Feliz Aniversário de 4 anos Discipulado Jornada com Jesus!
Outubro de 2020
Obrigado por suas orações e apoio ao DJJ nos primeiros quatro anos. Incluído neste mês, você
encontrará uma folha separada com as Cinco Oportunidades para ter uma parceria financeira
conosco. Se você puder ajudar com um presente especial ou uma promessa mensal, visite a página de
doações do nosso site.
Estamos comemorando quatro anos de ministério! Louvado seja Deus por Sua fidelidade e tudo o que
Ele tem realizado através de nós. Quatro anos atrás, começamos com o sonho de criar materiais de
discipulado e ajudar a atender à imensa necessidade de passos de A a Z fáceis de usar para serem
verdadeiros discípulos. Agora esse sonho está se tornando realidade.
O principal: já foi dito que o principal é fazer do principal o principal. No DJJ o principal é levar
100 milhões de pessoas em jornadas de discipulado com Jesus. Essa certamente é uma visão do
tamanho de Deus!
Esta atualização do Ministério não é como nossas atualizações habituais, pois compilamos alguns de
nossos marcos principais para compartilhar e revisitar com você. Há tantas coisas que podemos ver a
mão de Deus, desde a visão original indo de 1/2 milhão para 10 milhões e até finalmente uma meta do
tamanho de Deus de 100 milhões.
Sentimos que nosso maior trunfo para levar adiante o discipulado é o fato de as pessoas terem os
materiais em sua língua nativa e tendo líderes em cada país para ajudar a criar grupos de discipulado.
Nosso principal veículo para ensinar aos outros como iniciar grupos de discipulado é através do nosso
Treinamento de Parceria. Para alcançar a visão para 2021 para a qual Deus está nos guiando,
precisamos de você!
Louvado seja Deus por termos a oportunidade de nos unir a Deus para levar adiante o discipulado em
todo o mundo! Este é apenas o começo do que Deus fará por meio do DJJ! A dinâmica está crescendo
enquanto nós expandir e crescer.
Obrigado por fazer parte desta grande obra de Deus por meio de sua oração e apoio financeiro.
Obs. Confira o novo design do nosso site quando puder!
Dr. Mark Alan Williams
Próximo mês...
retornaremos ao nosso formato usual e você
será apresentado a:
1. Um novo tradutor
2. Outro valor central do ministério
3. Traduções patrocinadas por doadores
4. Um novo discípulo!
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PRINCIPAIS MARCOS DOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS
20 DE SETEMBRO, 2016
Dr. Mark Williams informou a DCPI (Dynamic Church Planting International)
sobre sua saída e anunciou o ministério recém-formado, DJJ (Discipleship
Journeys with Jesus). Paul (Presidente da DCPI) e Cathy Becker, (VP de
Inovações) deram sua bênção e no dia seguinte foi o primeiro dia oficial do
Discipulado Jornadas com Jesus.
Foto: Mark e Carolyn recebendo oração de Paul e Cathy.
2017
As Lições foram planejadas e a redação iniciada. Grupo de teste beta
iniciado para os materiais. Vídeos temporários foram gravados e planos
foram feitos para gravar os vídeos permanentes na Terra Santa.
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Mark participou do primeiro evento de parceria para o Brasil. Ele conseguiu
se conectar e recrutar nosso membro da equipe, Jason Resende.
Nosso Conselho de Administração se reuniu e foram tomadas decisões
sobre a melhor forma de avançar com o lançamento dos materiais no site e
muito mais.
Fizemos uma festa de lançamento para marcar nosso aniversário de 1 ano e
o lançamento dos materiais do primeiro trimestre do Novo Testamento no
site.
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Fotos 2017:
1) Mark, Ollis, Patty, Graham e Matthew revisando o primeiro trimestre
2) Viagem de parceria ao Brasil
3) Reunião do Conselho de Administração do DJJ com Carlos Sales, Steve
Foster, Rich Fernandez e Mark Williams
4) Mark, Steve Schlange e Patty gravando os primeiros vídeos
5) Voluntários trabalhando com uma correspondência de atualização do
Ministério (Iris e Bella R., Sue D. e Patty)
6) Mark recebeu o Prêmio de Fé Empreendedora da Igreja da Comunidade
New Song do Dr. Hal Seed
7/8) Evento de lançamento. Primeiros materiais no site, 1º Trimestre em
Inglês. Lora B., Darlene e Virgil L. se divertindo no evento, Graham
Foster recebendo um prêmio de Embaixador e nosso M.C. e designer
de materiais, Munyoki Mulwa.
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PRINCIPAIS MARCOS DOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS
2018
Jason Resende, do Brasil, juntou-se ao time DJJ. A primeira tradução, em
português, foi lançada no site. Mark foi para a Índia e logo teve a visão
ampliada. Em julho, o Conselho DJJ adotou a visão de atingir 100 milhões
de discípulos. Mark foi ao Malawi com Carlos Sales do Ministério Alcançando
os Famistos (Reaching the Hungry) e eles realizaram um evento de
parceria. A tradução do Chichewa foi lançada no site. MarK grava vídeos
do Novo Testamento em Israel. Terminamos o ano com downloads em 40
países. A criação das lições e o desenvolvimento do design continuaram.
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Fotos 2018:
1) Fabiana e Jason Resende, Representante da América Latina.
2) Evento de Parceria em Malawi, Africa
2019
Um ano de crescimento.
Beth Harris e Emil Reyes ingressaram como funcionários voluntários. A
organização Americana Outreach Marketing começou a doar impressões
e anúncios na web. As concessões de anúncios do Google nos permitiram
anunciar e ser pesquisados com mais facilidade.
Mark e nossos parceiros de ministério, Johnnie e Shulan Achord, realizaram
um Evento de Parceria em Vista, USA para líderes chineses. Trabalhamos
com Regis Sudo para criar mapas personalizados para nossos materiais.
Mark e Jason foram para Ensenada, México, e realizaram um mini evento de
parceria.
Mark apresentou DJJ ao ministério Barnabas Group, um grupo de rede
local. Vídeos adicionais foram filmados nas Terras Bíblicas. Mais materiais
passaram pelos testes alfa, beta e gama.
No final do ano, os materiais já tinham sido baixados em 75 países.
Fotos 2019:
1) Beth recebendo certificado T1 durante nosso grupo mensal de oração.
2) Grupo de Discipulado de Jovens no Brasil. (Elevador de Serviço)
3) Materiais em portugues e comunhão em pequenos grupos.
4) Evento de parceria chinesa em Vista, USA
5) Conselho do DJJ: Cynthia Standley, Carlos Sales, Steve Foster, Mark e
Richard Fernandez
6) Desfile na Libéria - África, comemorando a conclusão das Jornadas do
primeiro trimestre (NT)
7) Oceanside, USA Grupo de Discipulado concluindo o T2 NT
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PRINCIPAIS MARCOS DOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS
2020
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Janeiro começou com Mark indo para a África para realizar
quatro Eventos de parceria no Quênia, Libéria e Uganda.
Como um resultado desta viagem, muitos grupos de
discipulado foram iniciados. Três líderes surgiram e aceitaram
cargos como Coordenadores Regionais. Kennedy Karanja,
David Gbalee e Godfrey Kakembo são vitais para o discipulado
em seus países.
A partir desta impressão, temos nossas duas primeiras equipes
de parceria. Embaixadores: Jeremiah Isingnoma e Charles
Peter, ambos de Uganda.
Fizemos nossa primeira viagem de discipulado DJJ a Israel
com 49 parceiros de ministério e amigos. Mark ficou após esta
viagem para gravar vídeos para nossas Jornadas do Antigo
Testamento. Nós esperamos que aconteçam mais viagens
como esta, e que você possa vir conosco!
Dasha Gubina ingressou como Assistente Executiva e também
está ajudando no design gráfico. Como resultado da pandemia
global, nossa infraestrutura e equipe de desenvolvimento
requereu muita atenção.
Lançamos uma 3ª revisão no T1 NT, 4ª revisão no Treinamento
de parceria, terceiro trimestre em inglês e até esta data três
novas traduções, chinês, russo e francês em nosso site
recentemente revisado! Temos vários outros idiomas
planejados para lançamento até o final do ano, pois temos
20 tradutores trabalhando ativamente em línguas em todo o
Mundo.
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Antecipamos o quarto trimestre em inglês e um segundo
trimestre revisado, além de um teste beta do material de
dsicipulado infantil.
No momento deste informativo, nosso download já foi feito
em 91 países!
Fotos 2020:
1) Evento de Parceria em Uganda liderado por Kennedy Karanja
2) Viagem Turística em Israel no Mar da Galiléia
3) Fase 1 de revisão do site concluída
4) Coordenador regional de Uganda, Godfrey Kakembo,
com os novos materiais do evento de treinamento de
Parceria
Maneiras de doar em nosso site:
djjministry.org e use o
Botão “doar” para configurar um doação.
Mensagem de texto para dar: 1-844-481-0460
Links para PayPal e doações de ações disponíveis.
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