
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRABALHO DE CAMPO DA MISSÃO PORTAS ABERTAS 
RELATÓRIO DE AUDITORIA E ATUAÇÃO DA BASE BRASILEIRA EM 2020

A viúva Sara, do Norte de Camarões, 
recebeu ajuda emergencial  
e alimento após ter a renda afetada 
por restrições econômicas geradas 
pela COVID-19

PRESENÇA

ImpactoRELATÓRIO DE 2021



Crianças que precisaram sair da Síria 
com suas famílias recebem auxílio 
em campo de refugiados no Líbano
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Para muitos, o ano de 2020 talvez tenha sido o mais desafiador dos 
últimos tempos. A chegada de uma pandemia mudou a vida de todos 
de maneira significativa. Diversas áreas foram afetadas, entre elas a 
profissional, a familiar e até mesmo a ministerial. Em meio a tudo isso, 
uma das grandes dificuldades foi tirar o foco de nossa própria condi-
ção e conseguir olhar para o outro.

Em Filipenses 2.4, Paulo nos orienta a não cuidar apenas dos nossos 
interesses. Talvez seja cômodo pensar que para quem recebeu a men-
sagem original a tarefa fosse mais fácil. Porém, é importante lembrar 
que a igreja da época lidava com a perseguição. Então, a realidade 
vivida já era desafiadora.

Sendo assim, ao olhar para a realidade dos cristãos perseguidos, 
enxergamos quem continua vivendo os desafios da igreja primitiva, 
somados às consequências da pandemia. Isso resultou em dupla vul-
nerabilidade – afinal, muitos foram abandonados nesse momento de 
extrema necessidade, inclusive pelos poderes governamentais. 

Com o objetivo de olhar para os interesses desses irmãos e irmãs, a 
Portas Abertas se manteve presente. Isso é perceptível principalmente 
no número relacionado à ajuda socioeconômica global, que passou de 
718.770 para 979.459. O aumento total foi de 36,3%, sendo os maiores 
beneficiários cristãos que vivem na África e na Ásia. 

Confira mais detalhes sobre a atuação da Portas Abertas ao longo 
de 2020. Sua doação e envolvimento permitiram que o trabalho 
continuasse. Que Deus abençoe você ricamente por sua dedicação à 
Igreja Perseguida.

Com gratidão e um abraço fraterno,

EDITORIAL

"Cada um cuide, não 
somente dos seus 

interesses, mas também 
dos interesses dos 

outros.” Filipenses 2.4

PRESENÇA QUE
FAZ DIFERENÇA

Marco Cruz 
Secretário-geral  
da Portas Abertas 
marcoc@od.org
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Há um ano, no Relatório de 
Impacto 2020, quando analisamos o 
trabalho da Portas Abertas em 2019, 
compartilhamos essa canção do sal-
mista: “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. O 
que não prevíamos era como, com 
o espalhar do coronavírus pelo 
mundo, precisaríamos nos apegar a 
essas palavras de esperança durante 
o ano de 2020.

A cada ano, a Lista Mundial 
da Perseguição da Portas Abertas 
apresenta o aumento constante na 
discriminação, no assédio e até na 
perseguição violenta aos cristãos 
ao redor do mundo por causa da fé 
em Jesus. O mesmo foi verdade em 
2020, porém, o padrão de persegui-
ção e do nosso trabalho foi altera-
do por conta do vírus global.

Por exemplo, os lockdowns da 
COVID-19 reduziram o número 
de ataques em grupo a igrejas em 
2020. Porém, os governos esta-
vam tão ocupados em aplicar as 
restrições ao vírus que militantes, 
principalmente na África, encon-
traram espaço para intensificar 
ataques a comunidades cristãs. A 
pandemia também restringiu nos-
sa mobilidade por regiões onde 
atuamos. Isso limitou o contato 
pessoal com cristãos em necessi-
dade e direcionou muitos para o 
trabalho on-line.

Frente a essas condições 
inesperadas e de rápida mu-
dança, nossa equipe de campo 
e parceiros locais encontraram 
formas de inovar. Onde irmãos 
e irmãs cristãos foram abando-

MESMO À DISTÂNCIA
Presentes

Jovens aprendem a ler e meditar na Bíblia 
em Sarawak, na Malásia, cidade com 
maior população cristã no país, mas que 
também é um epicentro da islamização

A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS
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nados por governos na ajuda 
devido à COVID-19, nossa equipe e 
voluntários deslocaram recursos 
para auxílio emergencial. Onde 
treinamentos em grupo não eram 
possíveis, treinamentos on-line 
foram organizados.

Assim como você, parceiros da 
Portas Abertas ao redor do mun-
do foram igualmente adaptáveis 
à pandemia, que apenas acres-
centou urgência ao apoio a tantos 
cristãos que antes já precisavam. 
A equipe de desenvolvimento 
mostrou aos parceiros como a 
COVID-19 intensificou a pressão 
aos cristãos vulneráveis.

Damos graças a Deus por seu 
Espírito ter movido parceiros a res-
ponderem às necessidades da Igreja 
Perseguida em 2020 com tal genero-
sidade. Em um ano de restrições, o 
Senhor, mais uma vez, multiplicou 
nossos esforços como ministério e 
nos permitiu ter um impacto ainda 
maior para sua glória.

Nosso fundador, Irmão André, 
encontrou em Apocalipse 3.2 o 
chamado para nossa missão: “For-
taleça o que resta”. Sendo assim, 
obrigado por continuar conosco 
junto aos cristãos ao redor do 
mundo que dependem do corpo de 
Cristo para mantê-los firmes na fé.

Manayesh deixou as tradições locais da Etiópia quando se converteu, mas sua 
comunidade ficou muito irada por causa disso. Seu apoio permitiu que a cristã 
e os filhos fossem visitados por colaboradores da Portas Abertas, tendo a cer-
teza de que não estão sozinhos
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O trabalho da Portas Abertas só é possível devido ao 
apoio de milhares de parceiros, pessoas como você, que 
decidiram apoiar a causa da Igreja Perseguida. Esse 
apoio chega aos cristãos perseguidos em todo o mundo 
por ações divididas em quatro frentes. Confira abaixo os 
números do nosso impacto global em 2020.

Onde
chegou

sua doação

DISTRIBUIÇÃO  
DE BÍBLIAS E 

LITERATURA CRISTÃ

REGIÃO ITENS 
DISTRIBUÍDOS

782.601 
126.106 

131.907
7.221

1.047.835

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

TREINAMENTO
BÍBLICO

REGIÃO PESSOAS  
TREINADAS

3.337.376

350.393 
567.560

2.402.535
16.888

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



7 RELATÓRIO DE IMPACTO • 2021  |  PORTAS ABERTAS  

Pastor Leopoldo 
entrega ajuda 
emergencial para 
cristãos persegui-
dos em Oaxaca, 
no México, de-
vido às dificul-
dades geradas 
pela pandemia 
da COVID-19

REGIÃO PESSOAS  
BENEFICIADAS

AJUDA
SOCIOECONÔMICA

979.459

383.582 
257.618 

332.142
6.117

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

REGIÃO

AÇÕES 
INSTITUCIONAIS

AÇÕES 
REALIZADAS

ASSISTÊNCIA JURÍDICA,  
PRESENÇA E PESQUISA

2.408.070

277.633 
9.422

2.095.850
25.165

Ásia 
África Subsaariana
Oriente Médio,
Península Arábica
e Norte da África
América Latina
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A vida de diversos cristãos perseguidos ao redor do mundo 
foi transformada em 2020 por meio de suas contribuições. 
Eles são gratos por seu comprometimento.

Estamos muito gratos. 
Sentimos que fazemos 
parte de uma grande 
família de Deus.
SUSANNA KOH, CUJO MARIDO, O PASTOR RAYMOND 
KOH, FOI SEQUESTRADO EM 2017, NA MALÁSIA

“Eu agradeço a Deus por estarmos 
todos vivos e saudáveis. Eu não 
posso imaginar o que seria de nós 
se algum de meus filhos ficasse 
doente. Eu não tenho comida para 
alimentar meus filhos, então a cada 
dia consigo um pouco, trago para 
casa e comemos juntos. Então nós 
pedimos a Deus pela refeição do 
próximo dia. Ore por nós, precisa-
mos de comida.”
PASTOR JEREMIAH, CUJA VILA FOI ATACADA  
POR PASTORES DE CABRA FULANIS NA NIGÉRIA

Quem
abençoouvocê
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Nós oferecemos oração 
e encorajamento. Então 
eu vi que o Espírito 
Santo está trabalhando 
na vida das mulheres. 
DALIA, CRISTÃ PERSEGUIDA NO IRAQUE, QUE LIDERA 
UM TRABALHO COM MULHERES CRISTÃS

“Durante a pandemia, nós 
estávamos em uma situação 
complicada. Nossa própria família 
nos abandonou quando não 
tínhamos nenhuma fonte de renda. 
Eles não mostraram nenhuma 
misericórdia. Mas Deus, que é 
sempre fiel, não nos envergonhou. 
As pessoas da Portas Abertas  
nos abençoaram.” 
SARITA, CRISTÃ PERSEGUIDA NO NEPAL

“Esta é uma grande oportunidade 
para mim e minha esposa 
aprendermos e vermos como é 
uma família ideal de acordo com os 
ensinamentos da Bíblia. Nós não 
temos muita oportunidade de ver e 
aprender em nossa sociedade onde a 
maioria das pessoas é muçulmana.”
ELAHI, UM DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE 
CASAIS REALIZADO EM BANGLADESH
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Mobilizando a
Igreja brasileira
Apesar dos desafios gerados pela pandemia da COVID-19, a 
Portas Abertas se adaptou a essas mudanças para continuar 
fortalecendo cristãos perseguidos ao redor do mundo. Nossa 
gratidão a você que se manteve engajado com a causa por meio 
de doações, orações, cultos on-line, lives ou ações, como o envio 
de cartões de encorajamento. Veja como foi o envolvimento 
da igreja brasileira com a Igreja Perseguida em 2020.

VISITAS AO SITE: 1.721.628

REDES SOCIAIS
Facebook: 572.250  seguidores
Instagram: 177.488 seguidores
Twitter: 71.436 seguidores
YouTube: 41.600 novos inscritos 
Visualizações no YouTube: 1.996.888   
Newsletters lidas: 1.186.436

Comunicação

12.879  INTERAÇÕES 

TOP POST
2020

TOP VÍDEO 
2020

511.292  
VISUALIZAÇÕES

LIVE 
SOLIDÁRIA

37.994  
VISUALIZAÇÕES

TOP POST
2020

21.826   
INTERAÇÕES

DE CRISTÃOS PERSEGUIDOS 
E CORRESPONDENTES

Visitas

FIM DE SEMANA DA IGREJA 
PERSEGUIDA
Oito edições realizadas em cinco 
estados: SP, MG, RJ, PR e SC 
Público total aproximado: 5.319
PARTICIPAÇÕES EM  
CULTOS ON-LINE: 480

PASTOR ENRIQUE (COLÔMBIA)  
• 18/1 a 2/2/2020
Público aprox.: 3.866 pessoas

ACRE

38
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2
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5

6

15AMAZONAS
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

27

17

160

7

11.575

684

198

163

200

1.499

983

996

947

335

217

414543

137

129

385

49
53

373

5

16

10
3

2

6

12

75
4.319

11

50

3.250

21

750

2

630

1.503

49
1.207

26
1.110

TOTAL DE VOLUNTÁRIOS*: 556
Voluntariado

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

PARCEIROS ATIVOS**: 34.105 

Parceria
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** PARCEIROS QUE FIZERAM AO MENOS UMA 
DOAÇÃO À PORTAS ABERTAS EM UM PERÍODO 
DE 12 MESES. DESSES, 1.418 SÃO CONSIDERADOS 
“PARCEIROS DIGITAIS”, POIS NÃO POSSUEM 
CADASTRO COMPLETO, APENAS E-MAIL E TELEFONE.
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A igreja brasileira intercedendo, 
doando e encorajando

O impacto do Brasil 
na Igreja Perseguida

NOTA
Devido à pandemia da 
COVID-19, não pudemos ir 
até os cristãos perseguidos 
em 2020, pois todas 
as viagens ao campo 
precisaram ser canceladas.

Cristãos ex-muçulmanos
13 DE SETEMBRO DE 2020

Intercedendo
DOMINGO DA IGREJA PERSEGUIDA

IGREJAS PARTICIPANTES: 10.430     
(além de 4 igrejas no exterior: Paraguai, 
Moçambique, Inglaterra e Japão)

DOAÇÕES: 1.030 
VALOR ARRECADADO: R$ 430.427,67

DOAÇÕES: 207.244  
VALOR ARRECADADO: 
R$ 20.602.043,25

Doando

PORTAS ABERTAS  |  RELATÓRIO DE IMPACTO • 202112



13 RELATÓRIO DE IMPACTO • 2021  |  PORTAS ABERTAS  

• Pais da Leah Sharibu,  
Nigéria: 191

• Rikiya, Nigéria: 369

• Crianças da  
Ásia Central: 276

Encorajando
TOTAL DE CARTÕES ENVIADOS: 836

Cristianismo não é uma re-
ligião, é um relacionamento, 
então é difícil explicar para os 
outros. Conhecer Jesus pode 
levar a vários problemas, mas 
temos a vida eterna.
ISLÈM, JOVEM CRISTÃ EX-MUÇULMANA NO NORTE DA ÁFRICA

13 RELATÓRIO DE IMPACTO • 2021  |  PORTAS ABERTAS  



PORTAS ABERTAS  |  RELATÓRIO DE IMPACTO • 202114

Veja os momentos mais marcantes de 2020

Jovens no encerramento do único 
Acampa Underground de 2020, realiza-
do no mês de janeiro, em São Paulo

O ministério infantil da Igreja 
Comunidade Missionária do 
Salvador, em São Paulo/SP, também 
participou do DIP 2020

Enrique Machado (pseudônimo), pastor 
colombiano, viajou por São Paulo e 
Araçatuba e impactou mais de 3.800 
pessoas nas 18 igrejas por onde passou

Depois que vocês começaram  

a realizar as lives, minha igreja 

está muito mais envolvida, 

participativa. Não parem,  

pois elas têm atingido  

pessoas que nem conheciam  

a Igreja Perseguida. 
 
RAFAEL SCOOBER
LOCALIZAÇÃO NÃO INFORMADA

O Brasil impactando
a Igreja Perseguida
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A Igreja Abba Pai Church, em Criciú-
ma/SC, foi umas das que receberam 
a equipe da Portas Abertas durante o 
Fim de Semana da Igreja Perseguida, 
em setembro de 2020

Equipe da Portas Abertas reunida para um devocional no começo 
de 2020, antes do início da pandemia

Fomos incentivados pela 
Portas Abertas e vivemos 
uma manhã emocionante. 
Recebam nosso singelo 
carinho e oração. 
DAVID MARTINS 
RIO DE JANEIRO/RJ

Em outubro de 2020, representantes 
da Portas Abertas visitaram a Igreja 
Presbiteriana do Alto Vera Cruz, em Belo 
Horizonte/MG, no Fim de Semana da 
Igreja Perseguida
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Ao serem 
avaliados para 
receberem 
benefícios, cristãos 
indianos são 
discriminados, 
ignorados e 
isolados, mas 
recebem ajuda 
emergencial 
de parceiros da 
Portas Abertas

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Celebramos, em 2020, 
42 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 2020 tivemos a honra de 
servir à Igreja Perseguida unidos a 
milhares de parceiros de oração e 
34.105 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. 

"Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao 
teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal 

e de noite a tua fidelidade.” SALMOS 92.1-2
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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 2020. 

Sempre pautados por nossos 
valores centrais, começamos o ano 
de 2020 conscientes que, apesar de 
cumprir com nossa tarefa de elabo-
rar um planejamento 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 2020 
com o de 2019, mesmo diante de 
um período com muitas mudanças 
e desafios no cenário de pande-

mia e crises política e econômica, 
tivemos o crescimento de 11,84% 
no Total das Receitas. Pela graça 
de Deus e fruto de muito trabalho, 
tivemos o privilégio de vivenciar 
a ação de Deus quando, em 13 de 
setembro de 2020 celebramos 
junto com 10.430 igrejas o Do-
mingo da Igreja Perseguida (DIP) 
com o tema Cristãos Ex-muçul-
manos. Agradecemos também a 
dedicação de nossos voluntários e 
224 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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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (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

2020
20.602 

93
55

20.750  
9.943 

1.586 
1.997  

 
2.526 
1.638 
7.747 
3.060

2019
18.389

108
57

18.554 
8.907  

1.701 
2.397

 
2.704 
1.648 
8.450 
1.197

Um parceiro da Portas Abertas ora com Kandi, cristã da Indonésia que viu o pai 
e o marido sendo mortos por terroristas, por serem cristãos



BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM MILHARES DE REAIS)

2020
2.581 

412 
15

115
3.123 
2.905 

152
710   

3.767    
 6.890 

2019   
1.050 

397 
9

87
1.543 
1.362 

142
707   

2.211   
3.754 

2020
105

320 
  425

 6.465   
6.890  

2019 
82

267
  349

3.405  
 3.754 

Circulante

Não 
circulante

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante

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

*NOTA: Em janeiro de 2019, tomamos conhecimento de que seríamos obrigados a reter 
Imposto de Renda sobre doações remetidas ao exterior. 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 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.

Contas e títulos a pagar
Obrigações trabalhistas e  
encargos sociais

Patrimônio social
Total do passivo e patrimônio líquido

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Estoque

Depósito judicial - longo prazo*
Imobilizado
Intangível

Total do ativo
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RELATÓRIO DA AUDITORIA

OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Examinamos as demonstrações contábeis da Missão Portas Abertas 

(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da Missão Portas Abertas em 31 de dezembro de 2020, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercí-
cio findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. 

BASE PARA OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 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 ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR 

A Administração da Entidade é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o relatório da administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relató-
rio da Administração 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 relatório 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 trabalho 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 ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA 
PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 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 elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.  

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações 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 governança da Entidade são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. 
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RELATÓRIO DA AUDITORIA

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam 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, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras 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, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respos-
ta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante 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 apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Entidade;

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração;

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audi-
toria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condi-
ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
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as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão 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 geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível 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 significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de março de 2021.

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

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

Crianças participam de atividades no Centro de Esperança de Latakia, na Síria, 
com máscaras devido à pandemia da COVID-19
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