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Celebrando o Fazer Discipulos ao redor do Mundo!
É uma grande alegria quando recebemos pedidos para
gerar Certificados de Conclusão de todo o mundo. Eles são
uma forma tangível de podermos nos juntar a discípulos e
discipuladores na celebração de conclusão de um Trimestre
(13 lições) de Jornadas de Discipulado.
Alguns aprenderam a ser criativos: reuniões online, em
parques, e em outros contextos onde o distanciamento social
pode ser praticado durante esta pandemia.
Embaixador DJJ David Ngwa em Camarões compartilhou,
"Eu vou estar pastoreando outra Igreja em uma cidade
diferente em meados de junho, mas graças a Deus, três
anciãos que aderiram a visão DJJ - estarão ajudando a dar
as Jornadas - eles decidiram continuar dando as lições. "
O grupo de Carolyn Williams nos EUA participou da revisão
das lições do quarto Trimestre do Novo Testamento pelo
Zoom. Este grupo nos ajudou na edição do conteúdo,
portanto permitindo que sejam disponibilizados no site.
Gladys Bett no Quênia participou do evento de Treinamento
de Parceria realizado online em dezembro de 2020. Após o
treinamento, ela decidiu começar um grupo de discipulado
com três senhoras e outro com jovens. Observe alguns
usando roupas de formatura enquanto recebem seus
certificados.
Como parceiro do DJJ, você faz parte de cada uma dessas
graduações e celebrações. Claro, nós sempre lembramos
que o verdadeiro objetivo é o discipulado. Cada um desses
certificados representa crescimento no cumprimento da
ordem de Jesus para "fazer discípulos!"

Imagens de cima para baixo:
1. NT 1º Trim. - David Ngwa
Camarões - Igreja Apostólica
2. NT 4º Trim. - Carolyn Williams

Tornando o Discipulado Prático

USA - Igreja New Song
3. NT 1º Trim. - Gladys Bett
Quênia
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Atualização sobre Treinamento de Parceria
Dia 2 de junho concluímos outro Treinamento
de Parceria on-line de 3 semanas, conduzido
pela sede, com o Dr. Mark como anfitrião.
Mais de 30 pessoas de 15 países participaram!
Louvemos a Deus por isto!
Os Treinamentos de Parceria são uma excelente
maneira de entender o coração e a missão
do Ministério Discipulado Jornada com Jesus
DJJ, experimentar as Jornadas de Discipulado,
conhecer líderes do mundo todo, descobrir
como superar "minas terrestres ou armadilhas"
no discipulado e aprender como iniciar um
movimento de discipulado.

Tempo de Oração no final do Treinamento

Se você estiver interessado em participar de um Treinamento de Parceria online, o próximo será
nos dias 20 e 27 de julho, das 11h às 15h, horário de Brasília. Informações de cadastro em breve!

Orações da Equipe de Parceria
1. Agradeça a Deus pelas equipes atuais ao redor do mundo que estão mentoreando e discipulando.
2. Ore para que Deus traga um auxiliar administrativo que possa trabalhar na sede USA para ajudar com
as necessidades crescentes da equipe.
3. Agradeça a Deus pela revisão final dos Materiais de Treinamento da Parceria (versão 5), que serão
traduzido para Swahili, Ateso, Luganda, Espanhol e Português a partir de julho.
4. Ore para que muitos mais sejam adicionados à Equipe de Parceria como Embaixadores e também
em outras funções.
5. Agradeça a Deus pelos Embaixadores que ajudaram a realizar o Treinamento de Parceria da Sede
online em maio e junho: John Forde (Barbados), Jim Carpenter (EUA), Vincent Lee e Sun-Yee Ho
(Singapura).
6. Ore para que aqueles que estão passando pelas Jornadas de Discipulado completem cada trimestre
e peçam seus certificados de conclusão ao Escritório da Sede.

Ambaixadores DJJ no Mundo todo
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
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Atualização do Departamento de Materiais
Recentemente, um de nossos embaixadores enviou as lições
do DJJ para uma revisão pelo Trinity Theological College
em Singapura e recebeu aprovação bombástica de um dos
professores.
Alguns discípulos compartilharam os seguintes comentários
sobre as lições também:
"Um estudo excelente para 'novos' cristãos e também digno
para 'velhos' cristãos - sempre devemos ser lembrados de por
que temos fé em Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo. Adorei
os videos antes e depois de cada estudo. Além disso, sua
explicação do porquê Jesus disse que “as portas do Hades não
prevalecerão contra ela” - os habitantes locais acreditavam que
aquela área era a porta de entrada para o Hades - etc. Eu não
sabia disso antes desta lição. Adorei o fluxo dos estudos e todas
as referências as Escrituras utilizadas." Josephine - USA
"DJJ está me dando o impulso e a ousadia de que preciso
para compartilhar Jesus com os outros. Por meio das lições
das Jornadas de Jesus. Deus está confirmando Seu propósito
em mim para servi-Lo. Nunca antes, em meus mais de 45 anos
como seguidor de Jesus, estive mais comprometido. Fui tocado
novamente pelo batismo de Jesus no rio Jordão quando Seu Pai
celestial "apresentou" Jesus na presença do Espírito Santo. A
Jornada 13 reacendeu uma centelha de admiração quando Jesus
ascendeu ao céu; esperança para todos nós!" Barbara - USA
.
“Estou impressionado com o nível de compreensão profunda
usando as Jornadas DJJ. Os alunos estão conhecendo Jesus
em um nível que nunca conheceram antes. Eles estão orando
agora com confiança e fazendo boas perguntas. Os estudos
são simples, mas profundos. Jesus está se tornando real para
eles à medida que envolvem-se com Ele por meio das lições.”
Bronwen - Barbados

Novo Testamento, 4º Trimestre
em Inglês está disponível para
download em PDF ou e-book!

Se você ainda não baixou as lições, por que não fazer agora?
djjministry-latinamerica.org
ATUALIZAÇÃO NAS TRADUÇÕES
Materiais e idiomas atualmente sendo traduzidos::
Novo Testamento, 1º Trimestre: Tamil, Tagalog e Guarani
Novo Testamento, 2º Trimestre: Chinês, Ateso, Lusoga, Português, Espanhol, Runyakitara, Suaíli,
				
Luganda e Chichewa
Traduções na fase de revisão ou design:
Novo Testamento, 1º Trimestre: Oriya, Swahili, Telugu, Birmanês, Urdu
Novo Testamento, 2º trimestre: Russo e Luganda
Traduções que estamos orando para encontrar tradutores:
Novo Testamento, 1º Trimestre: Árabe, Vietnamita e Kpelle
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Testemunho do Mês

É uma grande alegria comemorar as vidas transformadas com as lições DJJ! 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.
Podemos publicar seu testemunho no próximo!

Para doar por meio de nosso site,
visite djjministry-latinamerica.org
e clique no botão “DOAR”.

www.djjministry.org

djjministry-latinamerica.org

Links para PayPal e doações
estão disponíveis aqui.
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