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Muito obrigado por todos vocês que estão apoiando DJJ através de suas orações e doações. 

Deus está nos capacitando a criar discípulos ao redor do mundo. É emocionante. Nossas jornadas 

de discipulado foram baixadas em 95 países até agora! O mais recente é Samoa, um país insular da 

Polinésia. 
 

Final do passado, concluímos uma revisão de nosso Treinamento de Parceria, que inclui treinamento 

para nomear Embaixadores. Embaixadores são treinadores autorizados a treinar outros usando nosso 

material. Ao todo, em 2020, nossa equipe realizou 17 Eventos de Parceria 
 

Um dos eventos foi um treinamento por meio digital que conduzi no final de 2020 com participantes 

de 23 países, incluindo Nicarágua, Camarões, Cingapura, Barbados e assim por diante. Fizemos 

excelentes contatos em vários países e estamos fazendo acompanhamento para ajudá-los a discipular 

suas nações 
 

No início deste mês, realizamos uma "reunião" online com vários participantes. David Ngwa, dos 

Camarões, relatou que havia fundado um grupo DJJ pelo WhatsApp mais de 100 discipulados por 

meio dele. Ele também tem 30 pessoas se reunindo online, e ele está orientando outros pastores para 

usar as aulas do DJJ. Um deles, um pastor, pregou nossa primeira lição, "A Jornada de Jesus à Cruz", 

para sua igreja. Um homem estava em pranto e entregou sua vida a Cristo naquele dia! 
 

Sun-Yee Ho (foto abaixo) compartilhou como ele usa as Jornadas de Discipulado onde mora em 

Singapura e nas Filipinas, onde tem contatos significativos. Um grupo é composto por líderes militares 

e policiais, incluindo um general de 3 estrelas e três generais de 2 estrelas das Forças Armadas das 

Filipinas e da Polícia Nacional das Filipinas. Ele também está incentivando um pastor da Pamilya Muna 

Pilipinas (Primeira Família Filipina) a considerar fazer as aulas de DJJ com seu grupo de evangelismo 
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O sucesso do evento online foi tão grande que estamos realizando 

mais um Evento de Parceria pelo Zoom. As datas são terças-feiras, 

23 de fevereiro, 2 de março e 9 de março, das 13h às 15h Você está 

convidado a se juntar a nós neste evento online. Se você quiser se 

registrar por meio do link: https://forms.gle/H7LV1NciWZS1Q-jP88 

ou e-mail service@djjministry.org.

Mais uma vez, muito obrigado por sua preocupação, orações e 

ajuda financeira.

Sun-Yee Ho

  Singapura e Filipinas
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 Conheça o Embaixador e Tradutor - Charles Peter Okiror

19 países adicionais (total 95) 

13.000 pessoas discipuladas (mais de 27.000 no total) 

5 novos idiomas adicionados ao site: Chinês, Francês, Espanhol, Russo e Luganda (8 

idiomas estão agora em nosso site) 

10 membros adicionais da Equipe de Parceria adicionados à nossa equipe (total de 11) da 

Libéria, Uganda e Quênia (3 Coordenadores Regionais, 1 Adm.de RC e 5 Embaixadores) 

17 eventos de treinamento de parceria realizados no Quênia, Libéria, Uganda e globalmente 

(online)

1 novo site espelho da América Latina
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Agradeça a Deus por essas realizações de 2020!

Em janeiro de 2020, o Dr. Mark Williams veio a Uganda e 

participou do Treinamento de Parceria realizado perto de 

Entebbe. Lá conheci como Embaixador, Godfrey Kakembo,  

que agora trabalha como Coordenador Regional da Uganda. 
 

Recentemente, traduzi o primeiro trimestre do Novo 

Testamento para Lusoga e Ateso. Também estarei 

traduzindo para Acholi e Langi este ano.

Meu nome é Charles Peter Okiror, da cidade 

de Soroti, no leste da Uganda. Eu sou o pastor 

presidente do Ministério Divine Inspiration 

International Ministry na Uganda.

 

Estou no ministério em tempo integral desde 

janeiro de 2012 e realizei seminários para jovens, 

conferências, cruzadas e seminários de liderança. 

Encontrei Discipulado Jornadas com Jesus na 

internet enquanto procurava materiais para 

discipulado fáceis de usar em setembro de 2019.

1. Levantar um patrocinador das traduções adicionais dos próximos 

Trimestres de Lusoga e Ateso, além de impressão dos materiais. 

2. Abrir portas para ensino e pregação. 

3. Abrir as portas para novos grupos de discipulado. 

4. Agradecer a Deus pela tradução em Lusoga do Novo Testamen-

to, primeiro trimestre, agora disponível para download no site. 

5. Agradecer a Deus pela finalização do Ateso que estará no site no 

final deste mês.

Orações por Uganda

Devangi, Jedidaiah, Evrline, Charles Peter, Devanshi
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Valor do Ministério Número Quatro: Espírito e Verdade
Até agora, apresentamos a você:

• Valor Um: Parcerias Estratégicas.         
Nós fornecemos um recurso para parceiros estratégicos 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..

Agora vamos focar no:
• Valor Quatro: Espírito e Verdade.                                               

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

O que isto significa: Jesus disse, “Deus é Espírito: e aqueles que o adoram devem adorá-lo 
em espírito e em verdade. ” (João 4:24) Precisamos ambos, tanto do poder do Espírito Santo 
quanto do ensino da Bíblia Sagrada. Sem qualquer um deles, ficamos seriamente prejudicados.

Precisamos do ESPÍRITO: "'Não por força nem por poder, mas pelo Meu Espírito', diz o Senhor 
dos exércitos." (Zacarias 4:6b) Nós pedimos, e bem-vindo a obra do Espírito na vida das 
pessoas e em nosso ministério! 

Precisamos da VERDADE: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é 
verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige 
quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu 
povo para toda boa obra." (2 Timóteo 3:16 NVT)

Nossas lições são baseadas em um estudo pessoal das Escrituras. Além disso, fornecemos 
versículos para memorizar e "Pontos de controle na sua Jornada" no final de cada jornada para 
ajudar o discípulo a entender o ensino bíblico relacionado.
. 
Quando a Bíblia fala sobre um assunto, aceitamos o que ela diz e nos recusamos a nos desviar. 
Quando não fala, buscamos princípios bíblicos para nos guiar.

 » Ore pela conclusão de projetos em andamento, incluindo a revisão e reformatação do 

segundo trimestre do Novo Testamento, com lançamento programado para o final do mês.

 » Agradeça a Deus pela fidelidade de nossos doadores DJJ.

 » Dê graças a Deus pelas pessoas de 95 países que baixaram os materiais!

 » Ore pelo próximo treinamento de parceria online.

 » Ore por sabedoria para saber como realizar os treinamentos de parceria 2021 e encontrar 

pessoas com potencial ao redor do mundo quando não pudermos viajar devido à pandemia.

 » Agradeça a Deus pelos novos assistentes administrativos para nossos coordenadores 

regionais no Quênia e Uganda.

 » Ore por traduções em várias fases de desenvolvimento. Para os tradutores, para os designers 

gráficos e editores.

 » Agradeça a Deus pela participação do Dr. Mark na próxima conferência de discipulado 

online em Barbados.

 Outras Orações para o Ministério
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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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  RELATO DO DISCÍPULO

Adoramos celebrar as histórias de vidas transformadas porque estão passando pelas lições 
do DJJ. Se você tem um testemunho para compartilhar, envie-o para service@djjministry.org. 
 
Por favor, envie uma foto, de preferência com uma cópia do material DJJ ou seu Certificado 
de Conclusão em mãos. Podemos apresentar seu testemunho a seguir!


