
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRABALHO DE CAMPO DA MISSÃO PORTAS ABERTAS 
RELATÓRIO DE AUDITORIA E ATUAÇÃO DA BASE BRASILEIRA EM 2019

O jovem Madeng aprendeu a ler 
a Bíblia em apenas seis meses, 
como parte de um projeto de 
desenvolvimento socioeconômico 
na África Subsaariana

CRESCIMENTO

ImpactoRELATÓRIO DE
2020



Nas comunidades indígenas da Colômbia, 
o acesso à Bíblia é restrito pelas 
autoridades tribais; para os indígenas 
cristãos, a leitura da Bíblia é clandestina. 
As crianças que se beneficiam de projetos 
da Portas Abertas têm acesso à Bíblia e 
literatura cristã
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A família de Deus está espalhada por toda terra e, 
mais do que nunca, precisamos e temos a oportunidade 
de estar perto e nos conectar aos nossos irmãos que são 
perseguidos por crer em Cristo. Em 2019, mais uma vez, 
a Portas Abertas teve o privilégio de caminhar ao lado 
deles, mostrando em atitudes práticas que não estão so-
zinhos. Podem ser esquecidos pelo mundo, pelos gover-
nos e autoridades, mas não por aqueles que se chamam 
irmãos. E o mais lindo é que, ao servi-los, nós também 
aprendemos e nossa fé é edificada. Essa é a dinâmica do 
corpo de Cristo, como diz Isaías 41.6.

Neste Relatório de Impacto, você tem a oportunidade 
de ver como sua doação abençoou a Igreja Perseguida 
de forma prática em 2019. Além disso, há um resumo 
das principais atividades realizadas durante o ano, para 
que você veja como temos avançado pelo Brasil espa-
lhando a causa dos cristãos perseguidos.

Em todo o mundo, nossas equipes de desenvolvimento 
aumentaram a conscientização na igreja sobre a perse-
guição, levantando novos parceiros que estão fielmente 
doando e orando por nossos irmãos perseguidos. No Brasil 
não foi diferente e nós só temos a agradecer àqueles que 
contribuíram para que tudo isso fosse possível em 2019.

Portanto, obrigado por continuarem conosco en-
quanto trabalhamos para fortalecer o que resta, como 
foi a visão do Irmão André desde o início. 

Um abraço fraterno,

O PODER DE SER
EDITORIAL

“Cada um 
ajuda o outro e 
diz a seu irmão: 

‘Seja forte!’.” 
Isaías 41.6

UM COM ELES

Marco Cruz 
Secretário-geral  
da Portas Abertas 
marcoc@od.org
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Conforme o mundo enfrenta 
desafios inesperados e sem pre-
cedentes, nós, como ministério, 
continuamos a avançar con-
fiando na proteção e provisão 
do Senhor. Concordamos com 
o salmista: “Você não temerá o 
pavor da noite, nem a flecha que 
voa de dia, nem a peste que se 
move sorrateira nas trevas, nem a 
praga que devasta ao meio-dia. Mil 
poderão cair ao seu lado, dez mil 
à sua direita, mas nada o atingirá” 
(Salmos 91.5-7). 

Por 65 anos, a Portas Abertas 
tem servido à Igreja Perseguida em 
todo o mundo. A cada ano, parece 
que vemos um aumento na per-
seguição e 2019 não foi diferente. 
No entanto, nossas equipes de 
campo continuaram a perseve-
rar, sabendo que não estamos lá 
para dar uma solução rápida. Elas 
incentivaram irmãos e irmãs perse-
guidos a saberem que nunca estão 
sozinhos e forneceram treinamento 
bíblico, apoio necessário ao desen-
volvimento socioeconômico e os 
conectaram à igreja mundial para 
fortalecimento mútuo. 

É gratificante saber, por exem-
plo, que em 2019, por meio da 
nossa rede na China, beneficia-
mos 90.000 cristãos norte-core-
anos com alimentos, remédios, 
roupas e outros tipos de ajuda, 
inclusive abrigo. Também dis-
tribuímos milhares de Bíblias, 
livros e outros materiais cristãos 
e alcançamos cerca de 10.000 
cristãos norte-coreanos através 
de nossos programas de rádio. 
Além disso, pudemos treinar 

PERSEVERANDO EM SERVIR 
A IGREJA PERSEGUIDA

Na Ásia Central, a Portas Abertas 
distribuiu mais de 750.000 peças de 
literatura e outros materiais cristãos 
em 2019, incluindo 40.000 Bíblias

A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS
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cerca de 4.000 cristãos refugia-
dos da Coreia do Norte na China.

Somos gratos a Deus porque, 
apesar do aumento da persegui-
ção e dos desafios, ele multiplicou 
nossos esforços como ministério 
e nos permitiu ter maior impacto 
para sua glória. No Norte da Áfri-
ca, foram realizadas 600 sessões 
de discipulado em 2019. Tam-
bém fizemos uma parceria para 
transmitir via rádio mais de 100 
lições de discipulado, para que 
os cristãos isolados ou que não 
têm comunhão possam parti-
cipar e ouvir as aulas básicas. 
Além disso, 10.000 evangelhos 

foram impressos para os cristãos 
e aqueles que têm interesse em 
conhecer mais o evangelho.

Nunca devemos esquecer 
que nossas equipes de campo 
não estão apenas servindo à 
Igreja Perseguida, mas também 
fazem parte da Igreja Perseguida. 
Portanto, as palavras de 1Corín-
tios 12.26 são muito importantes: 
“Quando um membro sofre, todos 
os outros sofrem com ele; quando 
um membro é honrado, todos os 
outros se alegram com ele”. Nos-
sas equipes não podem seguir 
apoiando nossos irmãos e irmãs 
sem o seu envolvimento.

Em 2019, quase 250 pessoas se beneficiaram dos programas de aconselha-
mento pós-trauma no Centro Shalom na Nigéria. Eram homens e mulheres 
sobreviventes de ataques do Boko Haram e de pastores de cabra fulani, além 
de pastores e cuidadores
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DISTRIBUIÇÃO DE BÍBLIAS  
E LITERATURA CRISTÃ

As doações generosas de cada parceiro possibilitam 
que as necessidades dos cristãos perseguidos em todo 
o mundo sejam atendidas. 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 2019.

1.873.503 3.840.306

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

1.641.157
132.044

13.318

86.984

465.785
1.729.861  

5.721

1.638.939

REGIÃO REGIÃOITENS 
DISTRIBUÍDOS

PESSOAS  
TREINADAS

ONDE SUA 
DOAÇÃO CHEGOU
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718.770

AJUDA
SOCIOECONÔMICA

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

195.065
144.842

13.268

365.595

REGIÃO PESSOAS  
BENEFICIADAS

Voluntária envolvida na distribui-
ção de alimentos em Alepo, na 
Síria. Com o seu apoio, consegui-
mos distribuir quase 300.000 itens 
de socorro para garantir que a 
igreja, especialmente os cristãos 
vulneráveis na Síria, possa so-
breviver fisicamente

2.711.820

AÇÕES INSTITUCIONAIS

134.539
44.785

9.040

2.523.456 

REGIÃO AÇÕES 
REALIZADAS

ASSISTÊNCIA JURÍDICA, PRESENÇA E PESQUISA



PORTAS ABERTAS  |  RELATÓRIO DE IMPACTO • 20208

Em 2019, muitos cristãos perseguidos foram abençoados 
por suas doações, que supriram necessidades e renovaram 
a esperança. Eles agradecem seu envolvimento. 

Eu não tenho palavras 
para agradecer à orga-
nização que se apresen-
tou para me ajudar.
RUPA, DA ÍNDIA

“Estou muito feliz hoje por causa da 
comida que recebi. Quando fomos 
atacados, fugimos e saímos sem 
nada. Esse apoio trouxe paz aos 
nossos corações e comida às nossas 
mesas. Quero agradecer àqueles 
que nos deram seus recursos para 
garantir que tivéssemos comida. 
Que Deus os abençoe.” 
PASTOR DANIEL ZABRAN, DE BURKINA FASO

QUEM VOCÊ ABENÇOOU
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Durante o seminário 
eu me via melhorando 
diariamente. Agora 
minha carga diminuiu.
CRISTÃ PARTICIPANTE DE CONFERÊNCIA 
FEMININA NO SUDÃO

“Ouvi falar de uma igreja que 
distribuía comida e ajudava famílias 
com o aluguel. Quando fugimos de 
Alepo, eu perguntava a Deus: ‘Por 
que isso aconteceu comigo e com 
minha família?’. Nesse processo, 
entendi como Jesus transforma tudo 
para o bem daqueles que o amam.” 
EMMA SALOSIAN, CUJA CASA FOI DESTRUÍDA EM UM 
BOMBARDEIO NA SÍRIA

“Não consigo expressar totalmente 
minha gratidão pela ajuda. Seu amor 
significa muito para nós. Lembro de 
1João 4.12, que diz: ‘Ninguém jamais 
viu a Deus; se nos amarmos uns aos 
outros, Deus permanece em nós, e o 
seu amor está aperfeiçoado em nós’.”
PASTOR SAMEER, DA ÍNDIA 



PORTAS ABERTAS  |  RELATÓRIO DE IMPACTO • 202010

MOBILIZANDO A  
IGREJA BRASILEIRA

Parte fundamental do trabalho da Portas Abertas é 
conscientizar a igreja sobre as necessidades dos cristãos 
perseguidos e, assim, poder fortalecê-los. Somos gratos 
pelo modo como a igreja brasileira respondeu ao 
chamado de ser Um Com Eles de várias formas, seja em 
viagens ao campo, cartões de encorajamento, doações 
ou orações. Veja como foi o envolvimento da igreja 
brasileira com a Igreja Perseguida em 2019.

DE CRISTÃOS PERSEGUIDOS 
E CORRESPONDENTES

VISITAS AO SITE: 1.267.026

REDES SOCIAIS
Facebook: 570.138 seguidores
Instagram: 135.777 seguidores
Twitter: 70.465 seguidores
YouTube: 83.782 inscritos 
Visualizações no YouTube: 1.141.959  
Newsletters lidas: 303.881

visitascomunicação

PABLO (COLÔMBIA) • 22/1 a 5/2/2019
Público aprox.: 2.378 pessoas

HEA-WOO (COREIA DO NORTE) 
21/3 a 7/4/2019 
Público aprox.: 8.697 pessoas

CARLOS RODRIGUEZ (MÉXICO)  
3 a 19/5/2019 
Público aprox.: 6.053 pessoas

IBRAHIM (NIGÉRIA) • 27/9 a 13/10/2019 
Público aprox.: 5.117 pessoas

TOP VÍDEO 
2019

260.466 
VISUALIZAÇÕES

TOP POST
2019

136.755  
INTERAÇÕES

TOP STORY 2019 

7.549 INTERAÇÕES 

8.071 INTERAÇÕES 

TOP POST
2019

ACRE

61

FIM DE SEMANA DA IGREJA PERSEGUIDA
Doze edições realizadas em nove 
capitais: São Paulo/SP, Rio de Janeiro/
RJ, Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, 
Fortaleza/CE, Vitória/ES, Salvador/BA, 
Recife/PE e João Pessoa/PB. 
Público total aproximado: 14.396
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*SÃO CONSIDERADOS ATIVOS OS PARCEIROS QUE 
FIZERAM AO MENOS UMA DOAÇÃO À PORTAS 
ABERTAS EM UM PERÍODO DE 12 MESES.

**SÃO CONSIDERADOS VOLUNTÁRIOS OS 
PARCEIROS QUE SE ENGAJAM NA ORGANIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS MINISTÉRIOS DA 
PORTAS ABERTAS.TOTAL DE VOLUNTÁRIOS**: 590

PARCEIROS ATIVOS*: 34.351

voluntariado

parceria

VISITAS

VOLUNTÁRIOS

PARCEIROS ATIVOS

3

29

5

6

18AMAZONAS
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

28

19

170

8

12.098

804

175

183

174

1.518

926

1.253

1.198

367

210

383556

114

247

456

34 42

370

5

19

10
3

2

6

81
4.615

11

52

2.928

21

869

6

638

1.634

49
1.437

27
1.061
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O IMPACTO DO BRASIL NA 
IGREJA PERSEGUIDA 

EGITO 
7 a 18/7/2019: 10 viajantes
CAMARÕES
15 a 26/9/2019: 8 viajantes
COLÔMBIA
23/11 a 3/12/2019: 9 viajantes

• Quatro cristãos iranianos: 964
(98 vieram do Chile)

• Pais das meninas de 
Chibok, Nigéria: 269

• Vítimas de ataques no 
Sri Lanka: 519

indo

enviando

A igreja brasileira cumprindo o IDE: 
intercedendo, doando e encorajando

VIAGENS AO CAMPO

TOTAL DE CARTÕES ENVIADOS: 1.752
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Fiel até a morte 
16 DE JUNHO DE 2019

orando
DIP COREIA DO NORTE

IGREJAS PARTICIPANTES: 10.816    
(Além de 2 igrejas no exterior: 
Portugal e Cabo Verde)

DOAÇÕES: 1.006 
VALOR ARRECADADO: R$ 613.315,98

Muitos cristãos norte-coreanos 
perderam propriedades ou 
foram feridos devido a um 
desastre natural, mas re-
cebemos remédios e apoio em 
dinheiro. Deus nos provê.
CRISTÃO NORTE-COREANO

DOAÇÕES: 194.008  
VALOR ARRECADADO: R$ 18.389.276,45

contribuindo
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O BRASIL IMPACTANDO 
A IGREJA PERSEGUIDA

Veja os momentos mais marcantes de 2019

Jovens no encerramento do Acampa 
Underground em Londrina, realizado 
em junho de 2019

A Igreja Presbiteriana de Juquiá/
SP foi umas das que receberam a 
equipe da Portas Abertas durante o 
Fim de Semana da Igreja Perseguida 
em julho de 2019

A norte-coreana Hea-Woo passou por 
passou por diversas cidades alcan-
çando um público de cerca de 8.600 
pessoas nas 23 igrejas que visitou 

Agradeço pelo cartão de 
aniversário. Sempre é o 
primeiro cumprimento 
que recebo e me deixa 
muito feliz. A equipe 
cuida dos cristãos 
perseguidos e de nós.
JORCENILDA OLIVEIRA
OSASCO/SP
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Mais de 5.100 pessoas entenderam 
mais sobre a perseguição na Nigéria 
ao ouvir o testemunho de Ibrahim

Equipe da Portas Abertas com os cristãos Henrique Machado, da 
Colômbia, e Carlos Rodriguez, do México

Mural que fizemos em 
nossa igreja sobre a 
Igreja Perseguida.
MARIA BRIENA 
SANTA LUZIA DO ITANHY/SE

Momento de oração pela Coreia do
Norte durante o DIP realizado na
Igreja Batista de Campos Elíseos, 
em Manaus/AM



PORTAS ABERTAS  |  RELATÓRIO DE IMPACTO • 202016

A fábrica de 
costura no Centro 
de Esperança em 
Maaloula emprega 
22 mulheres e 
é um dos 100 
projetos de 
geração de renda 
que ajudamos a 
iniciar na Síria

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Celebramos, em 2019, 
41 anos de ministério 
no Brasil. Durante esse 
tempo, a Missão Portas 

Abertas tem glorificado a Deus 
através do serviço dedicado aos 
cristãos perseguidos e na aplicação 
de princípios de transparência 
na prestação de contas junto aos 
nossos parceiros. Durante os 12 
meses de 2019 tivemos a honra de 
servir à Igreja Perseguida unidos a 
milhares de parceiros de oração e 
34.351 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 
consistentes ações que visam o 
aperfeiçoamento de nossos proces-
sos operacionais e administrativos, 
procuramos otimizar recursos para 
investir cada vez mais em projetos 
de apoio à Igreja Perseguida. 

“Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao 
teu nome, por teu amor e por tua fidelidade!” SALMOS 115.1
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Baseados em princípios de 
excelência e transparência, 
buscamos estreitar nosso relacio-
namento com todos os parceiros, 
apresentando inovações que 
proporcionem mais segurança e 
agilidade. Mas, pensando em aten-
der também o público em geral, 
apresentamos através deste relató-
rio as demonstrações financeiras 
da Portas Abertas, acompanhadas 
de notas explicativas e parecer da 
auditoria independente, ambos 
referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2019. 

Sempre pautados por nossos 
valores centrais, começamos o 
ano de 2019 conscientes de que, 
apesar de cumprir com nossa ta-
refa de elaborar um planejamen-
to estruturado que oriente nossas 
ações durante o ano, nada disso 
seria útil sem uma vida de oração 
consagrada a Deus e a convicção 
de que se o Senhor Jesus não 
for à frente, os nossos objetivos 
serão frustrados. 

É com gratidão e alegria que 
comparando o exercício de 2019 
com o de 2018, mesmo diante de 
um período com muitas mudanças 

e desafios no cenário político e 
econômico, tivemos o crescimento 
de 2,93% no Total das Receitas. 
Pela graça de Deus e fruto de mui-
to trabalho, tivemos o privilégio de 
vivenciar a ação de Deus quando, 
em 16 de junho de 2019, celebra-
mos, junto com 10.816 igrejas, o 
Domingo da Igreja Perseguida 
(DIP) com o tema Coreia do Norte 
– Fiel até a morte. Somos gratos 
também pela dedicação de nossos 
voluntários e 216 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
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, FALE DIRETAMENTE COM O SECRETÁRIO-GERAL, MARCO CRUZ, ATRAVÉS 
DO E-MAIL: MARCO@OD.ORG

*NOTA: Até dezembro de 2018, realizamos remessas ao exterior a título de doação, sem a 
obrigatoriedade de retenção de Imposto de Renda na fonte.
Em janeiro de 2019, tomamos conhecimento, através da alteração legislativa sobre 
o Imposto de Renda, assinalado no novo RIR 2018 (Decreto 9.850/2018) e na COSIT 
(Solução de Consulta nº 309 da Receita Federal), que a partir daquela data seríamos 
obrigados a reter Imposto de Renda para esse tipo de operação.
Diante desse novo cenário, a Administração da Entidade, sob a orientação do Conselho 
Administrativo e baseado em parecer da assessoria jurídica, optou por ajuizar um mandado 
de segurança com pedido liminar nº 5012273-70.2019.4.03.6100 na 22ª Vara Cível Federal de 
São Paulo, cujo objetivo é o afastamento definitivo da exigência do recolhimento do Imposto 
de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre doações remetidas ao exterior. 
Após essas medidas, retomamos os envios em julho de 2019, o que possibilitou, durante 
o exercício de 2019, a remessa de doações ao exterior via operação de câmbio pelo 
banco Itaú SA no total de R$ 7.707, sobre esse valor foi depositado em juízo o montante 
de R$ 1.362 referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) considerando uma 
alíquota média de 17,6643%.
Atualmente, o processo encontra-se em andamento no poder judiciário e, no 
entendimento dos assessores jurídicos, a probabilidade de perda está classificada 
como possível, portanto, não há provisão constituída sobre o tema nas demonstrações 
contábeis da Entidade.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM MILHARES DE REAIS)

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

2019
18.389

108
57

18.554 
8.907  

1.701 
2.397

 
2.704 
1.648 
8.450 
1.197

2018
17.865

50
110 

18.025 
9.302 

1.679
2.443

2.757 
1.732 
8.611 

112
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BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM MILHARES DE REAIS)

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Estoque

Depósito judicial - longo prazo
Imobilizado
Intangível

Total do ativo

2019
1.050 

397 
9

87
1.543 
1.362 

142
707   

2.211   
3.754 

2018   
1.455         

389
7

50
1.901

    -
200  
559
759

2.660 

Contas e títulos a pagar
Obrigações trabalhistas e  
encargos sociais

Patrimônio social

Total do passivo e patrimônio líquido

2019
82

267
  349

3.405  

 3.754 

2018 
169 

  
283
 452

2.008 

2.660

Circulante

Não 
circulante

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante

Patrimônio 
líquido

O curso Permanecendo Firme Através da Tempestade ajudou Anh a enfrentar 
a perseguição e a desenvolver seu ministério de evangelismo no Vietnã
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RELATÓRIO DA AUDITORIA

Opinião sobre as demonstra-
ções contábeis

Examinamos as demonstra-
ções contábeis da Missão Portas 
Abertas (“Entidade”), que com-
preendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das princi-
pais práticas contábeis e demais 
notas explicativas.

Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira 
da Missão Portas Abertas em 31 
de dezembro de 2019, o desempe-
nho 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.

Base para opinião sobre as de-
monstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitula-
da “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo 
com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Conselheiros e Diretores da 
Missão Portas Abertas
São Paulo/SP
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Outras informações que acompa-
nham as demonstrações contá-
beis 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 demons-
trações contábeis não abrange o Rela-
tório da Administração e não expres-
samos 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 
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 demonstra-
ções contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às pequenas e 
médias empresas (NBC TG 1000 
(R1)) e entidades sem finalida-
de de lucros (ITG 2002 (R1)) e 
pelos controles internos que ela 
determinou como necessários 
para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a Administração 
é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade con-
tinuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não 
ser que a Administração pretenda 
liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 

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

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 
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, inde-
pendentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de au-
ditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais;
• Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles in-
ternos da Entidade;
• Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração;
• Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela Administração, da 
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base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional 
da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar 

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

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

Após serem atacados pelo Boko Haram, cristãos de um vilarejo de Camarões ficaram 
agradecidos pela ajuda emergencial recebida da Portas Abertas em março de 2019

a Entidade a não mais se manter 
em continuidade operacional;
• Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o obje-
tivo 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, 14 de fevereiro de 2020.
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Pastor George Moushi, da Alliance 
Church em Qamishli, na Síria, solta 
uma pomba como símbolo de 
esperança para o futuro


