
djjministry-latinamerica.org            Escritório: P.O. Box 2975, Vista, CA 92085-2975 USA     WhatsApp: +55 (34) 99955-2766

Caros amigos, 
 
No ano passado, compartilhamos uma grande meta financeira do tamanho de Deus que nos permitiria 
realizar tudo o que acreditamos que Ele nos levou a alcançar em 2021. Desde então, como você sabe, 
as viagens foram restritas em muitos lugares onde tínhamos planejado realizar Eventos de Parceria 
para treinamento e desenvolvimento de futuros líderes. Conseguimos usar o Zoom de maneira eficaz 
para promover treinamentos online. No entanto, temos sido prejudicados por não nos encontrarmos 
pessoalmente com os líderes que poderiam se juntar à nossa Equipe de Parceiros, por isso estamos 
orando para que oportunidades de viagens aconteçam neste segundo semestre. 
 
Além disso, conseguimos lançar mais lições, o que cria a necessidade de mais traduções dessas lições. 
 
Fiquei encantado quando um amigo me perguntou recentemente: “Sei que é vital traduzir as lições do 
DJJ para outros idiomas. O que é preciso financeiramente para fazer isso acontecer? ” 
 
A resposta é que são necessários US $ 1.000 por trimestre e, como haverão oito trimestres quando 
tudo estiver concluído, serão necessários US $ 8.000 por idioma. Ele está orando conosco sobre esse 
investimento e como o Senhor proverá. 
 
Você também poderia orar e considerar se Deus gostaria que você fosse parte da resposta, ofertando 
para esta necessidade. E não só essa, mas também as outras despesas deste Ministério que é Mundial. 
 
Quando anunciamos nossas necessidades especiais para 2021, as pessoas responderam maravilhosa-
mente. Nós compartilhamos uma Meta do tamanho de Deus de US$ 259.000, dos quais US$ 90.700 
foram alcançados em 2020. Isso significa que ainda necessitamos US$ 168.300! Você consideraria 
ajudar a alcançar essa necessidade? 
 
Você pode acessar a página de doações dos nossos sites, enviar uma mensagem 

do celular num número para doações 1-844-481-0460, ou use este código QR.

Quatro Oportunidades de Parceria Financeira com o DJJ

Dr. Mark Alan Williams

Fundador e Presidente

Maio 2021

Tronando o Discipulado Prático

Tradutores que estão atualmente trabalhando: 
Tamil NT 1ºT, Chinês NT 2ºT, Ateso NT 2ºT, Lusoga NT 2ºT 
Urdu NT 1ºT, Russo NT 2ºT, Português NT 2ºT 
 
Traduções em revisão ou em fase de diagramação: 
NT 1ºT para: Oriya, Swahili, Telugu, Birmanês, Bengali 
 
Traduções que estamos orando por um tradutor: 
NT 1ºT para o: Ãrabe, Tagalo, Vietnamita, kpelle
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Adições na Equipe de Parceria

  Barbados:   John Forde

  Brasil:          Jason Resende (Também, Representante para América Latina)

  Camarões:  Bispo David Ngwa

  Quênia:       Kennedy Chenge Karanja (Também, Coordenador Regional no Quênia), Hudson Bande

  Libéria:        David Gbalee (Também, Coordenador Regional na Libéria),  

            Morris Nuah, Wilmot Bulo, S. Barlu Goe

  Singapura:  Sun-Yee Ho, Vincent Lee

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

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

  EUA:            Jim Carpenter, Graham Foster, Lynda White

 Ambaixadores DJJ no Mundo todo

Congratulations to our newest Ambassadors!

No mês passado, DJJ deu as boas-vindas a John 

Forde (Barbados), Graham Foster (EUA), Lynda 

White (EUA), Wilmot Bulo (Libéria), S. Barlue Goe 

(Libéria) e David Ngwa (Camarões) que se juntaram 

a Equipe de Parceria. Isso significa que eles podem 

organizar e liderar eventos de treinamento de 

parceria DJJ. Veja a lista dos Embaixadores atuais 

abaixo. 

Vários líderes participaram do treinamento de 

embaixador, atualizado em Abril, e estão em 

processo para se tornarem embaixadores DJJ.

1. Agradeça a Deus pela equipe atual ao redor do Mundo que está mentoreando e discipulando. 

2. Ore pelo próximo evento de treinamento de parceria on-line, nos dias 19, 26 de maio e 2 de junho 

(das 22h às 1h, horário de Brasília). 

3. Agradeça a Deus pelos muitos que estão participando dos Eventos de Treinamento de Parcerias 

no Quênia, Libéria, Uganda e EUA (online). 

4. Agradeça a Deus pelo crescimento significativo da Equipe de Parceria! 

5. Ore para que muitos mais sejam acrescentados como funcionários à Equipe de Parceria. 

6. Ore para que Deus traga um funcionário administrativo que possa trabalhar na sede dos EUA para 

ajudar nas necessidades crescentes da Equipe. 

7. Agradeça a Deus pela recente aquisição de um banco de dados para a Equipe de Parceria para 

ajudar a gerenciar os muitos assinantes das aulas e seu progresso enquanto participam de grupos 

de discipulado e Eventos de Treinamento de Parceria. 

8. Agradeça a Deus pela revisão dos Materiais de Treinamento de Parceria, que está quase concluída.

Orações da Equipe de Parceria

Treinamento de Embaixador em Abril
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 Valor do Ministério Número Seis: Agradando Jesus

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. 

 Valor cinco: Administração.                                                   

 Reconhecemos que não possuímos nada; tudo pertence a Deus. 

.      

Agora, vamos considerar o valor final do ministério. 

Valor seis: Agradar a Jesus. Vivemos para agradar e glorificar o Senhor de todas as maneiras.

O que isso significa: DJJ não é sobre mim, não é sobre nós, não é sobre realizações, não é sobre ser 

“bem sucedido” aos olhos das pessoas, e assim por diante. No final, nosso objetivo é simplesmente 

agradar e glorificar o Senhor Jesus. É isso. 

As Escrituras dizem: 

1. “Por isso, temos o propósito de lhe agradar” (2 Coríntios 5:9a, NVI)

2. “Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus.” (1 Tessalonicenses 2:4b, NVT)

3. “conforme a reta medida que Deus nos deu.” (2 Coríntios 10:13b, ARC)

4. “Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele 

que o alistou..” (2 Timóteo 2:4, NVI)

5. “Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar 

a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo.” 

(Gálatas 1:10 NVI)

Viver para agradar ao Senhor e não a nós mesmos ou aos outros às vezes é desafiador, mas também 

reconfortante desde que... 

• Como crentes, temos apenas uma pessoa para agradar: O Senhor! Esta é cura para o stress que 

agrada as pessoas.

• Como crentes, temos apenas uma tarefa a fazer: tudo o que o Senhor deseja que façamos! Isto 

é cura para as pressões do tempo.

• Como crentes, temos apenas uma preocupação: agradar ao Senhor! Esta é cura para todos os 

tipos de incertezas e medos.

Queremos ser como Jesus que disse: “Aquele que me enviou está comigo; ele não me deixou sozinho, 

pois sempre faço o que lhe agrada.” (João 8:29 NVI)

Reconhecemos que um dia “cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus”. (Romanos 14:12 

NVI) A Jornada de Jesus ao Tribunal de Cristo (Novo Testamento, Quarto Trimestre, Jornada 51) estu-

da o que o crente pode esperar quando se apresentar diante de Deus para prestar contas de sua vida. 

Você pode encontrá-lo no site agora! (em inglês)
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Para doar por meio de nosso site, 

djjministry-latinamerica.org  

clique no botão “DOAR”.

Links para PayPal e doações de

ações estão disponíveis aqui.

   

 Mensagem de celular para doações: 

1-844-481-0460

Testemunho do Mês

É uma grande alegria comemorar as histórias de vidas transformadas com as lições do DJJ!  

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

Around the World> e, em seguida, clique no botão (SHARE YOUR STORY)"Compartilhe sua história" 

 

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


