações 
durante o ano, nada disso seria útil 
sem uma vida de oração consagra-
da a Deus e a convicção de que se 
o Senhor Jesus não for à frente, os 
nossos objetivos serão frustrados. 

Comparando o exercício de 2018 
com o de 2017, entendemos que foi 
um ano de muitos desafios políticos 
e econômicos. Isso se refletiu no To-
tal das Receitas, que apresentou um 
decréscimo de 3,48%. Pela graça 
de Deus e fruto de muito trabalho, 
tivemos o privilégio de vivenciar 
a ação de Deus quando, em 27 de 

“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio 
colheremos, se não desanimarmos.” (GÁLATAS 6.9).

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, FALE DIRETAMENTE COM O SECRETÁRIO-GERAL, MARCO CRUZ, ATRAVÉS 
DO E-MAIL: MARCO@OD.ORG

*NOTA: Diante da crescente necessidade de recursos para os projetos de apoio à Igreja 
Perseguida no campo, o Conselho aprovou o envio adicional de parte das reservas 
financeiras no total de R$ 3.320.200,00, conscientes de que esta ação teria impacto sobre 
o superávit do exercício de 2017 (conforme Comfort Letter da Open Doors International - 
Portas Abertas Internacional, de 29 de março de 2017).

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM MILHARES DE REAIS)

Viúva cristã Randa 
(pseudônimo) segura a 
foto do marido, morto 
na guerra da Síria, 
assim como seu filho. 
Hoje ela é apoiada pela 
Portas Abertas

RECEITAS
Contribuições e doações
Outras receitas
Trabalho voluntário
Total das receitas
Suporte a outras regiões
Servindo a Igreja Perseguida através de:
Treinamento
Conscientização e motivação da igreja brasileira
Apoiando a Igreja Perseguida através de:
Levantamento de Fundos
Administração
Total dos Custos de Despesas
Superávit / (déficit) do exercício

2018
17.865

50
110

18.025
9.302

1.679
2.443

2.757
1.732
8.611

112

2017
18.388

245
41

18.674
*14.114

1.529
2.243

2.543
1.612
7.927

-3.367
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

maio de 2018, celebramos, junto 
com 9.466 igrejas, o Domingo da 
Igreja Perseguida (DIP) com o tema 
Índia – perseguidos, mas não aban-
donados. Agradecemos também a 
dedicação de nossos voluntários e 
192 Correspondentes Locais que 
divulgam pelo Brasil a causa da 
Igreja Perseguida.

Desejamos que este relatório 
traga melhor compreensão das 
ações da Portas Abertas e sua 

importância no contexto mundial, 
além de atingir o objetivo de ser 
mais um instrumento na relação 
de transparência que desejamos 
manter com você.

Caso queira mais informações, 
entre em contato com o nosso 
Canal de Relacionamento através 
do e-mail falecom@portasabertas.
org.br. Para nós, será uma grande 
honra falar com você. 

A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM MILHARES DE REAIS)

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Estoque

Imobilizado
Intangível

Total do ativo

2018
1.455 

389 
  7
50

1.901 
200
559 
759

   2.660  

2017
   1.996        

150
    28 

51
2.225
    293
    686
  979

3.204 

Contas e títulos a pagar
Obrigações trabalhistas e  
encargos sociais

Patrimônio social

Total do passivo e patrimônio líquido

2018
169

283
  452

2.208    
 2.208   
2.660

2017
 879

 
  229

 1.108
2.096 
2.096 
3.204 

Circulante

Não 
circulante

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante

Patrimônio 
líquido



Distribuição de Bíblias 
durante treinamento de 
pastores nas Montanhas 
Nuba do Sudão
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Opinião sobre as demonstrações 
contábeis

Examinamos as demonstra-
ções contábeis da Missão Portas 
Abertas (“Entidade”), que com-
preendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, as-
sim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas 
explicativas.

Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da 
Missão Portas Abertas em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no 

Brasil aplicáveis às entidades sem 
fins lucrativos.

Outras informações que acom-
panham as demonstrações con-
tábeis e o relatório do auditor

A Administração da Entidade 
é responsável por essas outras 
informações que compreendem o 
relatório da administração.

Nossa opinião sobre as de-
monstrações contábeis não 
abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o relató-
rio da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Conselheiros e Diretores da 
Missão Portas Abertas
São Paulo/SP
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relevante. Se, com base no traba-
lho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no relatório da 
Administração somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Adminis-
tração e da governança pelas 
demonstrações contábeis

A Administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000 (R1)) e 
entidades sem finalidade de lucros 
(ITG 2002 (R1)) e pelos controles 
internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elabo-
ração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por 
fraude ou erro.

Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a Administração 
é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continu-
ar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados 

com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Ad-
ministração pretenda liquidar a 
Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramen-
to das operações.

 Os responsáveis pela gover-
nança da Entidade são aqueles 
com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstra-
ções contábeis

Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demons-
trações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emi-
tir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a audi-
toria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam 
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as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, den-
tro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuá-
rios tomadas com base nas referi-
das demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria rea-
lizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. 
Além disso:

• Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, 

conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais;

• Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Entidade;

• Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração;

• Concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela Administração, da 
base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continui-
dade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de audito-
ria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão 
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fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar 
a Entidade a não mais se manter 
em continuidade operacional;

• Avaliamos a apresentação ge-
ral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusi-
ve as divulgações e se as demons-
trações contábeis representam as 
correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível 

BDO RCS Auditores Associados LTDA.
CRC 25P015165/0-8

Mauro de Almeida Ambrósio 
Contador CRC 1 SP 199692/O-5

O projeto de costura é um dos mais importantes para ajudar famílias de 
cristãos perseguidos a ter uma renda melhor na Índia

com o objetivo de apresentação 
adequada.

 Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações signi-
ficativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.
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