
Novidades do Ministério: 
 

 Pessoas em 75 países ao redor do Mundo fizeram download  de nosso material de discipulado gratuito, isso 

representa cerca de 14.000 pessoas. 

 A última grande revisão, versão 3, do Novo Testamento (NT) 1º Trimestre (Inglês) está concluída e no site. 

Estamos perto de lançar o primeiro trimestre do Novo Testamento na Amazon (Impreesão sob encomenda). 

 Guia do líder de grupo já desenvolvido e em fase de revisão. 

 Livro de respostas do 1ºTrim. do NT já desenvolvido e em fase de revisão. 

 Revisões do NT 2ºTrim com novos mapas, design e edição acontecendo agora! 3ºTrim e 4ºTrim em inglês 

serão lançados neste outono. 

 Desenvolvendo um folheto evangelístico na fase de desenho agora. 

 Apresentado para o grupo San Diego Barnabas líderes empresariais e líderes de ministérios. 

 20 rascunhos das lições foram escritos para a Jornada de Jesus no Antigo Testamento. Iniciado o teste beta.  

 Viagem em parceria para a África acontecendo AGORA em 3 países: Libéria, Uganda e Quênia. 4 treina-

mentos e quase 100 bispos, pastores e líderes de ministérios presentes. 

 Através de doadores fiéis, encerramos 2019 no preto. Nossa doação correspondente foi completamente finan-

ciada! Louvemos a Deus! 

 Contratado para ter um site “espelho” o qual será usado na América Latina. Estamos na fase de edição. 

 Trabalhando em um aplicativo para celular  “em áudio”, com traduções, por um voluntário que está doando 

seu tempo e produto. 

 Temos um evento para pastores/ líderes planejado para março. 

 Estão previstas 3 viagens de parceria adicionais para 2020. 

 Viagem de finalização da produção de vídeos por 10 dias em fevereiro em Israel, Egito e Jordânia. Lá, Mark 

filmará os primeiros vídeos do Antigo Testamento para acompanhar as lições com a Aspiring Productions / 

Michael Hildson. 

 Começamos a desenvolver materiais infantis para acompanhar as Jornadas. 

 

  

     

 Tornando o Discipulado Prático, 

 

 

 

  Dr. Mark Alan Williams 

                 Fundador e Presidente 
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Grupo de Discipulado do Pastor Alex Wekesa
  de Bungoma, Kenya 

Favor observar que nosso escritório DJJ estará 

fechado de 31 de janeiro a 17 de fevereiro de 

2020 enquanto a equipe estiver na excursão de 

Discipulado a Israel. Agradecemos sua com-

preensão por quaisquer atrasos na correspondên-

cia durante esse período. 
JUNTOS PODEMOS FAZER MAIS 



Como Doar: 

Visite nosso website:                                       

djjministry.org e use o botão                          

“donate” para acessar as                                  

doações. Links para Paypal e                           

outras formas estão disponíveis.                
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20 Orações para 2020     

Favor ore para… 

1. … continuarmos a receber relatos de todo o Mundo das vidas que foram transformadas por Cristo através 

dos materiais de discipulado DJJ. 

2. … temos alguns cargos importantes de equipe preenchidos por missionários que levantam seu próprio sus-

tento ou voluntários. Nossa necessidade mais urgente é termos um diretor de parcerias, um vice-presidente 

de desenvolvimento, um especialista em captação de recursos da fundação e voluntários para ajudar a  

gerenciar a comunicação por e-mail e mídias sociais.  

3. … concluirmos rapidamente o restante dos materiais do Novo Testamento para lançamento e que os mate-

riais do Antigo Testamento possam ser lançados até o final do ano.  

4. … termos muitos voluntários oferecendo seus serviços de tradução.  

5. … que possamos lançar o aplicativo para cellular este ano. 

6. … que possamos ter nosso site recém criado na América Latina em pelo menos 2 idiomas até o final do 

ano. 

7. … sermos capazes de criar materiais para crianças que serão atraentes para o ensino fundamental e pré-

escolar. 

8. … que possamos encontrar um design gráfico que saiba ilustrar para pré-escola e ensino fundamental. 

9. … que possamos formatar nossos materiais para uso escolar em casa, para o ensino primário e o ensino mé-

dio,  

e para desenvolver um plano de estudos para estudantes do nível superior. 

10. … sermos capazes de realizar 4 viagens de parceria. Dois na África, um em Mianmar e um na América do 

Sul. 

11. … sermos capazes de desenvolver líderes que serão representantes regionais em seus países. 

12. … possamos fazer parcerias com mais ministérios, instituições educacionais e denominações que usarão  

nossos materiais de discipulado DJJ. 

13. … sermos capazes de promover DJJ efetivamente. 

14. … concluírmos as lições do Antigo Testamento. 

15. … concluírmos os dois primeiros trimestres de vídeos para o material do Antigo Testamento e poder lançar 

o 1º Tirmestre do Antigo Testamento até o final do ano. 

16. … Deus guiar nossa equipe e Conselho Administrativo. 

17. … sermos totalmente financiados para suprir às necessidades e previsão orçamentária. 

18. … todo membro da equipe, voluntário, doador, assinante, pastor, igreja e ministério associado ao ministé-

rio DJJ tenha uma boa saúde e proteção espiritual. 

19. … que o ministério continue a aproximar-se da visão de levar 100 milhões de pessoas nas jornadas de dis-

cipulado com Jesus. 

A atualização das 19 orações para 2019 foi enviada por email no início de janeiro. Se você não a 
recebeu ou deseja que ela seja enviada, envie uma solicitação para service@djjministry.org. 


