BALANÇO 2014/2015
Investimento
em campo 68,54%

Treinamento de
Missionários 1,39%
Mobilização de
Parceiros 1,75%

Escritório e
Gerenciamento 14,64%

Para que você nosso parceiro possa acompanhar um pouco de
como foram investidos os recursos que Deus trouxe até nós,
segue o gráﬁco de nossas atividades ﬁnanceiras no período de
julho de 2014 a dezembro de 2015. Se você deseja ter um
relatório mais detalhado, entre em contato e enviaremos para
você.

Campo

Apoio à obreiros
11,59%

81,54%
Totaliza os investimentos daquilo que chamamos de campo
todas as viagens missionárias feitas a campos de trabalho no
Brasil e no mundo; investimentos feitos na abertura de bases e
sustento de bases que já estão em funcionamento; recursos para
projetos de microcrédito em diversos países e também o
sustento de pastores em perseguição.

Aquisição e
Manutenção de
Patrimônio 2,06%

Base Brasil
14,64%
Em nossa base hoje, além do escritório, temos em plena atividade o Projeto de Acolhimento a Refugiados que já abrigou mais de 30
famílias (100 pessoas) durante este período e o funcionamento do Centro de Treinamento Missionário (CTMAIS) que está em sua
segunda turma com aproximadamente 60 alunos, contando com bolsistas de diversos lugares do mundo que vivem em realidade de
sofrimento e estão sendo treinados para voltarem a seus países para servirem em suas igrejas. Os investimentos relacionados como
BASE BRASIL incluem estas atividades que geram inúmeros gastos, mas que são de extrema importância para nosso projeto aqui em
nossa nação.

Obreiros
11,59%
Ajuda de custo para obreiros em campo, e ajuda de custo estrutural que damos a nossos obreiros aqui no Brasil estão incluídos neste
setor. A MAIS não sustenta integralmente seus missionários, mas em todas as nossas bases enviamos recursos para a parte estrutural
o que auxilia diretamente o obreiro em campo.

Administrativo
18,46%
Na base Brasil também funciona o escritório sede que administra toda a captação de recursos e investimentos feitos em nossos
projetos, dentro e fora do país.
Somos gratos a Deus por ter você ao nosso lado nesta caminhada. Se você deseja se tornar um parceiro da MAIS entre em contato
conosco.

