TREINAMENTO
NA VERDADE BÍBLICA
E O SERVIÇO DA IGREJA

ETC-C, Paraguay, S. A.
“O treinamento faz a diferença”, W. Lee
Número 65

Palavras do ministério
sobre o TTI

O valor duplo do estudo da
verdade no TTI é que primeiro ela
guia os jovens treinandos a terem
as devidas experiências de vida
de maneira mais profunda e segundo é que a verdade se torna o
capital para seu serviço de introduzir os santos na sua função orgânica.
Datas importantes:
A natureza do estudo da ver► 17 de Junho, reunião de formatu- dade no TTI é fornecer uma atra deste semestre
mosfera única com um ambiente
► 1 de Julho, data limite para envimuito favorável para estudar a
ar novas solicitações
verdade em um lugar separado e
► 6 de Agosto, começa o segundo
santificado e ao ter uma comunisemestre de 2018□
dade de pessoas consagradas
com as quais avançar no Senhor e
PARA MAIS INFORMAÇ ÃO,
ao ter os melhores recursos disVisite: www.etc-c.org
poníveis como a Santa Bíblia Vere-mail: oficina@etc-c.org
sión Recobro e o ministério escriTelefone: (595) 511-41140
to.
O objetivo do estudo da verESTUDO DA PALAVRA —
dade no TTI é constituir os treiA PALAVRA E O ESPÍRITO
nandos com um depósito saudá1 Palavra e Espírito Cristo é
vel e um apetite aumentado pela
E nela como Espírito está;
verdade o qual resulte num esforE todo o Seu falar a nós
Espírito e vida, assim nos dá.
ço vitalício por estudar a verdade.
3 O Espírito a faz real,
(CWWL, 1990)□
E nela vem Se expressar;
Dois itens de uma coisa só
Que não se deve separar.
7 Que a Palavra seja em mim
Espírito, rica provisão;
Que nela possa Ele ser
A mina vera expressão.
Hinos, #815 (1, 3, 7)

*Maio, 2018
TESTEMUNHOS:
Relacionados com o estudo da verdade
∎A verdade coloca a mente de Deus em mim
e me faz cabal—E.V.
∎Posso comprar a verdade e ser um amante
da verdade! Que benção é essa!—A.C.
∎Tempos de ser restaurada, renovada, equipada por meio da verdade, quero viver assim—P.C.
∎Quando estudo a verdade com outros irmãos, experimento alegria e satisfação que
nunca tive anteriormente—V.S.
∎Ao converter a palavra escrita em oração,
obtenho a palavra viva, presente e pessoal e
comprovo que Suas palavras são vida—A.V.
∎A vida que absorvo ao entrar na verdade
me cura, restaura e reconstitui, fazendo que
Ele ganhe mais de mim—L.B.
∎É como o povo de Israel aos pés do monte
Sinai sendo levados à presença de Deus e ao
conhecimento Dele—J.S.
∎Aprender a ir a Sua palavra e submergir
com todo meu ser é minha salvação diária,
porque posso tocar a realidade—D.L.
∎Suas riquezas na verdade estão chegando
ao meu interior, renovando-me e liberando
me—M.F.
∎Estou aprendendo a comprar a verdade, a
buscar a verdade, a amar a verdade—E.P.
∎Estudar a verdade exercitando meu espírito e tomando-a com oração, ela se torna em
experiência de vida—M.J.M.
∎Conheço o Senhor ao conhecer Sua palavra,
O toco por meio de Sua palavra, assim Ele
dispensa o que está em Seu coração—L.M.F.
∎Cada dia sinto que saboreio mais a doçura
da verdade, como nunca antes—J.F.□

P E P I T A S D E O U R O: ESTES COMPRAM A VERDADE PARA NÃO VENDÊ-LA!
“Os que conhecem a verdade” (2Jo 1); “Compra a verdade e não a vendas”, (Pr 23:23a). Verdade: Denota a
realidade divina do evangelho, especialmente acerca da pessoa de Cristo como é revelado no Evangelho
de João y em sua primeira epístola, isto é: que Cristo é tanto Deus como homem, que tem a deidade e a
humanidade e que possui tanto a natureza divina como a natureza humana, para expressar Deus na vida
humana e cumprir a redenção com poder divino na carne humana pelos seres humanos caídos, para lhes
infundir a vida divina e para os introduzir numa união orgânica com Deus. (Nota 5 de 2Jo 1)□

Suas orações e as da igreja são
muito apreciadas. Oremos por:
1. Que o Senhor chame e traga para a
seção da língua portuguesa do TTI-C
mais jovens das igrejas do Brasil. Hoje
temos 14 treinandos na seção.
2. Que o Senhor coloque o sentimento
nos jovens universitários de vir aqui
por curto-prazo por uma semana.
3. Que sejam preservados na igreja os
jovens que se consagraram para vir ao
TTI-C em breve.□
Um VÍDEO sobre:
“Um dia na vida
de treinamento”.
Veja em www.etc-c.org!

Se permitimos a palavra de Cristo tenha o primeiro lugar em nós,
podemos experimentar suas funções o perando no nosso interior:
● Nos ilumina (Sl 119:106); Nos nutre (Mt 4:4); Nos rega (Is 55:8-11)
● Nos fortalece (1 Jo 2:14b); Nos lava (Ef 5:26); Nos edifica (At 20:32)
● Nos torna completos e aperfeiçoa (2 Tm 3:15-17); Nos edifica ao santificar-nos (Jo 17:17).

————————————————————————————
Venha e participe por curto-prazo de pelo menos uma semana!

