


Ao refletir sobre 2021, posso ver claramente a impressão 
digital de Deus no ministério de TeachBeyond. Entrando 
neste ano, a equipe de liderança da TeachBeyond sentiu 
que o ano já estava cheio: Havia planos para novos 
programas e projetos em todo o mundo. Estávamos 
começando nosso novo plano estratégico chamado  
Abraçando a Visão ,  que em oração definem para onde 
estamos indo nos próximos 5 anos. No entanto, como 
sempre acontece, Deus tinha planos melhores.  

Um exemplo disso veio no início do ano, quando fomos 
apresentados a um grupo de missionários apaixonados 
pela proclamação do Evangelho em um país de maioria 
muçulmana. Esse país de acesso criativo nem estava 
em nosso radar. À medida que o grupo apresentava sua 
situação, reconhecemos que a necessidade de educação 
neste país estava chegando a um ponto de crise.

No início da conversa, nossa liderança enfrentou uma 
pergunta familiar: Como reagimos quando uma nova 
porta se abre inesperadamente? Este país, projeto 
e pessoas não estavam em nosso plano estratégico. 
Trabalhadores e recursos eram completamente 
desconhecidos. Quem estaria disposto a ir? Como 
poderíamos financiar isso? Todas essas perguntas 
permaneceram, mas ao orarmos com fé, sabíamos que 
a resposta era SIM; Deus estava nos chamando para 
este trabalho.

Então, o que acontece quando você confia em Deus, 
para fazer o que você sabe que não pode ser feito 
humanamente falando? Deus é fiel; Acabamos de enviar 
nosso terceiro membro para este país. Em meados de 
2022, teremos um centro de aprendizagem estabelecido 
com mais três planejados Tudo isso apenas 18 meses 
após nossa primeira conversa!

É um testemunho notável da fidelidade de Deus que 
a maioria dos projetos da TeachBeyond foi capaz de 
funcionar plenamente este ano. Isso não quer dizer que 
foi fácil ou sem a necessidade de certa determinação. 
Fui constantemente lembrado de que é preciso um 
compromisso real para seguir o chamado de Deus para 
se mudar para o exterior, especialmente durante uma 
pandemia! . Um de nossos membros indo para um país 

de acesso criativo na Ásia, teve que ficar em quarentena 
por 7 dias em um hotel e depois seguir com mais 2 
semanas de quarentena em casa. Ela precisava ser 
testada regularmente, apesar de ter sido vacinada duas 
vezes. Finalmente, 21 dias depois de sair de casa, ela 
conseguiu sair de seu apartamento. Resumindo – apesar 
dos obstáculos de fazer missões transculturais este ano, 
ela era uma missionária em movimento. Conforme você 
lê nosso relatório anual, a história de compromisso e 
determinação deste membro não foi a exceção, mas a 
norma para TeachBeyonders em todo o mundo este ano. 

A impressão digital da obra de Deus também era 
evidente em Sua redenção e sustentação nossos 
membros e projetos ao redor do mundo.  Nosso relatório 
anual destaca histórias de Bucareste, África do Sul, Ásia 
Central e Paraguai, todas apontando para a provisão 
e orientação de Deus durante outra época de incerteza 
global. Durante a segunda metade do ano, enfrentamos 
ambientes políticos particularmente desafiadores na 
Etiópia, Haiti, Ucrânia e em outros lugares, que nos 
lembraram que, como missão servindo em mais lugares 
com mais pessoas, devemos confiar totalmente em 
uma sabedoria cheia do Espírito em discernir como 
respondemos em obediência e fé a essas crises.  

Concluímos 2019 planejando nossa primeira grande 
conferência global desde 2014, que, do nosso ponto 
de vista humano, nos lembrou quanta incerteza existe 
no novo ano. Como responderemos a isso? Pela fé, 
confiaremos em Deus em Seu Caráter, Seu Chamado e 
Sua Provisão. Nossa parte é responder obedientemente, 
sabendo que no próximo ano Deus, sem dúvida, 
abrirá portas de maneiras novas e inesperadas para a 
proclamação do Evangelho em todo o mundo. 

David Durance 
Diretor Gobal

A impressão digital de Deus 

* A foto da capa é do Projeto Sparrow.

 Carta do presidente



Seis destaques de 2021:
• Crescimento constante em  projetos, membros e serviços  
•  Quase 1 em cada 3 alunos   servido em projetos 

TeachBeyond era de uma comunidade pobre ou 
marginalizada 

• Celebrou o crescimento contínuo em alunos com  mais 
de 21.000 sendo atendidos por mais de 1.000 membros 
TeachBeyond 

•  Ampliou o número de crianças marginalizadas 
atendidas   através de Beyond Borders e Open Schools 
Worldwide, que agora representam mais de 1 em cada 4 
alunos em todo o mundo

• Estabelecida 5  Entidades Nacionais:  TeachBeyond 
Bolivia, TeachBeyond Uruguay, TeachBeyond Etiópia, e 
duas entidades Creative Access, aumentando o número 
de escritórios nacionais para 25

• Lançado 4 novas startups do projeto TeachBeyond  
elevando o total para 26 escolas e projetos TeachBeyond 
em todo o mundo

• Fornecido um  “Orientação Global”   a todos os membros 
do TeachBeyond na América Latina como parte de um 
projeto piloto para todos os membros da organização

• Estabelecida  4 prioridades globais para o ano  que 
incluiu a criação de espaço adicional para oração 
por todos os membros, desenvolvimento de liderança 
global, expansão de serviços para apoiar ambientes 
educacionais eficazes e aumento do Fundo de Impacto 
Global

1047
Membros e associados da 
TeachBeyond servindo em 

todo o mundo

Impacto Global
242

Projetos e programas 
atendidos pela TeachBeyond 

em todo o mundo
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NOSSA MISSÃO 
Como seguidores de Jesus, somos uma comunidade global que fornece serviços 
de educação transformadora como parte da missão contínua de Deus de 
transformar indivíduos e comunidades em tudo o que Ele pretende. 

NOSSA ORAÇÃO 
Desejamos de todo o coração servir o mundo de nosso Pai, amar Jesus Cristo 
e ver indivíduos e comunidades transformados por Seu Espírito por meio da 
educação, fundamentada na Palavra de Deus.

NOSSOS VALORES 
Vivemos nossa missão e visão como portadores da imagem de Deus, 
chamados a uma vida de oração, fé e santidade. Através do poder da 
Palavra de Deus e do Espírito Santo, nos esforçamos como indivíduos e como 
comunidade para abraçar os seguintes valores: 

HUMILDADE: Reconhecendo o senhorio de Cristo, consideramos as 
necessidades dos outros acima das nossas. Abordamos todas as situações 
com a atitude de aprendizes e procuramos discernir o que Deus já está 
fazendo e onde Ele está nos convidando para nos juntarmos a Ele.. 
Contextualizamos nossas práticas às culturas nas quais servimos para 
representar e apresentar o Evangelho de Jesus Cristo de forma eficaz.

EXCELÊNCIA Reconhecendo que Deus merece glória em tudo o que 
fazemos, empreendemos tudo de todo o coração e com o melhor de nossa 
capacidade. Abordamos nosso chamado para a excelência com criatividade, 
comprometendo-nos como administradores dos recursos de Deus.

AMOR: Abraçando nossa identidade como um povo amado por nosso 
Criador, buscamos amar o Senhor com todo nosso coração, alma, mente e 
força. . Da mesma forma, nos comprometemos a amar uns aos outros e ao 
mundo ao nosso redor, aprendendo a fazer o bem, buscar a justiça e corrigir 
a opressão.  

PARCERIA: Compreendendo nosso papel como colaboradores de Deus, 
procuramos intencionalmente fazer parceria com outros para promover 
o trabalho de transformação em todo o mundo. Comprometemo-nos a 
trabalhar juntos em unidade e comunidade como uma família de fé.

Nós nos mantemos um conjunto de características e qualidades, que, em 
suma, constituem nossa abordagem para a educação transformacional. 
Nosso diferencial é a forma como abraçamos estes princípios, crenças e 
ideias que, em si e por si mesmas, não são necessariamente "distintas".

Distitinvos Organizacionais TeachBeyond
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Deus chamou o TeachBeyond para ser um agente 
de transformação capacitado pelo Espírito Santo 
entre aqueles a quem servimos:  membros, alunos, 
organizações, e comunidades. Estes são nossos 
objetivos para eles:

MEMBROS

se tornarão cada vez mais modelos eficazes de 
uma vida transformada

EDUCATION

serão excelentes, holísticos, cristocêntricos, e 
contextuais para todos

ORGANIZAÇÕES

serão relevantes, eficazes e com recursos

COMUNIDADES

experimentarão redenção

A QUEM SERVIMOS

COMO SERVIMOS
ESCOLAS

pré-escola, ensino fundamental, ensino médio

ENSINO SUPERIOR

universidades, faculdades, seminários

EDUCAÇÃO INFORMAL

cursos de idiomas, acampamentos, 
desenvolvimento de liderança, retiros, 
aconselhamento



Beyond Inglês
Beyond Inglês oferece um programa 
de inglês de qualidade em um 
subúrbio de Brasília para estudantes 
de todos os níveis econômicos e 
oferece a esperança de Cristo 
por meio de uma educação 
transformadora.

Black Forest Academy
bfacademy.com

Black Forest Academy  na Alemanha 
opera desde 1956, oferecendo 
educação de qualidade para 
aproximadamente 300 alunos locais 
e internos cujas famílias atendem 
em mais de 50 países.

BridgeWay North American School
bridgewaymexico.com

Os moradores locais pediram 
à TeachBeyond para ajudar a 
estabelecer a BridgeWay North 
American School na Cidade do 
México. A escola abriu para as aulas 
no outono de 2017.

Conheça a família  TeachBeyond

Arbor Christian Academy
arborchristianacademy.org

Atendendo estudantes locais na 
República Dominicana a partir de 
2017, a escola oferece pré-escola até 
o ensino fundamental.

Belize Christian Academy
belizechristianacademy.com

A Belize Christian Academy atende 
aproximadamente 235 alunos locais 
e missionários, desde o jardim de 
infância até o último ano do ensino 
médio.

Acamp-Serra
acampamento.org

Acamp-Serra é um ministério 
de acampamento no Brasil que 
oferece acampamentos noturnos, 
diurnos e de inglês para crianças, 
adolescentes e famílias.

Beyond Borders
teachbeyond.org/beyondborders

Beyond Borders envia educadores, 
administradores e funcionários 
cristãos para fornecer educação 
transformadora aos deslocados e 
marginalizados.

Asunción Christian Academy
aca.edu.py

Iniciada em 1958 no Paraguai, 
Assunção oferece educação 
pré-escolar ao 12º ano em inglês, 
espanhol e guarani. Os alunos 
podem se formar com um diploma 
americano e paraguaio.

Christian Academy in Mozambique
cam.edu.mz

Uma escola internacional K-12 muito 
diversificada que começou em 
1996. Eles fornecem uma educação 
de qualidade a partir de uma 
perspectiva cristã. Os alunos se 
formam academicamente prontos 
para se inscrever na universidade.
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ukarumpa international school
ukarumpainternationalschool.org 
A Escola Internacional Ukarumpa  
(UIS), localizada em Papua, Nova 
Guinea, oferece educação pré-
escolar ao ensino médio. A UIS 
oferece um Estudo de Língua 
Materna (MTS), um programa 
de ESL e um Departamento de 
Assistência à Aprendizagem (LAD). 

Rainforest academy asia
A Academia Rainforest está 
localizada em um país asiático ao 
longo do equador. Fundada em 
2009,  esta escola privada de base 
religiosa tem um corpo discente de 
cerca de 200.

Fateb Kinshasa Academy
fatebkinshasa.academy

A primeira escola africana de 
propriedade, gerenciada e com 
funcionários da TeachBeyond abriu 
como FATEB Kinshasa Academy 
em 2015 na capital da República 
Democrática do Congo. 

Founders Academy Bangladesh
A Academia Founders providencia 
Instrução de inglês médio usando 
um currículo americano. A escola 
providencia uma educação internacional 
que prepara os estudantes locais para 
estudar nas melhores universidades.

international education services
Serviços de Educação Internacional 
é uma escola, localizada em um dos 
maiores nações não alcançadas na 
janela dos 10/40 (uma área retangular 
do norte da África, Oriente Médio e 
Ásia entre 10 graus norte e 40 graus de 
latitude norte). Seu propósito é educar os 
filhos de famílias chamadas ao ministério 
neste país.

Léman International Academy
liacademy.ch

A Academia Internacional 
Léman  abriu em 2010 para oferecer 
uma educação bilíngue francês/
inglês para idades de 3 à 11. E está 
localizada perto de Geneva e segue 
um currículo Suíço.

Janz Team Gramado
janzteam.com.br

Janz Team Gramado é um campus 
com instalações para reuniões 
e acampamentos. É onde a 
TeachBeyond Brasil realiza muitos 
de seus eventos.

LiveBeyond
LiveBeyond, fundada em 2008 com 
o nome Atos e renomeada em 2016, 
transforma jovens no Brasil por meio 
de formação teórica e prática em 
estágios e viagens missionárias.

Open Schools Worldwide (Escolas 
abertas em todo o mundo)  
osww.org

Open Schools Worldwide dá às 
crianças marginalizadas, sem 
acesso às escolas, a oportunidade 
de aprender matemática e 
alfabetização até a terceira série.

Santa Cruz christian learning 
center  scclc.org

O Santa Cruz Cristian Centro de 
Aprendizagem foi inaugurado na 
Bolívia em 1977 e oferece uma 
educação cristã de qualidade em 
inglês. Os alunos se formam com 
diplomas bolivianos e americanos.

HopeSeed School
hopeseedschool.org

HopeSeed oferece aulas da pré-
escola à quinta série. Começou em 
2020 e providencia instruções tanto 
em espanhol quanto em inglês.

Puebla Christian school
pueblachristianschool.org

Puebla oferece classes de inglês 
do ensino fundamental até o final 
do ensino médio. Eles promovem o 
crescimento holístico e a excelência 
acadêmica. A escola foi fundada em 
1967.
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Mike Koerber / 
Diretor Regional Canada & EUA 
Ao longo do ano passado, Deus continuou a 
abrir portas para a TeachBeyond fazer parcerias 
com novas escolas e países ao redor do mundo. 
O Global Impact Fund fornece financiamento 
estratégico para ajudar a tornar isso possível. Em 
2021, realizamos nosso primeiro “Dia de Doação” 
em 18 de novembro. Vários doadores generosos se 
ofereceram para alcançar fundos, até US$ 50.000.  

No Dia da Doação, a equipe CANUSA se reuniu 
para compartilhar sobre o trabalho global da 
TeachBeyond. Foi um dia repleto de testemunhos 
em vídeo, reuniões de equipe, momentos de 
oração, momentos de riso, compartilhamentos 
no Facebook, telefonemas e convites para 
amigos e familiares. Como sempre faz, Deus 
nos surpreendeu quando superamos a meta de 
arrecadação de fundos! Uma de nossas equipes 
da CANUSA conta como viu Deus provendo de 
maneira especial através desta campanha:  

“No Dia da Doação, senti-me compelido a entrar 
em contato com um amigo meu, mas resisti à ideia 
de ligar para ele o dia todo. Por quê? Porque esse 
amigo é tão anti-religioso quanto possível. Por 
volta do meio da tarde, aquela sensação incômoda 
no meu coração não ia embora, então marquei 
uma videochamada rápida com ele. Quando 
falamos sobre o Dia da Doação, e especificamente 

sobre o Global Impact Fund, pude ver Deus se 
movendo porque ele imediatamente concordou em 
dar um presente único. Eu estava sem chão. Deus 
provê. E Ele pode despertar até o mais improvável 
dos corações.”   

Além da maneira como vimos Deus trabalhando 
no Dia de Doação, outros destaques da região 
Canadá/EUA em 2021 incluem: 

• Ver cada vez mais parceiros financeiros 
apoiando com alegria o avanço da 
TeachBeyond em todo o mundo, refletido por 
um aumento de 44% no Global Impact Fund 
fornecido pelo dobro dos doadores de 2020.  

• Lançando nossa nova marca TeachBeyond 
para toda a organização, bem como o novo 
site para o Canadá/EUA. 

• Lançamento de um novo software de gestão e 
mobilização de doadores que melhora tanto 
a eficácia interna quanto a experiência do 
usuário para doadores e candidatos. 

• Apoiar o desenvolvimento de novas iniciativas 
de Relações com a Igreja em outras regiões, 
enquanto continua a aumentar as parcerias da 
Igreja no Canadá e nos EUA. 

• Aumentar nossas equipes de mobilização e 
avanço em 2 membros cada, para aumentar 
nossas capacidades de envio e captação de 
recursos.  

CANADÁ E ESTADOS UNIDOS

Deus continua a abrir portas

104
Membros nacionais, 

internacionais e associados 
servindo no Canadá e Estados 

Unidos

5
Projetos e programas 

viabilizados pela 
TeachBeyond no Canadá e 

Estados Unidos

IMPACTO
REGIONAL

Foto na direita. Sorrisos na pracinha da Academia Arbor Christian.
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Tamera Peters / Diretora Regional da África

Na República Democrática do Congo, os 
professores da Academia Fateb Kinshasa estão 
testemunhando escolas e a vida de professores 
sendo transformadas, a medida que espalham 
serviços educacionais transformacionais para 
3 outras escolas fora da cidade de Kinshasa. A 
maioria dos estudantes são órfãos. 

Heritier Fima, nosso Diretor Nacional da RDC, 
compartilhou a história de um menino de 10 anos 
sem pés ou mãos, que havia sido provocado e 
intimidado em sua escola anterior e não queria 
mais frequentá-la. A equipe de Fima tinha 
acabado de treinar os professores de uma dessas 
escolas, para ver as crianças como Deus as vê. 
“Esse menino veio para esta escola e foi tratado 
como uma criação de Deus e mostrou o amor de 
Deus. Ele experimentou que era amado como é e 
que Deus o criou assim. Esta criança começou a 
apreciar o seu valor e a perceber que era capaz de 
aprender e progredir.”   

Nosso escritório na África do Sul organizou sessões 
de treinamento educacional online que envolveram 
mais de 200 professores e líderes de vários 
países africanos, equipando-os com ferramentas 
educacionais práticas imersas em uma cosmovisão 
bíblica. 

Pela graça de Deus, Open Schools Worldwide, 
nosso ministério para crianças que não têm 
acesso à educação, continuou a colaborar com 
vários novos parceiros. Eles também treinaram 
cerca de 100 novos tutores, embarcaram no 
desenvolvimento da próxima fase do currículo 
e estenderam nossos projetos para novas 
áreas. A vida de 3.670 crianças marginalizadas 
foi impactada por mais de 200 voluntários que  
realizaram o programa em 74 locais. A maioria dos 
tutores e crianças também enfrentaram os desafios 
da fome e da falta de equipamentos de proteção. 

Em 2021, Beyond Borders, nosso ministério com 
pessoas deslocadas, trabalhou com 5 parceiros 
locais na África para atender mais de 300 alunos. 
Uma parceria com uma igreja de refugiados 
em Uganda começou a atender 74 jovens e 36 
crianças, e uma biblioteca para nosso projeto 
Níger trouxe muita alegria aos alunos refugiados. 
Também recebemos umterceiro grupo de alunos 
para o nosso programa escolar de Corá e 
transferimos 5 crianças para uma escola cristã 
local. 

Os campos estão maduros para a colheita, e 
estamos cheios de gratidão e expectativa de como 
Deus está trabalhando por meio da educação 
transformadora na África.   

Os campos estão maduros para a colheita

ÁFRICA
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Destaques de 2021:
• A criação de uma ferramenta 

de treinamento de 
professores de 7 módulos 
chamada Sparrow Project, 
para escolas despercebidas 
e com poucos recursos, está 
sendo usada na RDC e na 
Etiópia, atualmente treinando 
mais de 50 professores e 
líderes nacionais.

• Acolhendo o CAM, Christian 
Academy Mozambique, 
situado em Maputo, 
na família de escolas 
TeachBeyond.  

• OSWW entregou 3.000 
livros de alfabetização e 
numeração nas áreas rurais 
de Chikwawa, Malawi e 
equiparam os projetos com 
2.000 máscaras.

• O anual OSWW ‘Kilometers 
for Kids’ evento realizado 
em 6 continentes em 
junho de 2021, excedeu o 
valor da arrecadação de 
fundos de 2020, apesar dos 
confinamentos.

• Uma parceria com uma 
igreja de refugiados em 
Uganda começou a atender 
74 jovens e 36 crianças. 

• 15 novos membros juntaram-
se a nós na Etiópia, Senegal e 
Nigéria. 

Um grupo de estudantes lê juntos na biblioteca.
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120
Membros 

internacionacionais 
e nacionais da 

TeachBeyond servindo 
na África.

17
Países

99
Projetos e programas 

viabilizados pela 
TeachBeyond na África 

(locais de acesso 
criativo não aparecem 

no mapa abaixo)

IMPACTO
África

Dakar Academy

Bingham Academy

Virunga Valley Academy

Fateb Kinshasa Academy
TeachBeyond DRC (RU)

Open Schools Worldwide 
TeachBeyond South Africa (África do Sul)

Kigali International 
Community School

FATEB (Bangui)

Sahel Academy

Open Schools Worldwide 
Beyond Borders

LEGENDA
Família TeachBeyond
Parceiro da TeachBeyond
Open School ou Beyond Borders programas de parceria

Lighthouse Primary 
& Secondary School

Christian Academy 
Mozambique

Elwa Sunrise



Top: Ruby lendo com estudantes. Bottom: Aaron auxilia nas atividades de leitura no dia da Biblioteca.
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VF / Diretor Regional da Ásia

Continuamos a ver Deus ir adiante do trabalho 
na Ásia, pois começamos a trabalhar com 
novos projetos em 3 novos países e colocamos 
funcionários em cada uma dessas escolas. Muitas 
vezes é bom dar um passo para trás para ver 
como Deus está usando cada professor, em cada 
projeto, de maneiras que inicialmente nem sempre 
são aparentes.  Uma escola ao se preparar para 
uma campanha de capital surgiu com essas 
maneiras pelas quais sua escola está fazendo a 
diferença:  

1. 50% das igrejas naquela área geográfica foram 
iniciadas com contribuições da escola e daqueles 
que a escola serviu.  

2. A escola conseguiu dar permissão de trabalho a 
35 crentes expatriados para permitir que a família 
servisse lá, sem se preocupar em perder o visto ou 
expirar.  

3. A escola conseguiu empregar 24 crentes 
nacionais que, de outra forma, teriam dificuldade 
em conseguir emprego.  

4. A escola foi capaz de ajudar a iniciar uma pré-
escola transformadora para crianças nacionais.  

5. A escola apoiou mais de 150 famílias 
trabalhando no ministério naquele país.  

Essas foram algumas das principais maneiras, mas 
existem muitas outras maneiras de viver naquela 
cidade em particular, através das interações 
e conexões pessoais, Deus estava se tornando 
conhecido.  Quando reservamos um tempo para 
olhar para a fidelidade de Deus, isso nos encoraja 
para o futuro, à medida que continuamos trazendo 
transformação para nossos alunos, professores, 
projetos e comunidades!  

 

Deus vai adiante nós

ÁSIA
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Destaques de 2021:
•  Vimos uma nova escola 

em um país de acesso 
criativo iniciar o processo 
de constituição de uma 
entidade legal. 

• Vimos uma de nossas escolas 
em um país de acesso 
criativo conseguir dinheiro 
suficiente para comprar 
um terreno para um novo 
edifício.  

• Nós mandamos nossos 
primeiros membros 
para 3 novos projetos da 
TeachBeyond este ano.  

• Nós vimos os acampamentos 
recomeçarem este ano na 
Ásia Central.  

• Nós agora temos mais de 50 
projetos e programas em 19 
países em toda a Ásia.  

• Nós temos 298 membros, 
membros nacionais e 
membros secundários 
servindo em toda a região.   

Alguns instantâneos 
entre os respingos em 
uma escola de natação 
na Ásia.
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IMPACTO
298

Membros internacionais e 
nacionais do TeachBeyond 

servindo na África

19
Países

50
Projetos e programas 

viabilizados pela 
TeachBeyond na África 

(locais de acesso criativo não 
aparecem no mapa abaixo)

Ásia

William Carey Academy

Internationacional
Educação 
Serviços

Whitman Academy

Hope International School
Grace International School

Chiang Rai International Christian School
Cornerstone Counseling Foundation

Bethlehem Evangelical 
Academy

Faith Academy
International Graduate 
School of Leadership

Pag-asa Orphanage

English Camp, Philippines 
TeachBeyond Philippines (Filipinas) 

3 English Camps in 
Central Asia

Okinawa Christian 
School International

Faith International Academy

Asia Graduate School of Theology

LEGENDA
Família TeachBeyond
Parceiro da TeachBeyond

Rising Star International School

Hope Academy

Wesley International School
Mountainview Christian School

Ukarumpa International 
School

Caspian Academy



Uma escola na Ásia 
traz mudança para a 

comunidade

Ukarumpa International 
School



Jessica Weaver / Diretora Regional da Europa

Apesar do fato de que as viagens ainda eram 
difíceis, vimos um enorme crescimento na região 
da Europa. Assinamos 8 novos acordos este ano, 
um dos quais foi para iniciar o processo de adoção 
de uma escola na Roménia.  

Bucharest Christian Academy (BCA) veio para 
TeachBeyond desanimada, sem esperança, 
exausta e pronta para fechar as portas, depois 
de 25 anos servindo em Bucareste. Após uma 
reunião com alguns líderes da TeachBeyond & 
BCA, decidimos redigir uma Carta de Intenções 
e montar uma Força-Tarefa de Emergência. Essa 
Força-Tarefa ajudou na arrecadação de fundos 
para pagar o empréstimo do prédio, recrutamento 
de mais alunos, revitalização e treinamento do 
conselho, mobilização de novos professores e 

finanças gerais. Estes comitês ajudaram a focar 
o BCA na busca dos seus objetivos e a terminar 
o ano forte. Eles caminharam ao lado da BCA, 
deram conselhos e tiraram algumas coisas 
do prato da diretora da escola, para que ela 
pudesse se concentrar em fazer a escola passar 
por este momento difícil. Eles terminaram o ano 
letivo com dívida zero, boa retenção de alunos 
e revitalizados – prontos para começar um novo 
ano. Recentemente, transferimos a BCA para uma 
equipe de suporte ao projeto (PST) regular em vez 
de uma força-tarefa porque as coisas estão indo 
muito bem.  

Este é apenas um pequeno exemplo de como 
Deus está usando o TeachBeyond na Europa para 
promover a Educação Transformacional.  

Expansão na região

EUROPA
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Destaques de 2021:
• Em 2021, a Beyond Borders fez parceria com uma organização local para apoiar 

a educação de crianças em um campo de refugiados na Grécia. Cada mês, 
aproximadamente 250 crianças de 6 a 9 anos receberam 20 horas de aulas de 
inglês informadas sobre trauma entregue por um professor amoroso, alcançando 
cerca de 3.000 crianças com aprendizado e apoio de cura. 

• Nosso suporte educacional para 20 crianças vivendo no orfanato Casa Dorca na 
Romenia continua. As aulas de inglês e o apoio escolar diário foram ainda mais vitais 
durante a pandemia, com lockdowns frequentes e longos períodos de quarentena e 
isolamento. 

• Os acampamentos continuaram online em 2021, mas estamos ansiosos para 
começar a voltar aos acampamentos presenciais em 2022. 

• O amor de Deus está sendo compartilhado com crianças de famílias sem igreja em 
escolas de toda a Europa, levando a conversas frutíferas com os pais. Alguns pais 
estão até pedindo materiais e recursos para que possam responder as dúvidas dos 
filhos, já que eles mesmos não têm conhecimento sobre Deus.  

• A maioria das escolas está preparada para recomeçar as aulas presenciais para o 
ano escolar de 2021-2022. 

Projetos interativos, começando com o menor dos alunos!
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IMPACTO
285

Membros internacionais 
e nacionais do 

TeachBeyond servindo 
na Europa

17
Países

39
Projetos e programas 

viabilizados pela 
TeachBeyond na Europa 

(locais de acesso 
criativo não aparecem 

no mapa abaixo)

Europa

Netzwerk TeachBeyond
Black Forest Academy

Christliche Schule Kandern
Acampamentos Ingleses, 

da Páscoa e Acampamentos ao Ar Livre

Christian International School of Prague
LinGo (República Checa)

Association Pierres Vivantes

TeachBeyond France (ÉducaVie)

TeachBeyond UK (RU)
TeachBeyond Global Centre

TeachBeyond Portugal
e Aampamento de Inglês

Bucharest Christian Academy

International Academy 
of Saint Petersburg

Acampamento inglês na Bielo-Rússia

TeachBeyond Moldova (Cognita)
e Aampamento de Inglês

Young Life

SHARE Education Services, Hungary

International Christian School of Budapest
Teach ESL (Hungria)

International Christian School of Vienna

GDQ International Christian School

Beyond Borders

Evangelical Christian Academy

TeachBeyond Serbia (Sérvia)

Léman International Academy
TeachBeyond Switzerland (Suíça)

Ukraine Language 
Services 

LEGENDA
Família TeachBeyond
Parceiro da TeachBeyond

Casa Dorca Orphanage – Romania

American Preschool Academy

New Generation

Kyiv Christian 
Academy

You Are Special Preschool

Narnia Elementary School

La Chrysalide
College Daniel

Refugee Camp, Beyond Borders

LIFE International

Lezha Academic Center

Lisbon Christian Academy



Demonstrações de quadro branco em uma sala de aula na Bucareste Christian Academy



Chantelle Sawatzky / 
Diretora Regional da América Latina
Ao longo de 2021, a pandemia continuou 
impactando nossos projetos e membros. A longa 
temporada de isolamento continuou. Viajar na 
região foi um desafio. Algumas escolas não 
estão operando pessoalmente desde que os 
fechamentos entraram em vigor nos primeiros 
meses de 2020. À medida que aprendemos a 
nos adaptar às realidades da vida durante uma 
pandemia, também encontramos oportunidades 
para nos conectarmos com nossos projetos e 
membros de novas maneiras.  

Após conferências globais canceladas, convidamos 
nossos membros na América Latina para participar 
de um retiro virtual. Reservamos um tempo 
individualmente ou em pequenos grupos, para 
reorientar nosso foco através da meditação no 
Salmo 23, onde Davi relembra as maneiras pelas 
quais Deus o abençoou, protegeu e providenciou, 
mesmo em épocas em que o mal ameaçava 
vencer.   

O trabalho com escolas continuou a crescer 
na América Latina. Assinamos acordos com a 
Asuncion Christian Academy no Paraguai e a 
Puebla Christian School no México. Conseguimos 
desenvolver equipes de apoio ao projeto para a 
maioria das escolas TeachBeyond na região este 
ano, conectando os diretores das escolas com 
uma equipe de representantes do departamento 
de serviço que estão disponíveis para apoiá-los 
em seu trabalho. Em 2021, lançamos orientações 
de projetos virtuais para escolas próprias da 
TeachBeyond na América Latina, onde pudemos 
apresentar a todos os membros do projeto 
nacional os serviços que oferecemos, bem como 
fornecer treinamento básico em princípios de 
educação transformacional.  

Nossa equipe de educação informal, em parceria 
com igrejas em toda a América do Norte, 
conseguiu acompanhar os tempos, oferecendo 6 
acampamentos virtuais de inglês em toda a região, 
inclusive no Brasil, México, Argentina e Equador.  

O ano passado também marcou o início da 
expansão da Open Schools Worldwide na América 
Latina! Open Schools é um departamento da 
TeachBeyond que oferece educação matemática, 
alfabetização e habilidades para a vida para 
crianças que sofreram uma interrupção da 
educação regular. O currículo trabalha com 
voluntários em comunidades remotas e é projetado 
para levar as crianças até o nível acadêmico da 
3ª série, para que possam se integrar às escolas 
locais. Este ano, uma equipe de 8 voluntários no 
Brasil trabalhou arduamente na tradução do 
programa para o português, com planos de lançar 
a primeira coorte de treinamento de voluntários em 
2022. 

No âmbito do ensino superior, formamos uma 
nova parceria com o FOCO, seminário que oferece 
educação teológica para aqueles que trabalham 
no ministério em tempo integral. Começou como 
um programa de língua portuguesa e está 
começando a oferecer aulas de espanhol também. 
Nosso novo acordo permitirá o acesso a bolsas de 
estudo para nossos membros da América Latina 
que desejam avançar em sua formação teológica.  

À medida que continuamos a servir ao lado de 
nossos parceiros na região, caminhando em 
obediência enquanto Deus abre as portas, estamos 
confiantes, como Paulo estava, “que aquele que 
começou uma boa obra … irá completá-la até o 
dia de Cristo Jesus." (Filipenses 1:6) 

Até o dia de Cristo Jesus 

AMÉRICA LATINA
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Destaques de 2021:
• Bem-vindos Asunción Christian Academy no Paraguai e 

Puebla Christian School no México a família de escolas 
TeachBeyond.

• Forneceram orientação virtual para todas as escolas 
TeachBeyond na região.  

• Ofereceu uma nova bolsa de estudos para treinamento 
teológico aos nossos membros de língua portuguesa e 
espanhola.

• Expandido para Paraguai e Argentina.

Celebrações escolares no Uruguai.
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240
Membros internacionais 

e nacionais do 
TeachBeyond servindo 

na America Latina.

14
Países

49
Projetos e programas 

viabilizados pela 
TeachBeyond na 

America Latina, incluindo 
acampamentos ingleses

IMPACTO
AMÉRICA LATINA

Academia Los Pinares

BridgeWay North American School
Belize Christian Academy

Cap-Haitien Christian School

Cordoba Immersions

Ministério de Acampamento

Quatro Acampamentos de Ingleses,Rio
Educação informal,São Paulo

Uruguay ministries

 Alliance Academy International

Nicaragua Christian Academy

Carachipampa Christian School

Arbor Christian Academy

Sojourn Academy

Beyond Inglês

Community Outreach 
and Publishing

El Camino Academy

Bocachica Christian School

Discovery Academy

Santa Cruz Christian Learning Center

TeachBeyond Brazil (Brasil)
Acamp-Serra
Casa da Paz
Live Beyond

Centro de Formação Teologica
Quest Brazil

LEGENDA
Família TeachBeyond
Parceiro da TeachBeyond

Puebla Christian School 

Christian Academy of Guatemala 

Asunción Christian Academy

El Camino Bilingual School

LinGo



Treinamento e desenvolvimento no Uruguai.



 Destaque Financeiro Global de 2021

FINANÇA

24 Destaques

$15,715,903.37 (R)
$14,585,945.18 (D)

$5,964,959.09 (R)
$4,770,602.85 (D)

$2,102,995.39 (R)
$1,819,856.89 (D)

$572,343.45 (R)
$557,579.89 (D)

$2,037,214.82 (R)
$2,186,271.74 (D)

*Todos os números são baseados em relatórios locais 
convertidos para USD

RECEITA POR REGIÃO 
(R)*

Região da áfrica $572,343.45 (D)

Região da ásia $2,102,995.39 
(D)

Região da europa $5,964,959.09 
(D)

Região da América Latina $2,037,214.82 (D)

Região da EUA Canadá $15,715,903.37 
(D)

Total $26,393,416.12 
(D)

DESPESAS POR REGIÃO 
(D)*

Região da África $557,579.89 (D)

Região da Ásia $1,819,856.89 
(D)

Região da Europa $4,770,602.85 
(D)

Região da América Latina $2,186,271.74 (D)

Região dos EUA e Canadá $14,585,945.18 
(D)

Total $23,921,256.44 
(D)



  Destaques 25

696 posts      2,000 followers
@TEACHBEYOND



A visão da TeachBeyond é servir ao mundo de nosso Pai, amar Jesus Cristo e ver 
indivíduos e comunidades transformados por Seu Espírito através da educação. É 
nosso papel e privilégio chamar as pessoas para serem parceiras neste trabalho. 

Descubra como servir ou doar nos sites acima.

TEACHBEYOND GLOBAL CENTRE 
global.teachbeyond.org 
info@teachbeyond.org 
linkedin.com/company/teachbeyond

TEACHBEYOND ALBANIA (DESDE 2019)

TEACHBEYOND BELIZE (DESDE 2016)

TEACHBEYOND BOLIVIA (DESDE 2020)

TEACHBEYOND BRAZIL/BRASIL (DESDE 1969) 
teachbeyondbrasil.com 
teachbeyond.com.br

TEACHBEYOND CANADA (DESDE 1955)
teachbeyond.org 
info.ca@teachbeyond.org

TEACHBEYOND DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
CONGO (DESDE 2014) 
info.cd@teachbeyond.org

TEACHBEYOND USA (DESDE 2021)

TEACHBEYOND FRANCE/ÉDUCAVIE 
(DESDE 1956) 
educavie.fr 
info.fr@teachbeyond.org

TEACHBEYOND GERMANY/DEUTSCHLAND 
(SINCE 1954/2017) 
teachbeyond.de 
info.de@teachbeyond.org

TEACHBEYOND MEXICO (DESDE 2015)

TEACHBEYOND MOLDOVA/COGNITA (DESDE 
2012)

TEACHBEYOND PHILIPPINES (DESDE 2015)

TEACHBEYOND PORTUGAL (DESDE 1993)

TEACHBEYOND SERBIA (DESDE 2018) 

TEACHBEYOND SOUTH AFRICA (DESDE 2019) 
teachbeyond.co.za

TEACHBEYOND SWITZERLAND (DESDE 1956) 
teachbeyond.ch

TEACHBEYOND UNITED KINGDOM  
(DESDE 2002)
teachbeyond.org.uk 
info.uk@teachbeyond.org

TEACHBEYOND URUGUAY (DESDE 2021)

TEACHBEYOND USA (DESDE 1980)
teachbeyond.org 
info.us@teachbeyond.org

TeachBeyond é, também, oficialmente 
registrada em:  
• Seis países de acesso criativo (desde 2003, 2015,   
   2016, 2018, 2020, 2021)

Para endereços e números, por favor visite: 
teachbeyond.org/learn/contact-us

Escritórios Nacionais 


