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CONTRIBUIA 
COM A MISSÃO

A diretoria internacional  aprovou neste mês de 
dezembro as metas do Planejamento Estratégico 
2020-2025.
O Brasil, em sua Visão e Missão, estará alinhando 
suas metas para o País.
O PE abraça  a Visão de  Timóteo 3: 16-17,  
trabalhando para  ensinar mais profundamente,  
mais claro, e mover-se com mais rapidez e 
eficácia, de forma ampla, e lembrando que toda 
a Escritura é inspirada por Deus. 

Assim, decide abranger:
- Membros transformados  e transformacionais 
- Nosso chamado na educação transformacional
- Organizações moldadas por missão 
- Comunidades moldadas por missão

O PE  2021-2025 possui algumas metas e 
objetivos, a exemplo dos membros  tornarem-
se cada vez mais modelos eficazes de uma vida 
transformada. Para tanto estimula-se envolver 
cada membro em uma comunidade moldada 
por missão; envolver os membros em oração 
pela proclamação do evangelho por meio da 
educação transformacional, que é garantir que 
todos os membros recebam uma base para uma 
educação transformacional que seja excelente e 
contextual; envolver líderes na rede de liderança; 
fazer com que a liderança reflita melhor os países 
em que servimos.
Outra meta relaciona-se à educação excelente, 
holística, cristocêntrica e contextual para 
todos, fornecendo excelentes oportunidades 
de desenvolvimento / crescimento de função 
contextual para os membros; fornecendo 
treinamento sobre os princípios fundamentais 
da educação transformacional para cada projeto 
TeachBeyond; criando equipes globais para 
crescimento fora dos projetos locais.

Juçara Tonet Dini 
Diretora Nacional do TeachBeyond Brasil

E para os líderes de projetos, o aumento do
 número de alunos diretos de 20.000 para 50.000.

- Crescer para 50 projetos TeachBeyond e 350 
projetos parceiros em 100 países;
- Fornecer desenvolvimento de funções para 
5.000 educadores. 

O aumento de recursos, de áreas e regiões de 
abrangência, de voluntários, também faz parte 
dos números previstos, bem como  a preocupação 
com as comunidades, que  passem por uma 
transformação redentora; que aumentem  
oportunidades / recursos para o envolvimento 
da igreja local, o aumento da aquisição da 
linguagem, o evangelismo local e discipulado. 
O relacionamento mais profundo com a igreja 
e seus ministérios locais também podem ser 
multiplicados.
No Brasil, registra-se em 2020 uma média de 52 
projetos em andamento, e sob estes cerca de 
105 subprojetos ou subprogramas decorrentes, 
com a participação ativa de 70 pessoas, além do 
grupo de voluntários permanentes, chegando-se 
a aproximadamente 250 pessoas.
O número de pessoas alcançadas em nível 
presencial, devido à pandemia, tornou-se um dado 
a postergar, mas acredita-se que pelo relato de 
cada ministério e projeto publicados nesta edição, 
tenha-se um resultado híbrido de 4 mil pessoas.

“Que o Senhor nos tenha misericórdia”  
(Sl 51:3).



TEACHBEYOND BRASIL 

 

250  
PESSOAS TEMPORARIAMENTE E 

PERMANENTEMENTE  
ENVOLVIDAS

 

55 
MISSIONÁRIOS 

 

195 
VOLUNTÁRIOS 

 15 
ORGANIZAÇÕES  

PARCEIRAS 

 7 
ESTADOS, ONDE O TEACHBEYOND 

DISPÕE DE REPRESENTANTES 
 

5 
PAÍSES, ONDE O BRASIL DISPÕE DE 

APOIOS 
 

52 
PROJETOS EM ANDAMENTO

TEACHBEYOND EM NÚMEROS

Deus chamou o TeachBeyond para ser um agente de 
transformação, fortalecido pelo Espírito Santo, entre aqueles a 
quem servimos,  educadores, alunos, organizações e comunidades. 
Atualmente o TeachBeyond conta com 904 Membros servindo 
em todo mundo, 70 organizações parceiras e 61 países. 
Nestes, 23 possuem escritórios nacionais estão registrados.  
 
No último ano, foram identificados 2019 trabalhadores servindo 
em algum pólo representativo do TeachBeyond, representando 
um aumento de 113% desde 2014. Este é um testemunho de 
Deus fazendo um trabalho extraordinário em e por meio do 
TeachBeyond . Deve-se notar que a categoria de Voluntários 
provavelmente continua a ser subnotificada. A tendência de 
crescimento atual indica que não se atingirá a meta de 2650 
trabalhadores no total (1550 membros e 1100 outros trabalhadores). 
 
O número de membros (equipe de cristãos multicultural e 
nacional) está atualmente em 904, tendo visto um aumento de 
108% desde 2014. Embora alcançar a meta de 1550 membros 
agora pareça improvável, continuaremos pedindo a Deus 
por isso no próximo ano, afirma a direção global. Ao mesmo 
tempo, louva-se a Deus pelo notável crescimento registrado. 
 
Dos atuais 904 membros, 53% (482) foram identificados 
junto ao banco de dados como canadenses e americanos, 
o que  aproxima muito da meta de 2020, de ter 50% de 
membros de outros países além do Canadá e dos Estados 
Unidos. Preve-se cumprir essa meta de uma mudança 
cultural significativa para a organização no próximo ano. 
Atualmente, todas as as regiões, exceto duas (África e Canadá 
/ EUA), têm pelo menos 75 membros servindo. Prevemos que 
se vá atingir essa meta no próximo ano com todas as regiões. 
 
No final de 2019, prevê-se ter 23 entidades jurídicas nacionais (1 ainda 
está pendente). Prevê-se ainda cumprir essa meta de 26 entidades 
jurídicas nacionais no próximo ano, com base em países específicos, 
onde se acredita que a missão seja registrada no próximo ano.  
 

Aumentar o número de países 
nos quais se oferece serviços 
educacionais de 39 para 65, com 
base em convites de comunidades 
(por exemplo, igrejas, cidades, vilas, 
autoridades) é outra das metas. 
 
O TeachBeyond prestou serviços 
educacionais em 61 países neste 
ano, o que representa um aumento 
de 56% desde 2014. Prevê-se cumprir 
a meta de 65 países até o próximo 
ano.

TeachBeyond trabalha em todos os países azuis, os países azuis listrados são países de acesso criativo. 

Trabalhamos em 61 países e estamos registrados como uma organização nacional em 23 países



CASA DA PAZ É OPÇÃO DE 
HOSPEDAGEM EM GRAMADO

No Brasil há 51 anos, o TeachBeyond 
Brasil, com sede em Gramado, 
desenvolve diversos projetos  em nível 
nacional, representado também em 
países do exterior.
Àquele que é capaz de fazer infinitamente 
mais do que pedimos ou pensamos, de 
acordo com o seu poder que atua em 
nós, conforme Efésios 3.20, inspira aos 
diversos projetos em andamento em 
todo o Brasil!
Na sede em Gramado, encontra-se à 
disposição a Casa da Paz, dirigida pelos 
parceiros Pedro e Cláudia Borges. A Casa 
recebe eventos corporativos e cristãos, 
com um ambiente acolhedor, gerando 
um sentimento de pertencimento, tanto 
aos missionários como aos hóspedes. 
Em 2020 o local recebeu reformas 
internas e no jardim, visando sediar pic-
nics, acampamentos e outras atividades.

PROJETO ÁGUIA REALIZA ENCONTROS ONLINE E ALCANÇA MAIS DE 3000 PESSOAS

O Contraturno é um dos projetos sociais realizados em Gramado, coordenado por Erlo e Juliana Aurich, 
e integrado por mais 6 pessoas,  alcançando uma média de 75 crianças de 4 escolas parceiras. O Projeto 
Águia, durante a pandemia, realizou 6 lives sobre prevenção de drogas, e somente uma delas alcançou 
3.300 visualizações. Os contatos e reuniões com a Comissão de Prevenção, formada por civis, militares e 
judiciais prevêem novas ações para além da pandemia.

ACAMP-SERRA REALIZA LIVES NA PANDEMIA

Os acampamentos realizados a partir da sede em 
Gramado alcançaram em 2020 a mais de 1500 
pessoas, entre crianças, jovens e adolescentes.
Com as concepções programáticas,  coordenação 
e execução de Gleidson e Pamela Praia, Gustavo e 
Tami Brocker nas programações e apresentações, 
o AcampSerra contou ainda com o apoio de 
voluntários para desenvolver os projetos, bem 
como com 128 equipantes no de verão. Somente o 
AcampPampa em Pelotas alcançou 661 jovens.
Com diversas formações, os missionários 
igualmente promoveram o Acamp Virtual, com 150 
participantes;  a Conferência junto aos Ribeirinhos, 
no Estado de Pará, com 70 inscritos; já o evento 
em Santa Catarina alcançou a 100 pessoas, além 
de outras centenas em outros acampamentos, 
reuniões on line, oficinas diversas, atividades com 
famílias, devocionais, piqueniques, aventuras com 
hóspedes. 
Uma loja virtual foi criada para venda de produtos 
visando o sustento do Acamp. 
E para este momento, estréia o Acampamento 
Descentralizado, um piloto com 10 participantes em 
barracas, no espaço externo da sede.

TEACHBEYOND GANHA POLÍTICA DE PROTEÇÃO 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

A elaboração da Política de Proteção da Criança e 
do Adolescente do TeachBeyond Brasil mereceu 
pesquisa liderada pela missionária Pamela Praia.  
Uma reunião mensal com toda a equipe, “a fim de 
elaboramos nossa Politica de Proteção”, é umas das 
metas. 
“Nosso objetivo é que essa Política seja ensinada por 
todos os nossos missionários, alunos, voluntários, ou 
seja, todos os envolvidos na sede do Teachbeyond 
Gramado. Assim, iremos ter eventos onde essa 
Política será apresentada, bem como em nossos 
acampamentos de verão e de inverno, tanto para 
acampantes como para seus familiares. 
A equipe é  composta por 6 pessoas.
Ao mesmo tempo, o Global acaba de finalizar o 
lançamento do Manual Safeguardian, a ser adotado 
igualmente por todos os países.

O Aconselhamento é um dos 
ministérios do TeachBeyond Brasil, 
focado em auxiliar na construção 
de processos  e igrejas terapêuticas, 
e  desenvolvido por  professores 
e  conselheiros formados na área, 
bem como por profissionais. O 
conteúdo praticado em consultório 
compreende as várias áreas 
de conhecimento necessárias 
para a compreensão e conexão 
do aconselhado, com vistas ao 
desenvolvimento saudável do ser 
humano.

O Encorajamento, como um primeiro nível do Aconselhamento, é in-
centivado e praticado por Howard Dueck (na foto com sua família), um 
dos líderes globais do TeachBeyond



DRIME SUMMIT AMÉRICA LATINA TRAZ EVANGELISMO DE RUA 
PARA GRAMADO

TICIANO CASTOLDI PASSA A INTEGRAR 
PROJETOS DE ENSINO

O missionário Ticiano Castoldi tem desenvolvido 
ações de suporte ao Theolab,  projeto que propõe 
pontos de encontro entre a fé e a ciência. A 
manutenção, seleção  e criação de conteúdo para 
mídias sociais, e a criação de um grupo ativo da 
ABC² (Associação Brasileira de Ciências) local,  com 
17 membros, interessados na temática da relação 
entre a fé e as ciências, e temas acadêmicos em 
geral.
O Instituto Semear também merece a atenção de 
Ticiano, através da oferta de cursos de graduação, 
pós-graduação e tecnólogos online com suporte 
local. Outros projetos de parceria de cursos na 
área de teologia e missiologia do Instituto Semear 
regional e local com o STG, também são trabalhados.
A ministração de aulas de história da Igreja, teologia 
sistemática e, para o próximo ano, panorama bíblico 
para os alunos do Live Beyond e graduação STG, 
fazem parte da agenda de Ticiano, bem como o 
auxílio na organização, planejamento e execução das 
temporadas de acampamento virtual e presencial 
(acamps em barracas) e projetos de angariação de 
fundos do Acamp-Serra.
Dentre os principais eventos destaca-se o 
Acampamento Theolab e o Theolab Intensive, 
alcançando 17 pessoas referentes ao grupo ABC², e 6 
alunos no Instituto Semear. Em torno de 60 pessoas 
referentes aos eventos foram alcançadas!

Um dos ministérios de tamanha 
importância para o TeachBeyond 
Brasil é o de Evangelismo Criativo, 
coordenado por Janete Jeanine 
da Silva.  Líder do Ministério Drime,  
de Gramado, uma das parcerias 
com o  TeachBeyond Brasil, 
Janete igualmente desenvolve 
os agendamentos da Casa da 
Paz, sendo também responsável 
pelos emails do AcampSerra, 
divulgação do Face e Instagram 
do TeachBeyond Brasil/Janz Team, 
pelo atendimento do telefone na 

sede. 
Janete colabora ainda com a  
MPC/Escola da Vida em Gramado, 
além de aulas de Pantomima e 
Evangelismo na Faculdade Batista 
de Ijuí. 
Esse ano teve envolvimento com 
o Drime Summit América Latina, 
onde 20  líderes foram hospedados 
na missão. “Fizemos evangelismo 
de rua, onde tivemos conversões 
e novos contatos”: “tenho dado 
discipulado e feito mentoria”, nos 
conta Janete.

STG AMPLIA AÇÕES EM 2020

O Seminário Teológico de Gramado- STG- com 16 
alunos, impactou pessoas com seus ministérios 
em igrejas;   80 delas participaram on line, através 
dos programas CAB e Trivium. Já o projeto Na 
Sua Igreja cerca de 100 pessoas foram alcançadas 
virtualmente, totalizando 500 pessoas em formação 
através das aulas e palestras. 
Com a coordenação de Ednardo e Lauren Duarte, 
Augusto e Ana Mucha, e do casal missionário da 
Sepal, Diego e Michele Santos, o STG ampliou ações 
e projetos. As formações se deram em apoio às 
igrejas, líderes e membros, viagens evangelísticas 
em várias cidades, semanas teológicas, eventos 
com jovens, jantares missionários, formaturas, e os 
programas Live e de Graduação.  O STG é um dos 
principais seminários do País voltados à formação e 
extensão do conhecimento teológico.

Jacinto Teixeira é um dos colaboradores na sede 
em Gramado, responsável pela manutenção 
e infra-estrutura do local. Oficialmente 
recebido como missionário, Jacinto tem 
levado educação transformadora por meio 
da pregação do evangelho junto a bairros 
em vulnerabilidade social e ajudado também 
as Igrejas da região, por meio do trabalho 
de infraestrutura (Construção, manutenção, 
pintura, consertos, jardinagens), bem como 
ao Acamp Serra, através da manutenção das 
atividades, transportes. Ele tem surpreendido 
pela sua alegria, disposição e presença.

Ednardo e Lauren com os alunos: vivências teóricas e práticas



A coordenação da área 
Administrativa e Financeira da 
Missão, a cargo do missionário 
Marcelo Klug, é responsável pelo 
gerenciamento de pagamentos, 
receitas, despesas, doações, e toda 
a série de apoios na área contábil, 
formação de custos, e viabilidade. 
A mordomia é um dos valores 
da Missão, e tem recebido um 
cuidado todo especial no debate, 
no ensino, nos projetos. A captação 
de recursos, os recursos humanos,  
e o planejamento estratégico 
também fazem parte das políticas 
adequadas a este setor.

ETVIRTUAL ENGLISH CAMP RECEBE 45 
PARTICIPANTES

Roger e Denise Lüdcke, coordenadores da 
área da Educação Informal para a América 
Latina, lançaram neste ano o Virtual English 
Camp, com 45 participantes, e muitos 
testemunhos comoventes. Da equipe 
responsável, 14 voluntários brasileiros e 6 de 
língua inglesa. 
O conhecimento dos parceiros da América 
Latina e o agendamento de novos programas 
são os próximos passos.
Os English Camps são uma experiência 
desafiadora, e de grande eficácia. A família 
Lüdcke tem igualmente trabalhado com 
acampamentos -Lúdikos- e com palestras 
em escolas e igrejas. O engajamento da 
América Latina vem somar à necessária 
expansão da educação transformadora, 
através do ensino informal.

NOVO PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DE MISSIONÁRIOS EM 
TREINAMENTO É LANÇADO EM 2020

PROJETO PENSANDO O FUTURO 

O Projeto Pensando o Futuro, lançado em 2016 para 
desenvolver as reflexões sobre melhorias na sede, 
contou com a presença de arquitetos e engenheiros, 
construtores e imobiliárias, e a consultoria do 
administrador e membro da Assembleia Geral, Claus 
Dietrich. Cuidados com a Infra-Estrutura da sede 
local, relacionamento com as instituições, análises 
de possíveis acordos e convênios, fizeram parte da 
série de ações neste sentido. Com o estabelecimento 
cooperativo do TeachBeyond Brasil, os fundamentos 
da história do Janz Team em seus 50 anos, e com 
o total apoio da equipe TeachBeyond, centenas de 
pessoas foram alcançadas.

NOVO PROJETO DE JUAREZ TONIETTO 
ATUA COM PÚBLICO PROFISSIONAL E 
EMPREENDEDOR

“Educar para Transformar. Transformar para Salvar” 
é o projeto coordenado pelo missionário Juarez 
Tonietto. O programa prevê uma atuação com um 
público predominantemente empreendedor e 
profissional, que tem no AGIR o impacto em suas 
vidas e negócios. 
A maior parte (65%) foi altamente impactada pela 
pandemia, devido às medidas de distanciamento 
social. Os outros 35% estabilizaram ou cresceram 
com oportunidades de mudança de consumo.
Ainda segundo o consultor, buscou-se focos 
integrados: manter empresas operando, 
manter empregos, renda adequada, apoio ao 
empreendedor, colaboração/doação a entidades 
que combatem pobreza e que educam. 
Em abril 20 implantou-se três projetos:
   1- Mentoria para Empreendedores 
   2-  Reinvente-se para profissionais 
  3-  Continuidade de Negócios para Organizações 
Privadas 
Dos empreendedores envolvidos, 11 são 
profissionais e 18 são empresas, totalizando 375 
pessoas alcançadas, aproximadamente. Além 
disso, houve expressiva intercomunicação com os 
demais projetos da Missão, demandas de projetos 
missionários, consultas de informações, análises de 
viabilidade de negócios, pesquisas.

A Formação de Missionários 
em Treinamento, lançado este 
ano, contempla conteúdos 
teológicos e missionais, além 
da apresentação das várias 
instâncias do TeachBeyond 
Global e do Brasil. Participaram 
do curso Lucca Aurich, Ruth 
Lorenz, Gustavo e Tami Brocker, 
e Lucas e Amanda Vanoni. 

Todos estes missionários têm 
cooperado ativamente nos 
ministérios do TeachBeyond 
Brasil, inovado, e desenvolvido 
inúmeras ações de crescimento. 
Nos organogramas do Global 
e do Brasil, interagem em 
vários ministérios, colaborando 
intensamente com programas, 
conteúdos e resultados.

Werner Haeuser é um dos missionários 

entrevistados para a Formação de novos 

obreiros



PROJETO DIDAQUÊ APRESENTA RECURSOS DE APOIO PARA EDUCADORES CRISTÃOS DURANTE A 
PANDEMIA 

O missionário Raphael 
Haeuser, idealizador do projeto 
Didaquê, dedicou-se em 2020 à 
manutenção do site, com recursos 
para educadores cristãos, 
focando nas necessidades 
devido à pandemia;  disciplinas 
junto ao STG (Movimentos 
e História de Missões; TBAT 
Históricos); participação nas 
deliberações sobre o Trivium, 
programa de teologia digital do 
STG; desenvolvimento do tema 
fé & trabalho através de vídeos 
no YouTube e participação em 
podcasts (Pelo Amor de Deus) 
e eventos (Encontrão Jovem 
Gaúcho); coordenação do Open 

Schools no Brasil, trabalhando 
na formação da equipe que 
vai adaptar a metodologia ao 
português; participação da 
força-tarefa de desenvolvimento 
espiritual do TeachBeyond Global; 
colaboração na elaboração da 
disciplina “Education as Mission” 
do TeachBeyond Global; 
- participação em equipes 
globais: Teacher Education 
Services; Higher Education; Open 
Schools; Theological Education; 
aprofundamento das parcerias 
com a Ucesp e Instituto Semear;
- participação do 1º encontro 
estadual de professores cristãos.
Principais Eventos Realizados e 

GRUPOS DE ESTUDOS BÍBLICOS

Paulo Adolfo Roos e Elsa Marie Korndorfer Roos 
lideram o projeto “Aprendendo e Ensinando” ( Base 
Bíblica - Hb 4. 12; II Tm 2. 2), além de  coordenarem, 
como presbitério, o Dep. Est. Bíblicos da Igreja 
da Ascensão, em Novo Hamburgo/RS. Dentre os 
principais eventos figuram quatro Grupos de Estudos 
Bíblicos.
Os Encontros “um a um” para ensino bíblico fazem 
parte da metodologia de Paulo e Elsa, que realizam 
também  Cursos Bíblicos - Em projeto: Hebreus,  além  
dos  Encontros de “Passa Dia”. A vocação missionária 
do casal Ross para a evangelização de pessoas tem 
respondido ao convite da Missão por mais obreiros 
preocupados com a prática e o plano da salvação.

PROJETO CRIANÇAS DA AMAZÔNIA ESTÁ EM 
FASE DE CONSTRUÇÃO

Thomas, Carliany, Tiago e Felipe Barker são os 
idealizadores do projeto Crianças da Amazônia. 
Atualmente o programa ainda se encontra 
na fase de levantamento de recursos para 
viabilização do projeto. Enquanto isso Thomas 
finaliza o seminário  junto à PACA, em São Paulo. 
As missionárias Faith Gordon, do TB Global,  e 
Angie Pape, da Open SWW, são parceiras nos 
apoios, em especial nos projetos sociais dos 
Barker em São Paulo.
Outras pessoas envolvidas são o grupo de 
intercessão da AMTB, Fellowship Community 
Church, grupo de oração do projeto, e os 
membros da reunião semanal de oração da 
Igreja Presbiteriana de Manaus.

PROJETO DE REPRESENTAÇÃO PASTORAL CHEGA À REGIÃO 
METROPOLITANA

COZINHA, CONVERSA E CANTORIA NO EAD

Os Missionários Denis e Cynthia Schneider, sediados 
em São Paulo, representam a Missão em um dos 
maiores centros do País. Através do Projeto Cozinha, 
Conversa e Cantoria, Denis tem trabalhado a 
educação cristã transformadora. 
Ainda neste ano, Cynthia desenvolveu 4 vídeos-
aula junto à Capelania Evangélica Hospitalar, 
contribuindo assim com A Música no Ambiente 
Hospitalar, disciplina prevista para o curso em EAD. 
Dentre as principais ações/envolvimentos/
percepções está o  Treinamento e Formação de 
Missionários, com quatro pessoas alcançadas.

Os missionários Paulo e Lyndell 
Requia,  desenvolvem o  Projeto 
de representação pastoral 
em Porto Alegre e Região 
Metropolitana /RS. 
Dentre as principais ações, 
envolvimentos/percepções, estão 
as ações pastorais com líderes de 
igrejas, membros e individuais. 
Dentre os principais eventos 

está o Ensino On line e reforços 
de conteúdos, além da parceria 
com o Seminário Batista de Porto 
Alegre. 
Paulo Requia também 
desenvolve o ministério de oração, 
contemplando e apoiando as 
diversas necessidades das 
pessoas e amigos da Missão.

pessoas alcançadas:
1- Semana Digital Fé & Trabalho 
(inscritos: 80; participantes 
efetivos: 42)
2- Semana Digital Fé & Educação: 
(inscritos: 75; participantes 
efetivos: 30)
3- ReFrame Online (inscritos: 20; 
participantes efetivos: 12)
4- ReFrame para Presbitério do 
Pio X (12 participantes)
5- Rede de professores cristãos 
de Caxias do Sul (21 membros; 4 
encontros)

Principais pessoas envolvidas:
Eduardo Kern, Joanita Pauls e 
outros



COMPANHIA DA ALEGRIA 
ENCANTA PÚBLICO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Eberton Marcio Andrade 
Santos, missionário em São 
Paulo, participa do Projeto 
Companhia da Alegria/
Capelania Hospitalar, estilo 
“doutores da alegria”. 
Eberton lidera ações 
direcionadas a alcançar 
para Jesus pessoas nos 
hospitais. Pacientes, 
familiares, profissionais 
da saúde, profissionais de 
higienização, administrativo,  
conectando-as a uma 
comunidade cristã local.
Embora o foco seja o 
hospital, atende convites 
para atuação em escolas, 
creches, asilos, praças, 
parques, locais públicos e 
até empresas.
A equipe está composta por 
33 voluntários. “Atualmente 
estamos fixos em 5 unidades 
hospitalares na cidade de 
São José dos Campos, mais 
dois hospitais em Mogi 
das Cruzes, dois destes de 
grande porte, um com 1470 
leitos, outro com 1048 leitos”. 
Com a pandemia, o trabalho 
tem sido responsivo.

ENSINO DE INGLÊS É OTIMIZADO COM PROJETOS BEYOND IN-
GLÊS E ENGLISH CAMPS

O Beyond Inglês é a escola coordenada pelo missionário em Brasília, 
Adriano Duarte Caires, representante do TeachBeyond Brasil em todas 
as ações desenvolvidas na Capital do País. Segundo ele, a escola, com 
60 alunos, três professores e uma secretária, destaca-se pela acessibil-
idade, excelência no ensino e educação cristã. Com o seu fechamento 
devido à pandemia, as perspectivas são otimistas para o candidato a 
uma nova gestão do ensino, enviado pelo Global, o professor Stephan.
Brasília também tem-se destacado pela realização de English Camps. 
Em sua última edição contou com 85 participantes e 20 voluntários, 
um pródigo método de ensino cristão através da língua inglesa.

ESPAÇO AMA INAUGURADO

O missionário Everson Dummer 
é o fundador do Projeto - Espaço 
AMA, uma área rural  idealizada 
para pequenos encontros de 
Aprendizagem, Motivação e 
Alimentação, visando receber 
principalmente  pessoas 
emocional e espiritualmente 
cansadas. Dentre os principais 
eventos está a construção de 
um galpão/área coberta . Irmãs 
e sobrinhos de Dummer estão 
envolvidos, sensibilizando alguns 
visitantes, que já têm sido 
impactados pelo projeto. Todos 
dizem que estar no AMA significa 
estar em paz e na presença de 
Deus.

THEOLAB UNE FÉ CRISTÃ E CIÊNCIA
O 

Missionário Tiago Valentim Garros, coordenador 
do Projeto Theolab, busca promover o diálogo 
entre a fé cristã e a ciência contemporânea, de 
modo a capacitar a igreja para melhor entender e 
relacionar-se com a cultura.
Nesse ano aconteceu o primeiro acampamento  
com a temática de ciência e fé cristã, com 
aproximadamente 80 acampantes de vários 
estados do Brasil, incluindo RJ, Mato Grosso, Paraná 
e Santa Catarina, com preletores vindos de SP, e 
mais os voluntários do AcampSerra, totalizando 150 
pessoas na Casa da Paz. 

EVANGELIZAÇÃO EM PORTUGAL 

O missionário Francisco 
Coelho Cuogo lidera o 
Projeto Alcançando o 
Norte, em referência à 
região Norte de Portugal.
Dentre as principais 
a ç õ e s /e nv o l v i m e nto s /
percepções, estão 
os trabalhos com 
universitários não-cristãos 
em ações de grupos de 
estudo e discussão, grupos 
de estudo bíblico com 
jovens cristãos, atividades 
sociais (limpeza de áreas 
e parques naturais), 
conferências mensais 
sobre temas atuais (aborto, 
pandemia, democracia, 
eutanásia, individualidade 

x coletividade etc), 
plantação de igrejas.
Como principais 
eventos destacam-se  as 
conferências mensais sobre 
temas citados,  e ações 
sociais que mobilizam 
cristãos para publicamente 
demonstrarem o serviço à 
comunidade.
Cerca de 20 pessoas estão 
envolvidas com estes 
projetos, alcançando e 
sensibilizando a outras 110, 
aproximadamente.
Além disso, Francisco 
e sua equipe tem 
desenvolvido cursos de 
Teologia, e eventos como o 
LiveBeyond Portugal.

Durante o ano as atividades foram prejudicadas 
pela pandemia, mas conseguiu-se realizar um mini-
seminário para pastores e líderes sobre ciência e fé 
cristã em setembro, e em novembro o segundo 
módulo deste mesmo evento, com capacidade 
para 35 pessoas.
O missionário-líder do projeto, Tiago Garros, 
tem sido convidado para falar e dar estudos, 
palestras e entrevistas de forma virtual quase que 
semanalmente, sendo esta uma vitrine importante 
de divulgação do projeto e do TeachBeyond Brasil. 
O Theolab também conta com o apoio e 
envolvimento dos alunos do STG em diversas 
iniciativas, bem como do grupo dos OATB. Dudu 
Kern e Regina Lain são os parceiros que cuidam 
do marketing, arte e divulgação, sob comando 
do Ricardo Dini, da agência Dinâmica Conteúdo, 
de Caxias do Sul. O Projeto também conta com 
o apoio institucional da Associação Brasileira de 
Cristãos na Ciência.
O projeto tem tido feedback excelente. O 
acampamento teve índice de satisfação “excelente 
e muito bom” em todas as suas avaliações, e o 
fato de ter um grupo local de estudos com a 
temática do projeto (liderado pelo Ticiano) mostra 
já um importante fruto de nossos esforços, afirma 
Thiago. “Estamos cumprindo o nosso propósito e 
visão de iniciar uma conversa sobre essa temática 
tão importante entre jovens e lideranças cristãs na 
região sul do Brasil.”



EXPERIENCE CHEGA À GUINÉ-BISSAU

Três projetos principais marcam o trabalho a partir de 
Fortaleza, no Ceará, dos missionários Bruno e Fabíola 
Brandão.
O Experience, que desenvolve ações e missões 
transculturais, promovendo a educação 
transformadora em países como Guiné-Bissau, 
apoiando movimentos em Portugal, visitando o 
campo de refugiados na Sérvia e em Lesvos, na 
Grécia, levando saúde emocional e odontológica, e 
desenvolvendo contatos em Israel e Palestina.
Dois Acordos Intra-Organizacionais foram fechados 
neste ano: um com a Escola Betel, em Cacique/Guiné-
Bissau, e com a Universidade Christus, resultando em 
um Seminário Internacional, participação em revista 
acadêmica, e ações em Guiné Bisseau, e previsão em 
Angola e Moçambique.
O Projeto Viva Lagamar, por sua vez, desenvolve um 
contraturno no bairro do mesmo nome em Fortaleza, 
com reforço escolar, artes e discipulado, para jovens 
de 10 a 14 anos. 
O apoio às famílias com discipulado e cestas básicas 
também fazem parte do Projeto Bom Samaritano, 
para cerca de 70 homens e mulheres de rua, atendidos 
diariamente, com a promoção e do Instituto Muda 
Vidas.
Para 2021 estão previstos um Seminário sobre Missões 
Transculturais, uma Conferência para Pastores e 
Líderes em Guiné-Bissau, um Forum de Educação 
Transformadora em parceria com a Embaixada, e a 
Semana Missionária junto ao STG. Os profissionais 
Sérgio Menezes e Nacélio Maia também juntam-se ao 
time, beneficiando, em 2020, a 340 pessoas.

A missionária Débora Andor acaba de 
conceber talvez seu maior projeto: o pequeno 
Daniel. Débora estava na Romênia, casou-se 
com Kire, da Macedônia. Em visita ao Brasil, 
ainda dando os encaminhamentos ao projeto 
missionário, foram presenteados com Daniel. 
Agora em Campinas, São Paulo, a nova família 
se estrutura para novos desafios.

EXPANSÃO CRISTÃ NAS UNIVERSIDADES

Paulo Fernandes Costa Jobim, pesquisador 
cristão, é Parceiro Adjunto do TeachBeyond 
Brasil, concebendo o  Projeto Neuro Edutech 
- aprendendo a palavra de Deus de forma 
clara e transformadora.
Dentre as principais ações/envolvimentos/
percepções, está a de aplicar soluções na área 
de metodologias educacionais provenientes 
de pesquisas acadêmicas, dentro dos 
cursos de capacitação e treinamento do 
TeachBeyond. Jobim acrescenta ainda o  
desenvolvimento de pesquisa na área de 
neurociência e fé cristã para a expansão do 
evangelho no meio universitário. 
Dentre as pessoas envolvidas para o projeto 
está a equipe da startup Neuro Edutech, e 
professores dos cursos do TeachBeyond.
Pretende-se assim sensibilizar e alcançar  
participantes dos eventos promovidos pela 
TeachBeyond.

35 FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO NOSSA 
CASA GRAJAÚ

O Missionário Jaime Mateus idealizou o Projeto 
Nossa Casa Grajaú, no bairro do mesmo nome, em 
São Paulo. 
Dentre as principais ações/envolvimentos/
percepções, Jaime destaca o reforço escolar, ensino 
do ballet, futebol, entregas de cestas básicas e aulas 
devocionais.
Como principais eventos estão as ações de 
assistência social  no período de pandemia, 
beneficiando a uma média de 35 famílias atendidas.
A Casa Grajaú conta com o apoio de Jaime, Karina, 
Keila , Tamires, Pedro,  e voluntários da comunidade.
Uma média de 20 voluntários ajudaram o projeto 
neste ano. A Casa Grajaú sensibilizou e alcançou 
cerca  de 50 famílias.  É a educação transformadora, 
através da educação informal, chegando além.

EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NOS EUA

A missionária Alcidea Lakhavani, sediada em 
Greensboro, Carolina do Norte /EUA, desenvolve o 
Projeto Educação Transformadora.
Dentre as principais ações/envolvimentos/
percepções, encontra-se trabalhando com mais 
de 600 alunos do setor público, compartilhando a 
graça e o amor de Deus através de ações e orações. 
Com uma preparação acadêmica - Mestrado em 
Educação Elementar (K-6) International, dedica-se 
principalmente aos eventos escolares,  envolvendo-
se com alunos, pais e colegas.  Dentre as  pessoas 
sensibilizadas/alcançadas pelo seu trabalho destaca 
os alunos e pais que têm encontrado graça e 
compreensão numa época tão difícil para todos.



Fábio e Miriam Motta são missionários também 
apoiados pelo Brasil no exterior. Sediados em 
Lisboa, Portugal, trabalham no desenvolvimento  da 
Comunidade Presbiteriana Reviver.
No momento da pandemia online (cultos) e 
aconselhamentos por telefone. “Desde março não 
temos tido eventos por causa da pandemia. Nos 
reunimos em parques ao ar livre algumas vezes 
no verão. Iríamos começar a reunir novamente 
presencialmente  em outubro, mas com a piora da 
situação aqui, e reinício do estado de emergência 
decidimos continuar online, afirma Miriam. “Somos 
um grupo de cerca de 30 pessoas, contando com 
alguns  adolescentes. Temos uma família católica 
que tem participado conosco praticamente desde o 
princípio”.

REFUGIADOS GANHAM AULAS DE INGLÊS EM 
PROJETO NA SÉRVIA

O brasileiro André Marotto, missionário na Sérvia, e 
diretor nacional da Missão naquele País, destaca o 
projeto de Ensino de línguas para os refugiados, e 
ainda as aulas de inglês para refugiados iranianos, 
em cooperaçāo com a igreja Lifegate.
A parceria TeachBeyond e Lifegate Church tem 
dado muitos frutos. Os refugiados Iranianos 
residentes em Belgrado são o público alcançado 
pelos projetos. André destaca ainda o Momentum 
English Workshop, evento com atividades 
cooperativas e uma temática pré evangelística. 
André tem igualmente participado e enriquecido 
os debates no Brasil, com contribuições teológicas 
importantes, além de sua experiência com missões.

800 INDÍGENAS ALCANÇADOS NO 
ESTADO DO AMAPÁ

Os missionários Alexandre e Rúbia dos 
Santos iniciam sua integração junto ao 
TeachBeyond Brasil.
O casal lidera o projeto de desenvolvimento 
de educação transformadora junto aos 
povos indígenas Xicrin e Kaiapó, próximos 
à Marabá, Amapá, onde residem. Este 
trabalho é desenvolvido permanentemente. 
Cerca de até 800 indígenas participaram de 
evento recentemente, conferência esta que 
levou muitos a conhecerem a Jesus Cristo.

PORTUGAL RECEBE MUSIC BEYOND

Marcelo e Gabrielle Mallet, casal ex-presidente do 
TeachBeyond Brasil, e membros honorários da 
Assembleia-Geral, desenvolvem seu projeto de vida 
neste momento em Braga, Portugal. 
Um dos Projetos preparados com muito esmero é 
o Music Beyond, com aulas, formações e todo tipo 
de capacitação na área da música, para capacitar 
músicos a auxiliar em suas igrejas locais. “Aqui há 
muitas igrejas sem nenhum músico”, esclarece 
Gabriela. A intermediação entre professores 
disponíveis e alunos interessados em diversas áreas 
do país (Portugal), assim como igrejas locais para as 
aulas, também é um dos objetivos.
Dentre os principais eventos estão as aulas de música 
e o recital interdenominacional. Marcelo Mallet é o 
Coordenador geral, e Gabrielle Mallet é coordenadora 
musical/professora, contando ainda com mais três 
professores.  Várias pessoas serão sensibilizadas/
alcançadas em Igrejas locais. “Já contamos, com um 
mês de início, com 11 alunos em Braga, e pedidos em 
Guimarães e Vila Nova de Famalicão”.

TEACHBEYOND SE CONSOLIDA EM NOVA SEDE 
NO URUGUAY

Os missionários Arthur e Pepita Lupion entenderam 
ser para sua família o convite de estabelecer, com 
o apoio brasileiro, os fundamentos da Missão no 
Uruguai. 
O projeto TeachBeyond Uruguai prevê a estruturação 
da missão de maneira integral, com o início do 
centro de formação, com o ensino na área teológica; 
centro de línguas,  e um programa de inserção de 
ex adictos na sociedade. Todos os projetos em fase 
inicial, com apoio e já com o acompanhamento 
da fase embrionária do TeachBeyond em Cuba, o 
primeiro fruto do Uruguai no exterior.
O treinamento de jovens tem sido uma constante, 
e o desenvolvimento de líderes já tem formado 
a equipe de missioneiros Tbuy: Arthur, Pepita, 
Messias, Darwin, Vick e Duniel. 
Os projetos em 2020 já têm alcançado em torno 
de 25 participantes fixos atualmente. A sede no 
Uruguai já é uma realidade, através de um Acordo 
com a Missão SIM.
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O TeachBeyond Brasil agradece a Diego e Michele 
Santos pelo trabalho desenvolvido junto ao Seminário 
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junto à sua agência, e igualmente na liderança da 
Igreja Batista de Canela. A família Santos,  o nosso 
reconhecimento.
Igualmente merece a nossa gratidão a família dos 
alunos uruguaios Alfredo e Daniela. Chega ao fim 
neste ano sua etapa de formação teológica junto ao 
STG, e muitas alegrias trazidas com sua convivência. À 
família Aguiar, seguimos juntos na missão do Uruguai.



O acompanhamento permanente 
dos missionários do TeachBeyond 
Brasil é uma principais 
preocupações da Diretora 
Nacional, Juçara Tonet Dini.
O ano de 2020 foi atípico, do 
ponto de vista de como a Missão 
desenvolveu seus objetivos, 
favorecendo porém a inovações, 
lançamento de fundamentações 
e programas de qualificação.  
Dentre algumas das ações 
desenvolvidas,  constam a  
possibilidade de parcerias com 
escolas; contatos com futuros 
parceiros em Recife, Anápolis, 
São Paulo, Londrina,  Porto 
Alegre e outros; desenvolvimento 
de planos e programas com 
obreiros; atendimento e apoio 
à Igreja Missionária, com 
aconselhamentos, palestras 
e retiros; aconselhamentos 
clínicos; ações sociais de apoios 
às necessidades da base, 
em Gramado; preparativos e 
reuniões para a Farbeyond; 
apoios ao TeachBeyond 
Uruguai; participação nas 
reuniões de diretoria; apoio 
ao Theolab, com prospecção 
de alunos, acompamento e 
expansão; reuniões com todos os 
coordenadores dos projetos do 
TeachBeyond Brasil; processos 
com novos missionários e outros 
contatos em desenvolvimento; 
participação nas reuniões de 
diretoria e de pessoal sobre o plano 
de contingência para a base de 
Gramado; acompanhamento dos 
trabalhos de instituições parceiras; 
entrevistas com missionários; 
contatos para o desenvolvimento 
do planejamento estratégico 
da Casa da Paz e da Missão; 
prospecção dos relatórios 
para a assembleia geral, e 
movimentação de membros; 
reuniões com a América Latina 
e Global; participação com a 
produção de artigos em Ebook do 
Uruguai; lançamento do Projeto 
de Ouvidoria; relançamento do 
Projeto Refúgio; processo de 

lançamento do Plano de Cuidado dos 
membros missionários; participação no 
lançamento de artigos no site e processos 
de divulgação nas redes e imprensa, 
escolas, igrejas e instituições diversas.
Contatos com futuros parceiros, 
como a formalização de Acordos 
IntraOrganizacionais com a Escola 
Cacique, em Guiné-Bisseau,  a 
Unichristus, de Fortaleza, e a SIM, no 
Uruguai trouxeram grande alegria ao 
volume de esforços empreendidos por 
estes ministérios.
O desenvolvimento de planos e 
programas com obreiros, a exemplo 
de consultorias prestadas a diversos 
projetos, como prática de nossa educação 
transformadora, tem encorajado e 
motivado ainda mais.Registra-se ainda 
o atendimento e apoio a Igrejas,  com 
aconselhamentos, palestras e retiros.
Processos diversos e representatividade 
junto a programas de ensino online foram 
a tônica destes tempos de pandemia.
Assim, uma intensa participação nas 
reuniões de diretoria e de pessoal sobre 
o plano de contingência para a base 
de Gramado, incluindo a Formação 
de Missionários; Projeto de Ética; 
Regulamentações da Comunicação 
(Normas e Breafings e equipe); Ouvidoria; 
Atualização de Organograma; Borders no 
Brasil; Open Schools no Brasil; Pesquisas 
para implantação de Escolas de Inglês 

em São Paulo e Gramado; Análise 
de Projeto de parceria com a NICS, 
em Brasília; análise de projetos 
diversos; Ampliação da área de 
Aconselhamento; Safeguarding em 
movimento; análise de plataformas 
para maior divulgação do STG.
Por outro lado, a membresia e o 
processo de participação junto 
ao recém lançado CATE é um dos 
grandes avanços acadêmicos 
registrados pela missão neste ano.
A edição e lançamento da 
TEACHBEYOND BRASIL 
EM REVISTA é resultado da 
compreensão de avançar-se 
jornalisticamente, visando dar 
continuidade às boas novas. 
Reuniões e Deliberações para o 
novo Planejamento Estratégico e 
Projeto Pensando o Futuro finalizam 
a pauta do ano. A participação com 
a produção de artigos e devocionais 
para ministérios e livros manteve-se 
no período de pandemia.
Já o Plano de Cuidado dos 
membros missionários encontra-se 
igualmente em andamento.
O TeachBeyond Brasil faz amigos, 
irmãos, missionários e se conecta 
para fazer acontecer a educação 
transformadora

250 PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NOS PROJETOS DO TEACHBEYOND BRASIL EM 2020 

O TeachBeyond Brasil conta atualmente com a colaboração de 70 membros nacionais, além do apoio de 
suas famílias, equipes, voluntários, obreiros associados, ex alunos, amigos,  somando aproximadamente 250 
pessoas envolvidas. Nesta edição contamos um pouco do que 2020 permitiu desenvolvermos.

MEMBROS TRANSCULTURAIS
o Alcidea Lakhavani (em transição);

o André Marotto (Sérvia);

o Arthur e Valentini Lupion (Uruguai);
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o Marcelo e Gabriela Malett (Portugal);
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o Bruno Brandão (Fortaleza - CE)

o Debora Andor (Campinas - SP)

o Denis e Cyntia Schneider (São Paulo - SP)

o Eberton Marcio (São Paulo - SP)

o Ednardo e Lauren Duarte (Gramado - RS)

o Everson Dummer (Camaquã - RS)

o Gleidson e Pâmela (Gramado - RS)

o Gustavo e Tami Brocker* (Três Coroas – RS) (Em treinamento)

o Jacinto Teixeira (Gramado - RS)

o Jaime Mateus (São Paulo - SP)

o Janete da Silva (Gramado - RS)

o Juarez Tonietto (Caxias do Sul - RS)

o Juçara Dini (Caxias do Sul - RS)

o Lucas e Amanda Vanoni* (Caxias do Sul – RS) (Em treinamento)

o Lucca Aurich* (Gramado – RS) (Em treinamento)

o Marcelo Klug (Gramado - RS)

o Paulo e Elsa Roos (Novo Hamburgo - RS)

o Paulo Réquia (Porto Alegre - RS)

o Raphael Haeuser (Caxias do Sul - RS)

o Roger e Denise Ludcke (Três Coroas - RS)

o Ruth Lorenz* (Nova Petrópolis – RS) (Em treinamento)

o Thomas e Carly (São Paulo - SP)

o Tiago Garros (Florianópolis - SC)

o Ticiano Castoldi (Gramado - RS)

MEMBROS DE PROJETOS NACIONAIS
o Erlo Aurich (Gramado – RS);

o Nacélio Maia (Fortaleza-CE);

o Sérgio Menezes (Fortaleza - CE);

COLABORADORES NÃO MEMBROS
o Jorge Moreira - Força Tarefa da Serra Gaúcha; 

(Gramado – RS)

o Prof. Simone Wolf - Escola de Educação Musical 

- Suzuki Gramado e Canela; (Gramado – RS)

PARCEIROS ADJUNTOS
o Paulo Jobim - pesquisador cristão na área de 

neurociência aplicada a metodologias de ensino 

e inteligência artificial (UFRGS) - (Porto Alegre - 

RS)

o Pedro e Claudia – COORPSUL / Casa da Paz; 

(Gramado – RS)

PARCEIROS ASSOCIADOS
o Adriano Caires (Brasilia – DF)

o Claus Dietrich (Gramado – RS)

o Armando Castoldi

o Bárbara Reis

o Carlos Vichel

o Chantelle Sawatzky

o Claus Dietrich

o Crista Haeuser

o Davi Santos

o Edgar Dallegrave

o Elida Shoji

o Fabiano Goulart

VOLUNTÁRIOS MISSIONAIS
o Voluntários Acamp-Serra;

o OATB;

o Voluntários do Centro de Recursos;

o Graziela Brandelli

o Gustavo Brandelli

o Heleni Voltz

o Howard Dueck

o Juçara Dini

o Julia Dini

o Leandro Voltz

o Lucas Daniel Shoji

o Marcos Reis

o Marinilson Barbosa

o Marli Neto

o Natanael Castoldi

o Nathan Gossenheimer

o Priscila Gossenheimer

o Ricardo Dini

o Silvio Dini

o Volnei Filho

o Erlo Aurich

o Ticiano Castoldi

o Juçara Dini

o Paulo e Elsa Roos

o Arthur e Valentina Lupion
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As ações que se destacam no mês





Acamp-Serra
03/01 A 09/02 Temporada De Verão
15-28/07 Temporada De Inverno

Teachbeyond Brasil
18/02 Iv Encontro De Formação Teachbeyond Brasil
13/03 Assembleia Geral

Seminário Teológico De Gramado
12-15/05 Semana Missionária
29/05 Jantar Missionário
Seminário Teológico De Gramado
26-28/08 Semana Teológica
15-17/10 Impulso - Congresso De Jovens
30/10 Champs - Torneio De Futebol
27/11 Formatura

Theolab
03-05/06 Retiro Fé E Ciência
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