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A qualquer momento, 
faça uma oferta para 

qualquer projeto, 
mesmo que você não 

seja cadastrado!

Se você já é parceiro 
de Missões Nacionais, 
clique aqui para seu 

primeiro acesso.

Depois de seu 
primeiro acesso, 
logue (entre) no 
Portal por aqui, e 

tenha acesso a todas 
as suas informações 

como Parceiro de 
Missões Nacionais.

Imprima uma 2ª vida 
ou efetue uma 

contribuição por 
cartão de crédito, 
mesmo sem estar 

logado

Faça o cadastro de 
um novo Parceiro!

Visão Geral



1. Primeiro acesso

O acesso ao Portal PAM tem como chave o e-mail cadastrado no sistema da JMN por isso a opção “Primeiro Acesso” só
está acessível a parceiros já cadastrados, mas não se preocupe: se o Portal não reconhecer o e-mail, automaticamente a
pessoa é direcionada à página de cadastro e, em até 24 horas, o cadastro será validado.

Passo a passo, para quem já tem cadastro na JMN:
1. Clique em Primeiro Acesso.
2. Informe o e-mail e clique em verificar e-mail:
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1. Primeiro acesso

Se o endereço de e-mail informado for localizado na base de dados, as informações de acesso são enviadas para o e-mail.
ATENÇÃO: Alguns parceiros tem o mesmo e-mail cadastrado para o esposo e esposa, por exemplo. Neste caso, o
sistema aceitará somente o primeiro cadastro que tiver utilizado o e-mail. Os demais parceiros com o mesmo endereço
de e-mail precisarão entrar em contato com a JMN ou fazer um novo cadastro no próprio Portal (veja página 18).
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1. Primeiro acesso

Se o e-mail informado já estiver em uso, seja porque o parceiro já tentou em outra ocasião ou porque alguém está
usando o mesmo e-mail, o Portal oferece somente a possibilidade de log-in (entrada). No caso de o parceiro não ter
efetuado uma tentativa de log-in anterior, significa que seu endereço de e-mail foi cadastrado em mais de uma
pessoa, e esta já efetuou log-in antes. Será preciso o parceiro entrar em contato com a JMN ou cadastrar-se
novamente através do próprio Portal.
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ATENÇÃO: Esta aparente dificuldade diz respeito somente ao primeiro acesso e é perfeitamente compreensiva
quando consideramos que a JMN possui em seu cadastro quase 190 mil pessoas e que a opção ‘Primeiro Acesso’ é
uma forma de buscar o parceiro neste imenso banco de dados. O acesso por e-mail é a forma padrão de segurança
atualmente em todos os ambientes on-line.



1. Primeiro acesso

Ao clicar na imagem enviada por e-mail, o parceiro é direcionado à página de redefinição de senha, para criar uma
que seja exclusivamente sua. Pronto, o parceiro está habilitado a usar todas as funcionalidades do Portal PAM.
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2. Logando (entrando) no Portal PAM

Após receber o e-mail de confirmação do cadastro e ter cadastrado a sua senha de acesso, o usuário pode logar
(entrar) no Portal PAM e acompanhar toda a sua movimentação como Parceiro na Ação Missionária.
Basta clicar em LOGIN, e informar o e-mail e a senha. Se tiver esquecido a senha, basta clicar em ‘Esqueceu a senha?
Clique aqui!
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3. Gerenciando suas Parcerias na Ação Missionária

Ao entrar no Portal PAM, o parceiro terá acesso às seguintes funcionalidades:

• Meu Perfil
• Minhas ofertas
• Meus compromissos
• Minhas parcerias
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3. Gerenciando suas Parcerias na Ação Missionária

Em ‘Meu Perfil’ é possível alterar todas as informações de endereço, data de nascimento e telefone:
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3. Gerenciando suas Parcerias na Ação Missionária

Em ‘Minhas Ofertas’ está o registro das últimas ofertas reconhecidas e identificadas em Missões Nacionais. É
transparência com quem vai ao campo junto com cada missionário da JMN.
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3. Gerenciando suas Parcerias na Ação Missionária

Em ‘Meus Compromissos’ estão os boletos vencidos (6 últimos, se houver) ou a vencer (6 próximos) gerados para o
parceiro, sendo possível imprimir e pagar estes boletos partir do próprio Portal.
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3. Gerenciando suas Parcerias na Ação Missionária 13

Em ‘Minhas Parcerias’ estão as parcerias atuais cadastradas na JMN para o parceiro. Também é possível consultar o
histórico de parcerias, e alterar qualquer uma seja das atuais, seja das já paralisadas. É possível alterar o valor, a data
de contribuição ou mesmo paralisar uma parceria. Também é possível fazer novas parcerias.



4. 2ª Via de Boleto

ATENÇÃO: Qualquer pessoa pode imprimir a 2ª via de outro parceiro, desde que tenha as informações mínimas de
endereço e nome, e não depende de acesso com login ao Portal PAM.
Importante: Algumas parcerias podem ficar ocultas nesta função, a pedido do parceiro.
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4. 2ª Via de Boleto

Selecione o Estado, a Cidade e parte do nome do parceiro, e clique em buscar. Depois, clique no parceiro pretendido
dentre os resultados da busca.
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“Qualquer pessoa pode resolver problemas de contribuição de outrem.”



4. 2ª Via de Boleto

Ao clicar no parceiro escolhido, no boleto que se deseja imprimir é possível tanto imprimir como pagar o boleto on-
line, usando cartão de crédito em um ambiente seguro.
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5. Fazendo uma doação

Também sem acesso com login no Portal é possível fazer uma oferta para qualquer projeto, basta clicar em DOE
AGORA, selecionar o projeto desejado e preencher as demais informações seja por boleto ou por cartão de crédito.
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6. Ficha de Adoção

Qualquer pessoa pode cadastrar outras no Portal PAM. Clique em Ficha de Adoção e preencha todas as informações,
sendo que PARCERIA ADOTADA, VALOR, DIA DE VENCIMENTO, FORMA DE CONTRIBUIÇÃO, NOME, E-MAIL e CPF são
obrigatórios.

ATENÇÃO: As demais informações não são
obrigatórias mas são extremamente importantes.

As pessoas cadastradas por terceiros terão seu
através do ‘Primeiro Acesso’ (página 2).

19



PORTAL


