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Caros amigos, 

Vocês podem estar se perguntando como fazemos conexões com novos líderes em todo o mundo. 
Existem poucas maneiras, e durante a pandemia, tivemos que nos ajustar. Aqui está um exemplo:

1. Dois líderes em Singapura encontraram DJJ online.
2. Eles participaram do evento de treinamento de parceria de nove horas dezembro passado.
3. Um deles nos conectou ao líder do Conselho Filipino de Igrejas Evangélicas, que tem 40.000 
igrejas-membro.
4. O líder das Filipinas está anunciando nosso próximo treinamento de parceria liderado pela sede

Evento em maio! 

Além disso, os líderes de Singapura se tornaram Embaixadores DJJ, o que significa que podem usar 
o Treinamento de Parceria para treinar sobre discipulado e apresentar este ministério a outros. Além 
disso, eles recomendam outros que passaram pelo treinamento e atendem aos requisitos para se 
tornarem Embaixadores. DJJ está criando uma rede de treinadores e formadores de discípulos em 
todo o mundo. Você pode ver outros Embaixadores em nosso site: djjministry.org em About> Staff> e, 
em seguida, procure em Partnership Team e países representados. No futuro, teremos Embaixadores 
em dezenas e dezenas de países! 

Devido a diferenças de horário, esses líderes em Cingapura estavam participando do Treinamento de 
Parceria DJJ de 23h às 2h (horário local). Uau, isso é dedicação! Em maio, o próximo Treinamento de 
Parceria será em um momento mais razoável para a Ásia e ainda um bom momento para os EUA e 
outros. 

As datas e horários podem ser encontrados na próxima página. Você está convidado! Se você tem 
outros líderes que podem estar interessados, por favor, entre em contato conosco enviando um e-mail 
para service@djjministry.org.

   Compartilhando com Líderes ao redor do Mundo      

Dr. Mark Alan Williams

Fundador e Presidente

Abril  

2021

Após o evento de parceria de dezembro pelo Zoom, eu fui 

convidado para compartilhar uma parte desse treinamento 

com um grupo de igrejas em Barbados. (folheto à esquerda) 

Depois, o coordenador disse que "superou as expectativas". 

Louve a Deus! Como Embaixador, ele também estará 

aplicando nosso Treinamento de Parceria para apresentar 

nosso ministério a outras pessoas.

Se você gostaria de conectar DJJ com outros 

líderes ou grupos ou convidar o Dr. Mark para falar 

em sua conferência, retiro ou outras reuniões, envie 

um e-mail para service@djjministry.org. (inglês)

Tornando o Discipulado Prático
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Evento de Treinamento de Parceria

  Brasil:         Jason Resende (Também Representante América Latina)

  QuênIa:       Kennedy Chenge Karanja (Também Coordenador Regional), Hudson Bande

  Libéria:       David Gbalee (Também Coordenador Regional), Bobby Beikey, Morris Nuah

  Singapura: Sun-Yee Ho, Vincent Lee

  Uganda:     Godfrey Kakembo (Também Coordenador Regional), Charles Peter Okiror, 

                     Jeremiah Isingoma, Paul Mata, Jovia Kabagho, Darrius Bwambale, Baguma 

                     Shahuka

  USA:          Jim Carpenter
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Embaixadores DJJ

Reserve as datas para participar de um DJJ 

online em inglês gratuito. Será um Evento de 

Treinamento de Parceria pelo Zoom! Teremos 3 

Quartas-feiras à noite, nos dias 19 e 26 de maio, 

e 2 de junho, das 22hs a 1h (Horário de Brasília). 

 

Os treinadores, incluindo o Dr. Mark, irão ensinar 

como multiplicar grupos de discipulado usando 

as lições DJJ em sua igreja, ministério, escola, 

família, local de trabalho ou onde você escolher. 

 

Você aprenderá tudo de A a Z para seguir um 

processo para ajudar a cumprir a ordem de 

Jesus de "fazer discípulos". Veja o link para se 
inscrever no dia 16 de abril por e-mail.

1. Ore pelo próximo lançamento dos materiais de Treinamento de Parceria na versão 5. 
2. Ore pelos tradutores que em breve começarão a traduzir esse material. 

3. Agradeça a Deus pelos muitos que estão participando dos Eventos de Treinamento de 
Parcerias no Quênia, Libéria, Uganda e EUA. 
4. Agradeça a Deus pela expansão da Equipe de Parceria! 

5. Ore para que muitos mais sejam acrescentados à Equipe de Funcionários da Parceria. 
6. Ore para que Deus traga um funcionário administrativo que possa trabalhar na sede para 

ajudar com as necessidades crescentes da equipe. 

7. Graças a Deus pela recente aquisição de um banco de dados para a Equipe de Parceria 
que irá ajudar a gerenciar os muitos assinantes das liçoes e seu progresso à medida que 
participam dos grupos de discipulado e eventos de treinamento de parceria. 
8. Agradeça a Deus pela equipe atual ao redor do mundo que está metoreando e discipulando. 

9. Ore por uma possível viagem durante este ano para a África, Índia, Mianmar, Jordânia, 
Israel e mais à medida que as restrições COVID diminuam. 
10. Ore para que a viagem este ano seja totalmente financiada até junho.

Orações da Equipe de Parceria



djjministry.org               P.O. Box 2975, Vista, CA 92085-2975             (760) 659-0355                    Tax ID 81-3003618

 Valor do Ministério Número Cinco: Administração

Até agora, apresentamos a você: 

 Valor um: Parcerias Estratégicas. 
 Nós fornecemos um recurso para parceiros estratégicos para multiplicarem discípulos. 

 Valor dois: ministério aos mais necessitados espiritualmente. 
 Nosso foco é fornecer materiais digitais gratuitos onde são mais necessários. 

 Valor três: Excelência. 
 Procuramos ser o melhor que podemos e fazer o melhor que podemos para o Senhor Jesus. 

 Valor quatro: Espírito e Verdade. 

 Ministramos no poder do Espírito e fidelidade aos ensinamentos das Escrituras. 
 

Agora, para o próximo valor do ministério. Valor cinco: Administração. Reconhecemos que 

não possuímos nada; tudo pertence a Deus. 
 

Como discípulos de Cristo, somos encarregados do Evangelho (1 Coríntios 4: 1-2), 

nossos corpos (1 Coríntios 6: 19-20), nossos recursos (Provérbios 3: 9), e juntos, somos 

administradores dos recursos do Discipulado Jornadas com Jesus. Na prática, isso significa 

que devemos ser bons administradores de tudo o que é confiado ao DJJ, o que inclui:

 

Missão:   Prestamos contas uns aos outros e ao nosso Conselho de Administração  

   para o cumprimento de nossa missão. 

Finanças:  Procuramos gastar o dinheiro confiado ao DJJ como o dinheiro da viúva   

   e não como o excesso de uma pessoa rica. 

Materiais:  Trabalhamos para fornecer discipulado da maneira mais eficaz e    

   econômica possível.

  

Reconhecemos que um dia “Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.”. 

(Romanos 14:12 NVI)

1. Nossa 9ª tradução já está no site para download! 1o. Trimestre do Novo Testamento em 
Ateso está disponível. Este idioma abrange cerca de 279.000 pessoas no Quênia e mais 
1,57 milhões de pessoas em Uganda.

2. As lições do segundo trimestre do Novo Testamento estão passando por uma revisão que 

devem estar disponíveis para downliad no site ainda este mês. As traduções em Russo e 

Português já começaram.

3. Novos doadores contribuíram com o financiamento de traduções específicas o que 
resultará na tradução de lições do DJJ em duas línguas consideradas importantes!

4. Nossos grupos de teste têm trabalhado arduamente nas revisões do 2º e 4º trimestres do 

Novo Testamento e, nas novas lições do 2º e 3º trimestres do Velho Testamento. Este teste 

é parte essencial do processo enquanto DJJ se esforça para oferecer lições de discipulado 

que funcionem bem para todos em todo o mundo.

5. Futuros lançamentos de tradução que estarão disponíveis no site em breve incluirão 
Hindi, Suaíli, Kirundi e Runyakitara.

6. Além dessas traduções, temos tradutores trabalhando atualmente nos primeiro e segundo 

trimestres do Novo Testamento em Urdu, Bengali, Oriya, Bangla, Francês, Espanhol, 

Português, Russo, Tamil e mais, para começar em breve!

Atualizações do Departamento de Materiais
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Para doar por meio de nosso site,

vá para djjministry-latinamerica.

org e clique no botão “DOAR”.

Links para PayPal e doações de

ações estão disponíveis aqui.
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  Testemunho do Mês    

DJJ quer celebrar as histórias de vidas impactadas como resultado das lições de Discipulado. 

Se você tem um testemunho para compartilhar, vá em nosso site: djjministry.org em About> 

Stories Around the World> e, em seguida, procure o link (SHARE YOUR STORY)"Compartilhe 

sua história"  

Inclua uma foto, de preferência segurando uma lição DJJ ou seu Certificado de Conclusão.


