
 

 

 

Regulamento de viagens 
 

1. É nosso desejo que seja uma experiência ricamente abençoada para você. Para isso, 
queremos ter a certeza de que receba todas as instruções necessárias. 

2. O regulamento, assim como a programação, poderão sofrer alterações conforme as 
necessidades da missão. Tais alterações serão avaliadas pela coordenação. 

3. O voluntário compromete-se em viajar para o campo missionário respaldado pela 
bênção do seu pastor, de sua igreja local, e principalmente, com a ciência de sua família. 

4. As doações deverão ser entregue à AMINTER até 30 (trinta) dias antes da viagem. 

 

Sobre a inscrição/pagamento 

5. A inscrição deverá ser realizada através do formulário de inscrição disponível no site 
oficial da AMINTER (www.aminter.org) ou através do aplicativo, e confirmada mediante 
a finalização do pagamento. Para depósito em conta, é necessário enviar uma foto ou 
print do comprovante para os contatos informados no ato da inscrição. 

6. Os valores definidos das passagens deverão ser pagos em até 30 (trinta) dias ANTES da 
viagem. Caso contrário, o voluntário não embarcará. 

7. Para reservas, deve-se pagar um sinal (entrada) de 30% referente ao valor total da 
viagem, quitando o restante até 30 (trinta) dias antes da viagem.  

8. O investimento na viagem poderá ser parcelado através de depósito em conta ou 
pagamento via cartão de crédito. Pagamentos via cartão de débito ou boleto bancário, 
deverão ser quitados somente à vista.  

9. Os recebimentos são aceitos em Reais (R$) – moeda brasileira. Para moedas 
estrangeiras, o pagamento poderá ser realizado via Western Union (transferência 
internacional de valores) caso o viajante não possua conta bancária no país de 
embarque. O pagamento via Western será sujeito a taxas de câmbio e de transação, 
estabelecidas pela empresa. As taxas de câmbio e transação ficam sob custo do 
participante. A AMINTER deverá receber o valor convertido em Reais. O procedimento 
de quitação da viagem é o mesmo para pagamentos via Western (à vista ou entrada de 
30% + parcelas até 30 dias antes da viagem). 
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10. O valor total da viagem permite ao voluntário o direito às refeições (simples) no local, 
hospedagem (simples)  e transporte de ida e volta. 

11. Em caso de desistência ou interrupção do pagamento, NÃO haverá ressarcimento do 
valor investido. Caso tenha quitado o valor total, o voluntário poderá ser substituído, 
enviando outra pessoa em seu lugar mediante aviso prévio em até 15 DIAS antes da 
viagem. Excedendo este prazo, não poderá ser substituído. Para passagens aéreas, o 
procedimento de pagamento ou ressarcimento será conforme as normas estabelecidas 
pela empresa aérea, previstas em lei. 

12. Os valores pagos serão devolvidos APENAS em caso de suspensão ou cancelamento da 
viagem. A realização da viagem dependerá da quantidade suficiente de passageiros, 
sendo necessário suprir os valores necessários para quitar os débitos da viagem, como 
transporte, alimentação, etc.  

13. É necessário, no ato da inscrição, aceitar os termos e condições expressamente 
informados ao preencher o formulário; 

 

Sobre o embarque/desembarque 

14. Não serão permitidos embarque e desembarque de voluntários no trajeto ou fora dos 
locais informados. O embarque e desembarque ocorrerão SOMENTE nos horários e nos 
pontos estabelecidos. 

15. TODOS devem levar consigo seus documentos originais (identidade ou passaporte). 
Quem possuir documentos com o prazo de validade vencidos, não embarcará. 

16. TODOS devem estar munidos da carta de recomendação (modelo timbrado da AMINTER) 
devidamente preenchida e assinada por sua liderança pastoral local. Sem a carta em 
mãos, impressa e assinada, não embarcará. 

17. Em caso de necessidade de vacina específica, TODOS devem estar munidos do 
comprovante de vacinação. Caso contrário, não embarcará. 

18. O voluntário deve estar atento ao que levar para seu uso pessoal, de acordo com os 
detalhes informados no site/aplicativo ou ato da inscrição. 

19. Cada voluntário poderá levar apenas 1(uma) mochila ou bolsa de mão,  e(ou) 1(uma) 
mala de viagem. 

20. Todos devem levar peças de roupa de frio, caso seja solicitado. 

21. É livre a alimentação e o uso de lanches dentro do ônibus, durante todo trajeto, na 
condição de manter e colaborar com a limpeza no interior do ônibus. 
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22. Fica estabelecida a permissão para embarque SOMENTE diante das seguintes 
condições (Em caso de qualquer uma das faltas, o voluntário não embarcará.): 

- Documento original de identificação em mãos (RG ou passaporte); 

- Pagamento do valor TOTAL da viagem em até 30 (trinta) dias antes da data de 
embarque (Em caso de desistência, valores pagos não serão ressarcidos); 

- Ficha médica devidamente preenchida. 

- Carta de recomendação (modelo timbrado da AMINTER) devidamente preenchida e 
assinada pela liderança pastoral local; 

- Comprovante de vacinação em mãos, caso haja necessidade de vacina específica; 

- Menores de 18 anos devem ter em mãos seus documentos de identificação originais, 
cópia da identidade dos pais ou responsáveis legais, e uma autorização por escrito, 
datada e assinada pelo responsável, informando os destinos. Não há necessidade de ser 
registrada em cartório. 

 

Considerações 

23. Todos devem ORAR pela viagem missionária, pelos seus organizadores e lideranças da 
AMINTER, pelo empresa de ônibus, pelos motoristas do ônibus, pelo grupo que o Senhor 
separou e pelo os que nos esperam. 

24. Qualquer eventualidade deverá ser informada à coordenação. 

25. Organizar uma viajem para outro Estado ou País, não é tarefa fácil. Por isso, o voluntário 
deve adotar uma postura flexível e compreensiva quando os planos necessitarem de 
mudança. É preciso entender que devemos permanecer juntos. Não importa o que 
aconteça, não devemos tomar atitudes individuais. 

26. Todos deverão assumir compromisso de contribuir com os organizadores para provisão 
da viagem, como passagens, estadia, alimentação, bem como quaisquer outras 
emergências que porventura aconteçam no campo missionário e necessitem de apoio 
financeiro. 

27. Todos devem reconhecer que, participando desta viagem, estarão submetidos 
voluntariamente a possíveis riscos, como problemas com água, doenças, animais, 
higiene sanitária deficiente, atendimento médico precário, etc. 

28. Todos devem entender que nossa missão é uma pequena parte da obra que será 
desenvolvida em outro Estado ou País pelos missionários efetivos lá existentes. 
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29. Todos devem conscientizar-se de que irão para um lugar onde haverá pessoas que não 
conhecem Jesus, e que estas poderão atentar para todas as suas ações, compreendo a 
tremenda responsabilidade de ser uma testemunha fiel. 

30. Como seguidores e servos de Jesus Cristo, todos devem se comprometer em adotar uma 
atitude de humildade sob qualquer circunstância, seja com outra cultura, com um 
membro de equipe, ou com outros missionários locais. 

31. Como procedimento padrão da AMINTER, todos os voluntários deverão participar 
obrigatoriamente de um período de treinamento no local da missão, antes do início das 
ações evangelísticas, constituído de aplicação teórica e prática. Cada região exigirá o 
mapeamento da ordem cultural e necessidades locais, bem como uma programação 
estratégica de atuação; 

 

Sobre o comportamento 

32. O voluntário deverá estar atento aos horários e detalhes de toda programação da 
viagem. 

33. É proibido sair sozinho(a). 

34. É proibido distanciar-se demais do grupo durante as atividades. 

35. Todos devem estar disponíveis para usar seus dons e talentos durante a viagem, 
voluntariamente, em qualquer momento que for necessário. 

36. O voluntário deverá submeter-se à liderança da equipe missionária, bem como acatar as 
decisões da equipe organizadora concernentes a todo trabalho no campo missionário, 
reconhecendo que fazemos parte de uma equipe. Os trabalhos realizados no campo 
missionário deverão ser orientados pela  equipe de liderança, e não por conceitos ou 
costumes denominacionais. 

37. Todos devem abster-se de fazer comentários deprimentes ou ofensivos sobre a situação 
política, situação pessoal, religião, raça ou tradição do local. 

38. Todos devem evitar o uso de expressões jocosas ou de duplo sentido, entendo que os 
outros olharão para nós como um exemplo de Cristo, e que muitas vezes uma pessoa 
pode comprometer todo o grupo. 

39. O voluntário deve adotar uma atitude de trabalho em equipe, buscando compreender a 
cultura hospedeira e evitando a tentativa de convencer alguém de pontos de vista 
pessoais. É necessário saber que, segundo a cultura local, há diferentes maneiras de se 
viver, conviver e também de compartilhar o Evangelho, ciente de que, nem sempre, sua 
maneira é a melhor. 
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40. Todos devem respeitar a maneira como as pessoas cultuam a Deus. Todos devem 
testemunhar sua fé, porém sem uma atitude superior e colonial. 

41. Nos dormitórios, as mulheres ficarão separadas dos homens. Todos devem respeitar o 
ambiente privativo dos dormitórios masculino e feminino. 

42. Todos devem respeitar os horários de dormir, evitando altivez da voz ou qualquer coisa 
que venha atrapalhar o sono dos demais. 

43. Todos devem interagir uns com os outros. Ainda que alguém da família ou conhecido 
viaje junto, é necessário interagir com os outros membros do grupo. 

44. É proibido o uso  de: cigarro, bebida alcoólica ou qualquer droga que porventura seja 
oferecida como sendo típica da cultura local. 

45. É proibido relacionamentos além da amizade, como flertes, namoro, ou coisas do tipo 
durante toda viagem, tanto para solteiros(as) quanto para casais. 

46. É proibido oferecer dinheiro, jóias ou objetos de valor, como também prometer 
qualquer coisa para uma pessoa diretamente. A intenção pode ser boa, mas os 
resultados podem ser desastrosos. Caso sinta que alguém necessita de  algo, é 
necessário buscar orientação do líder do seu grupo ou responsável da viagem. 

47. Não é permitido fazer uso de celular, máquina fotográfica ou filmadora de maneira que 
venha dificultar o nosso objetivo, que é EVANGELIZAR.  

48. É proibido o uso de aparelho celular durante os cultos, orações, reuniões e durante as 
abordagens nos evangelismos. 

49. Não é permitido visitar lojas ou fazer compras na cidade durante as atividades 
evangelísticas. Haverá intervalos específicos para lazer e compras, estabelecidos pela 
coordenação da viagem. 

50. Em caso de atitudes consideradas insatisfatórias, ou que de alguma forma prejudiquem 
o trabalho missionário, o voluntário poderá ser impedido de participar de futuras 
viagens e projetos na AMINTER. 

 

Sobre os pertences 

51. Todo material de uso pessoal e de higiene é de responsabilidade de cada voluntário, 
como colchonetes, roupas de cama, travesseiros, ferros de passar, toalhas, sabão em pó, 
sabonetes, pastas e escovas de dente, desodorantes, talheres, pratos, canecas, etc., 
Também é de responsabilidade de cada voluntário qualquer outro objeto pessoal levado 
para a viagem, como fones de ouvido, bijouterias, roupas, calçados, óculos, etc. 
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52. A AMINTER não se responsabilizará pelos objetos eletrônicos pertencentes aos 
voluntários, tais como: celular, máquina fotográfica, notebook, tablet, etc. 

 

Sobre a alimentação 

53. É livre a compra e consumo de alimentação durante as paradas no trajeto. Leve lanches 
para evitar gastos. 

54. Cada voluntário usará sua caneca, prato e talher, caso solicitados pela direção da viagem. 
Após o uso, cabe ao voluntário lavá-los. 

55. Serão distribuídas 04 refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. 
OBS.: adoçantes, sucos, achocolatados, água mineral, refrigerantes, e outros, são de 
responsabilidade de cada voluntário. 

56. Os horários das atividades e das refeições devem ser respeitados. 

 

Sobre as atividades 

57. Todas as atividades serão determinadas pela AMINTER. 

58. Equipes serão definidas e separadas para se revezarem nas atividades que forem 
determinadas pela coordenação.  

59. Os voluntários deverão proceder mediante o regulamento e mediante o Líder de equipe. 
Quaisquer eventualidades, devem ser comunicadas ao Líder de equipe correspondente. 

60. As atividades realizadas no local serão sempre desenvolvidas conforme os dons e 
talentos dos voluntários, sendo previstas as seguintes: evangelismo pessoal, 
evangelismo infantil, visitas aos lares, atendimentos de saúde, orientação sobre higiene 
bucal, atividades esportivas, cruzadas em ambiente público, aulas de artesanato, 
trabalhos nas igrejas, palestras com os temas: Líderes, Casais, Jovens; Distribuição de 
material  e alimentos, cortes de cabelo, penteados, apresentação de peças teatrais e 
atividades de visitas aos pontos  turísticos da cidade e a zona rural. 
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