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“Nenhuma coisa que se faça de manei-

Datas importantes:
► 19 de Junho, reunião de graduação deste semestre
► 1 de Julho, data limite para enviar novas solicitações
► 1 de Agosto, começa o segundo
semestre de 2016□

PARA MAIS INFORMAÇÕES,

Visite: www.etc-c.org
e-mail: oficina@etc-c.org
Telefone: (595) 511-41140
LOUVOR AO SENHOR
—A Satisfação com Ele—

Oh! Arde amor no coração,
Sim, arde sem cessar!
Extingue outro amor qualquer
Até não perdurar.
Jesus, Jesus, comigo estás;
Es meu descanso, minha paz;
O Teu sorrir me satisfaz,
Te amo, ó meu senhor.
Hinos, #112 (4)□

Suas orações e as da
igreja são muito apreciadas.
Pedimos que orem por:

ra correta e apropriada resulta fácil de
fazer, nem pode levar-se a cabo pela
vida natural. Quem tem o devido entendimento sabe que nada é mais exigente
que servir ao Senhor, porque isso nos
exige uma elevada norma, nível e moralidade. Na comunidade humana, aquilo
que exige a norma mais elevada é servir
ao Senhor. Contudo a impressão das
pessoas é, no geral, que é fácil servir ao
Senhor. Este é um conceito errado que
as pessoas costumam ter [...] Servir ao
Senhor requer um contínuo aprendizado
[...] A diferença entre aprender e não
aprender é muito grande [...] Se laboramos sem ser instruídos, que tipo de obra
realmente estaremos realizando? [...]
Nosso aprendizado deve abranger muitas
áreas [...] Se todos os jovens pudessem
separar alguns anos para exercitar-se
como os que participam nos jogos olímpicos, revolucionariam o mundo inteiro
[…] Ser treinados é ser feitos de novo, a
fim de tornar-se formosos, úteis e, por
tanto, capazes de adaptar-nos a qualquer ambiente”. Llevar fruto que permanece, t. 2, cap. 27□

“Um dia na vida
de treinamento”.
Veja em www.etc-c.org!

∎ Louvo o Senhor por Sua graça e benevolência
amorosa, Ele me chama hoje à consagração—G.P
∎Resumo, duas palavras: morte e vida; a morte para
meu ser natural e Sua vida que flui—A.S
∎Te amo, Deus, mantém-me na mescla, em Tua
economia divina—R.S.M.
∎Disponho-me a escapar do que sou, a fim de participar, preciosas - grandíssimas promessas—E.D.
∎Muitos véus foram retirados, estou aprendendo a
conhecer ao Senhor, cativa-me!—A.G.
∎Aproximo-me do Senhor cada dia, simplesmente
digo: “Senhor, te amo, consagro minha vida a Ti”—
F.E.R.
∎O Senhor me expôs muito e me fez ver quão longe
estou de ser uma pessoa adequada—F.O.
∎Só tinha experimentado suprimento e proteção, mas
não a limitação para ganhá-Lo—O.R.
∎Tive uma experiência real com Ele pela manhã, só
em estar diante Dele em silêncio—E.E.
∎Desfruto-O de una maneira mais íntima, esta atmosfera me leva a voltar-me mais a Ele—J.P.O.
∎O pão da presença como meu alimento tem sido
minha experiência mais pessoalmente—D.P.
∎Senhor, hoje é o tempo para Ti com o anelo de estar
diante de Ti para contemplar-te—M.L.
∎A Bíblia se abriu mais: Posso contatar ao Invisível
por meio Dele em mim, sem vê-Lo—I.Z.
∎Estou aprendendo a aproveitar cada segundo para
amar mais a meu amado Senhor—E.G.
∎Avançando para o que está adiante, porque o Cristo
que está adiante é muito mais rico—E.B.□

P E P I T A S D E O U R O: QUEREMOS TRANÇAS DE ORUO COM PONTINHOS DE PRATA!
“Nós te faremos umas tranças de ouro, marchetadas de prata”, Ct 1:11. É na vida de igreja onde a
transformação da que ama a Cristo é levada a cabo pelo Espírito transformador […] em coordenação
com […] os membros dotados no Corpo de Cristo que realizam a obra de aperfeiçoar os santos. Nota
111 da Santa Biblia, Versión Recobro.□

Começou o semestre com a semana do
pré-treinamento!, que foi de 8 à 14 de
Fevereiro, e este é o grupo dos novos treinandos a tempo integral, o qual consta de:
Esquerda a direita: Adyani González, Panamá;
Estefanía Díaz, Colômbia; Andrea Suárez,
Equador; Grey Portillo, Honduras; Raquel S.
Miranda, Bolívia.

1. Que a Sua graça fortaleça o homem interior deste grupo de treinandos para este semestre no Seu
treinamento.
2. Que o Senhor faça “correr” as boas
novas do TTI no Paraguai para o
benefício dos santos nas igrejas na
América do Sul.□

Um VIDEO sobre:

TESTEMUNHOS dos 15 novos treinandos

Convidamos-lhes!
PODE VIR! VENHA!
POR CURTO PRAZO
DE PELO MENOS UMA SEMANA

Esquerda a direita: Esteban González, Panamá; Eduardo Barientos, Bolívia; Estevao
Espinoza, Chile; Juan P. Orozco, Colômbia;
Félix E. Ramírez, Porto Rico; Danny Pozo,
Equador; Oscar Ribera, Bolívia; Israel Zúñiga,
Equador; Filipe Oliveira, Brasil; Mauricio
López, Equador. Oremos por eles!

Além destes, voltaram outros 29 para continuar seu treinamento e estiveram outros
8 a curto-prazo. . Aleluia!□

