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INTRODUÇÃO 

Mais de 245 milhões de pessoas, prevê-se que em 2050 serão 357 milhões de pessoas, falam a Língua 

Portuguesa no mundo, e sequer 10% estão realmente salvas. Estamos evidando todos os esforços e 

meios para salvá-las e alcançá-las com o poder do Evangelho? Ficaremos parados vendo a destruição 

dessas pessoas? 

O sistema político religioso, desde a igreja primitiva até hoje, é na maior parte uma instituição híbrida, 

mestiça. Está cheio de egoísmo, desobediência e corrupção. Seu reino se tornou “deste mundo” ao 

invés de ser um chamamento de cidadania celestial com armas espirituais. Precisamos do modelo de 

Deus. 

Uma igreja sem o Espírito de Deus logo perde seus valores, os quais são substituídos pela carnalidade 

extrema. E para justificar a falta de poder, busca novos métodos e valores totalmente mundanos para 

atrair novos fiéis. O fim desta igreja será trágico, pois diante de Deus optaram pelo outro evangelho, 

pelo anátema. É preciso ter muito cuidado com este sistema, pois substitui a mudança de vidas pelo 

mero entretenimento, deixando a verdade que transforma, optando pela mentira que deforma ou 

apenas reforma. 

Um mal terrível em nossa era é o denominacionalismo. Quantas denominações existem? Quantas 

foram criadas nas últimas duas décadas? Todas aprofundando ainda mais as diferenças e o 

individualismo. Em que somos semelhantes à igreja primitiva? Onde está aquela igreja poderosa que 

em pouco tempo abalou sua época? 

Precisamos de uma geração que proclama a santidade, o senhorio de Cristo, o propósito eterno de 

Deus, uma geração disposta a provocar mudanças, uma revolução e não ser mudado pelo mundo, a 

mudar conceitos e valores e que para isto se dispõe a buscar o Senhor até obter a plenitude de Cristo, 

o poder do alto. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Jesus afirmou: “quem me segue não andará 

em trevas”, pois bem, onde a igreja está muitas coisas precisam acontecer: 

 Vidas transformadas 

 A criminalidade diminui, chegando até mesmo a findar 

 A venda de bebida alcoólica diminui, chegando a fechar os bares 

 Há um impacto na sociedade local, mudando usos e costumes 

Se deixarmos o Espírito de Deus agir em nossas vidas e não impedirmos de alguma forma este agir, o 

Evangelho do Reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Mt. 24:14 

 

“... Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui,” Atos 17:6 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

Missões sem Fronteiras (AEMSF), organização cristã, sem fins lucrativos, com sede em 

Lisboa/Portugal, com extensões em São Paulo/Brasil e Luanda/Angola. 

Elo entre pastores e pastores (servos de Cristo com marcas, características e atributos bem definidos 

biblicamente), entre as diversas congregações espalhadas pelo País, promovendo a unidade do Corpo 

de Cristo - respeitando lideranças, visões, chamadas, hierarquias, nunca se interpondo entre pastor e 

congregação, entre pastor e a liderança local. 

Produzir e equipar esses pastores e suas congregações com ferramentas espirituais e sociais, a fim 

de que o Evangelho seja anunciado cumprindo o papel e a chamada total da Igreja, diminuindo o 

isolamento espiritual e social que enfrenta a maioria dos pastores e suas congregações. 

Eliminar medos, desconfianças, traumas, feridas, provocados por líderes eclesiásticos que perderam a 

chamada e a visão de Deus, transformando a autoridade que foi dada por Deus e que foi reconhecida 

por amor e voluntariamente, num sistema ditatorial, absolutista, autocrático, os quais trocaram a 

glória e a unção de Deus por uma glória humana e até diabólica. 

Trazer a memoria os princípios fundamentais da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque só assim o 

mundo há de crer que Jesus Cristo foi enviado, os quais separados e isolados em diversas pequenas 

congregações torna a tarefa mais difícil e inóqua, além de promover um desgaste espiritual muito 

grande. 

MISSÃO AEMSF: 

 Reparar,  

 Restaurar, 

 Reconciliar,  

 Edificar  

 & Unir 
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2. VISÃO GERAL DA AEMSF 

1. DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA MISSÕES SEM FRONTEIRAS, simplesmente AEMSF, foi fundada em data 

de 20/01/2010, em São Paulo/Capital, Brasil, como uma associação de direito privado, constituída por 

tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, 

promocional, recreativo educacional e religioso, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de 

atender a todos que a ela se dirigir, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou 

crença religiosa. 

Em Setembro de 2020 iniciou-se o processo da transferência para Lisboa/Portugal da sede 

internacional, tendo a denominaçāo, finalidade e duraçāo mantidas. 

2. PRERROGATIVAS 

AEMSF no desenvolvimento de suas atividades observará os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. 

3. OBJETIVOS 

AEMSF tem como finalidades e objetivos prestar serviços e atendimentos gratuitos, definidos em 

regimento interno, na área religiosa, social, educacional, cultural, treinamentos, beneficente, esportiva 

e profissionalizante a qualquer pessoa no Brasil e também em países do Exterior. 

Para cumprir suas finalidades sociais, a Associação se organizará em tantas unidades quantas se 

fizerem necessárias, em todo o território nacional e internacional, as quais funcionarão mediante 

delegação expressa da matriz, e se regerão pelas disposições contidas no estatuto e, ainda, por um 

regimento interno aprovado pela Assembléia Geral. 

4. ESTRUTURA 

AEMSF usará todos os meios – Espirituais ou Ministeriais e Sociais – para levar a cabo todos os 

projetos que propõe. Para esse fim, diversos departamentos foram criados, os quais terão autonomia 

para desenvolver tantos quantos projetos forem necessários para o cumprimento dos objetivos 

propostos pela AEMSF, os quais estarão debaixo da supervisão direta da Diretoria Internacional. 

5. SUBSISTÊNCIA 

A AEMSF se mantêm por doações voluntárias de seus associados, em todos os países que mantem 

seus projetos. 
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3. ÊNFASE DA AEMSF 

A AEMSF têm como objetivo principal ser uma extensão da Igreja de Cristo, um ministério 

interdenominacional, que trabalha para o bem do Reino de Deus, buscando a unidade do Corpo de 

Cristo, encurtando distâncias, diluindo diferenças, mas respeitando visões bem como suas 

personalidades eclesiásticas e jurídicas. 

Com uma visão ampla do que é estar a serviço do Reino de Deus, procurando meios e subsídios para 

ajudar as igrejas e seus pastores a desempenharem as suas chamadas, fazendo com que o Evangelho 

do Reino seja pregado em qualidade e quantidade, cumprindo sua função específica de gerar 

discípulos de Jesus Cristo. 

A AEMSF tem a percepção que nos quatro cantos desta terra, em todos os lugares em que vive 

pessoas de fala portuguesa, a Palavra de Deus já tem sido anunciada a tempo e a fora de tempo e por 

isso identificou vários tipos de necessidades: espiritual, física, material e financeira. 

Em muitos lugares pastores clamam por ajuda, são homens sinceros, que temem ao Senhor e que O 

amam de todo coração, porém, alguns têm conhecimento limitado, outros sentem-se isolados, sem 

companheirismo e ainda há outros que querem ser pastoreados. De qualquer forma há muitas 

necessidades tanto dos pastores quanto das igrejas que podem ser supridas. Por isso a AEMSF quer 

ser um elo de apoio e ajuda a todos esses pastores e suas igrejas, e para isso criou diversos 

segmentos ministeriais e sociais. 

A AEMSF também deseja ser um elo entre a Igreja e a Sociedade. Governos de várias nações já 

manifestaram que a parceria entre o Estado e a Igreja é em sua maioria extremamente produtiva, pois 

a Igreja possui a habilidade de transformar vidas, situações, localidades, pacificando “espíritos” e 

trazendo mudanças à sociedade. Como uma missão, a AEMSF deseja implantar, acompanhar e 

desenvolver oportunidades de qualificação profissional, desenvolvimento pessoal e cidadania para 

jovens em situação de vulnerabilidade social, procurando ser referência como agente de 

transformação social, inculcando valores fundamentais como: Ética, Confiabilidade, 

Comprometimento, Flexibilidade, Excelência, Inovação. 

 

MISSÃO AEMSF: 

- Ser parte integrante do Corpo de Cristo 

- Buscar a unidade do Corpo de Cristo 

- Trabalhar para o bem do Reino de Deus 

- Diminuir barreiras respeitando objetivos e governos 
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4. DEPARTAMENTOS MINISTERIAIS 

 PASTORES SAUDÁVEIS: Trabalhar ajudando colegas de ministérios deveria ser dever de todo 

pastor. Ao longo dos anos aprendemos que o pastor precisa ser também pastoreado, cuidado 

e compreendido por outros colegas de ministério, sem pretensão alguma; sem interesses 

pessoais, a exemplo de Barnabé que ajudou a Paulo a se erguer ministerialmente. 

 ESCRITÓRIO DE MISSÕES: Programa bíblico de treinamento de casais (prioritariamente) e de 

todos aqueles que têm chamada de Deus. Suporte aos pastores e igrejas locais na formação 

de seus obreiros, de forma funcional, dotando de ferramentas espirituais necessárias para a 

obra do ministério. Treinamento, envio e supervisão .... 

 AMI: AÇÃO MINISTERIAL INTERNACIONAL - movimento de ação espontânea promovida pelo 

Espírito de Deus. Reuniões para Pastores, a fim de termos comunhão, estudar a Palavra de 

Deus, orar e fortalecer uns aos outros. Reuniões em locais neutros - sala de conferências, 

hotéis, teatros, etc. Modelo: Encontros de Paz. 

 IGREJA VIVA: Abrir igrejas locais de acordo com as necessidades espirituais de uma região ou 

de uma nação. Só e somente quando for realmente necessário, pois o objetivo principal é 

ajudar, fortalecer e equipar as igrejas locais já existentes e que estejam de acordo com a 

Palavra de Deus e que estejam implantando o Reino de Deus. 

 ASSESSORIA EMPRESARIAL: Apoio e suporte ao empresariado cristão. Parceria entre Reis e 

Sacerdotes. Deve existir uma íntima colaboração entre o rei e o sacerdote, trabalhando juntos 

para o interesse e necessidade comuns para o bem do Reino. É preciso compreender a 

revelação de Deus, a divina cooperação que Deus trouxe do AT para o NT que está válida nos 

dias de hoje. 

 MÍDIA DIGITAL: Desejamos equipar a Igreja com armas espirituais preparando seus obreiros e 

irmãos em Cristo. Para isso usamos todos os meios digitais ao nosso alcance tais como sites, 

redes sociais, emails, além de promovermos Seminários, Cursos, Workshops com vários 

ministros e mestres da Palavra de Deus. 
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5. DEPARTAMENTOS SOCIAIS 

 DORCAS CARE: Projeto de saúde preventiva em unidade fixa e móvel, com medicina geral e 

odontologia com suporte protético. Queremos ajudar os que trabalham no Evangelho, 

estendendo as suas congregações e a população local. 

 DORCAS SOS: Gabinete de gerenciamento de situações de crises, tais como acontece com os 

desastres naturais com muitas famílias desalojadas. Além do Apoio do Dorcas Care, uma 

grande equipe de voluntariado com profissionais em diversas áreas. 

 SEMEAR MÚSICA: Formação musical para crianças, jovens, adultos e idosos. Investir nos mais 

novos com orientação cristã de acordo com a Palavra de Deus. A música é um dom de Deus e 

como faz bem a nossa alma e aos nossos ouvidos. O perfeito louvor alegra o coração de Deus. 

 SEMEAR ENSINO: Ensino profissionalizante com cursos de curta duração. Promover cursos 

dinâmicos e identificar as necessidades do mercado local. A meta é dar dignidade, combater a 

pobreza e exterminar a fome. 

 

DORCAS era uma mulher judia, mencionada em Atos 9:36-41. Alguém que usava todo 

o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Sua bondade era tanta, que ao 

falecer, os discípulos chamaram o Apóstolo Pedro para orar pela sua ressurreição. Da 

mesma forma a AEMSF quer usar todo o seu tempo levando a Palavra de Deus, 

fazendo o bem e ajudando e amparando aos necessitados. 
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6. VOLUNTARIADO 

Talentos a serviço do Reino de Deus.  

Existem diversas formas e oportunidades de participação, presencialmente ou à distância. E a 

necessidade das pessoas é imensa em várias partes do mundo. 

A AEMSF necessita de pessoas idôneas, fiéis, boa reputação, que estejam de acordo com as Normas 

Internas e que sejam profissionais com atuação comprovada nas seguintes áreas: 

 Saúde: médicos, dentistas, enfermeiros, etc. 

 Ensino: professor ensino fundamental e reforço, etc. 

 Profissionalizante: elétrica residencial, cabeleireiro, mecânica automóvel, etc. 

 Música: professor de violão, guitarra, baixo, bateria, piano, teclado, canto, etc. 

 

O tempo e recursos disponíveis são determinados pelos voluntários, porém o local é definido pela 

AEMSF de acordo com as necessidades. 
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7. SPONSORS 

Sponsor or sponsorship é o termo em inglês para patrocinar ou patrocínio por se referir a uma pessoa 

ou organização com algum tipo de responsabilidade para outra pessoa ou Organização. 

É o termo que AEMSF usa para pessoas ou organizações que tem uma consciência aguçada sobre a 

sua responsabilidade social, que buscam o bem-estar da comunidade ou localidades, os quais 

entendem o papel fundamental que uma associação de cunho cristã consegue desenvolver na 

pacificação e no desenvolvimento social, para isso patrocinam projetos específicos ou a própria 

associação como um todo, como um compromisso de média e longa duração. 
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8. DOAÇÕES  

A AEMSF tem sido cautelosa quando o assunto a tratar é DOAÇÃO, sobretudo nesta área em que lobos 

e mercenários agem sorrateiramente. Por isso a diretoria tem sido reticente em fazer quaisquer apelos 

financeiros, e crê, como diz a Palavra de Deus, que todo aquele cujo coração voluntariamente se 

mover, a todo tempo poderá ser participante desse projeto, desde que a doaçāo tenha origem 

comprovada. Finanças é um assunto espiritual e a fonte dos recursos é de suma importância. Apesar 

de todos os projetos precisarem de recursos financeiros, acreditamos que os recursos necessários 

serão enviados pelo corpo de Cristo. Deus nos dará os mantenedores. 

A AEMSF tem inúmeros projetos sociais e espirituais que deseja levar a cabo, sobretudo para ajudar e 

apoiar o corpo de Cristo. Sendo um projeto nascido no coração de Deus, a AEMSF está focada em que 

a provisão necessária virá primeiramente do Senhor. 

Para apoiar financeiramente é preciso entrar em contato com a AEMSF através do e-mail: 

missoes@aemsf.org 

Em cada nação em que a AEMSF estará presente disporá de contas bancárias exclusivas para 

doações, buscando facilitar esse processo, dando total transparência e credibilidade, por isso a 

necessidade de contato para que essas informações sejam disponibilizadas. 
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9. ADMINISTRAÇÃO 

A Administração é o órgão diretivo internacional composto pela diretoria internacional, diretorias 

nacionais e pelos diretores dos departamentos espirituais e sociais, formando assim o Conselho 

Internacional de Administração da AEMSF. 

A Administração é a responsável direta por levar a cabo as diretrizes estabelecidas para todos os 

departamentos ministeriais e sociais e também pelo gerenciamento direto dos recursos recebidos 

através de: 

 DOAÇÕES 

 SPONSORS 

 VOLUNTARIADO 

 

 


