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“O treinamento faz a diferença”, W. Lee
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TREINAMENTO
NA VERDADE BÍBLICA
E O SERVIÇO DA IGREJA

Palavras do ministério
sobre o TTI

Alguns santos verdadeiramente amam ao
Senhor, o Senhor lhes mostrou misericórdia,
receberam a graça do Senhor e estão cansados
do mundo e das coisas do mundo. Eles tem um
forte desejo de juntar-se com outros todos os
dias para orar, ler a Bíblia e viver diante do Senhor. Esse tipo de desejo é excelente, porém
pode não ser a vontade do Senhor, porque há
muitas lições que podem ser aprendidas enquanto trabalhamos em um emprego. Portanto,
estes santos precisam trabalhar sujeitos a outros como enfermeiras, professores e empregados. Ainda que alguns santos podem receber um
bom salário em um emprego, eles escolhem não
► 17 de Junho, reunião de formater um emprego porque apesar da dificuldade de
tura deste semestre
manter sua subsistência, eles estão contentes de
► 1 de Julho, data limite para enservir a tempo integral. Eles sentem que é maviar novas solicitações
ravilhoso não ter que contatar e lutar com incrédulos. Se tivessem que trabalhar como professo► 6 de Agosto, começa o segundo
res teriam que aprender como tratar com o diresemestre de 2018□
tor, com o reitor acadêmico e outros colegas.
Para eles, isso é muito problemático. Além disso,
eles teriam que tomar medidas com respeito a
PARA MAIS INFORMAÇ ÃO,
muitos assuntos na sociedade que são proble: www.etc-c.org
máticos. Em vez de lutar e combater todos os
dias, eles preferem contatar os santos, pregar o
oficina@etc-c.org
evangelho, ler a Bíblia e orar. Na verdade, este
Telefone: (595) 511-41140
estilo de vida pode ser comparado com entrar
em um monastério. Se eles não tiverem a coENCORAJAMENTO — Para prosseguir missão de Deus se tornariam como freiras e
monges.
1 Ao alvo vamos avançar Muitos entram aos monastérios por essa mesO Cristo de Deus Pai,
ma razão. Eles consideram que a melhor vida
Ao prêmio a que nos chamou;
humana é ser um monge ou uma freira. Ao viver
A Cristo avançai!.
uma vida assim não precisam preocupar-se
Avançai! Avançai!
acerca da sua subsistência, esforçar-se por bens
Avançai! Aleluia,
mundanos e lutar com pessoas do mundo.

Datas importantes:

Visite
e-mail:

Para o premio avançai, pra ganhar
O Cristo de Deus Pai.
4 Sim avançai, e esquecei
O que ficou para trás;
Para Cristo lá na frente olhar,
Só Cristo, nada mais.
Hinos, #1205 (1, 4)

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 no Brasil. Hoje
temos 14 treinandos na seção.
2. Que o Senhor coloque o sentimento
nos jovens universitários de vir aqui
por curto prazo de 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!

*Junho, 2018
TESTEMUNHOS dos que se formam:
—Sua experiência destacada—
∎ “Terra em que comemos pão, Sim, pão sem escassez.
Terra de figos, vides com / Sangue de uvas, vinho bom. /
Ele nos dá satisfação, Rico é!”. Hinos, #1164(4)—J.S.
∎ “Anelo por tua presença, Senhor”; “Sonda [...] de
minha vida sê Rei, Senhor”; “Edifica-me, Senhor, /Para o
plano Teu cumprir, /Não independente, mas / Com os
santos Teus aqui”. Hinos, #389, 449, 839—L.B.
∎ “Olhando firmemente para Jesus, o Autor e Consumador da fé…”; “Mas Ele sabe como chegarei; / O Seu caminho tão estreito é”. Hb 12:2a; Hinos, #350(3)—V.O.
∎ “Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos
te veem”; “ Puríssima é a tua palavra; por isso o teu
servo a estima”. Jó 42:5; Sl 119:140—P.C.
∎ “Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo, agradável a Deus, que é o vosso serviço racional”.
Eu amo meu Senhor, sim / Jamais O deixarei;”. Rm
12:1b; Hinos, #463(1)—A.V.
∎ “Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo”; “Ao
homem pertencem os planos do coração; mas a resposta
da língua é do Senhor”. Ec 3:11; Pv 16:1—M.F.
∎“Antes planejava, / Hoje, sempre orar; / Antes preocupava, / Hoje confiar; / Antes, meus desejos, / Hoje Seu
querer; / Antes só pedia, Hoje, O bendizer”. Hinos, #513
(3)—D.S.
∎ “Uma coisa pedi ao Senhor; e a buscarei: que possa
morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no
Seu templo”. Sl 27:4—E.V.
∎ “Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado;
mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que
ficam para trás e avançando para as que estão adiante”
Fp 3:13—G.T.
∎ “Amei Jacó, mas odiei Esaú”; “Que Tu cresças e eu
decresça, / Rogo hoje a Ti, Senhor”; “No Teu Corpo, Tua
casa, / Quero edificado ser”. Rm 9:13b; Hinos, #626(5),
840(5)—S.M.
∎ “O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes e
vistes […] isso praticai”; “E a paz de Deus, que excede
todo entendimento, guardará vosso coração e os vossos
pensamentos em Cristo Jesus”. Fp 4:9a, 7—P.L.□

Em vez disso, só tem que ler a Bíblia fácil e confortavelmente, vivendo uma vida “transcendente”.
Do ponto de vista da religião, isso é muito bom, e da perspectiva da filosofia humana também não
está mal. No entanto, falando em termos espirituais, essa vida tem pouco valor. Finalmente, a
pergunta não é se uma maneira de viver é melhor que outra, mas se vivemos conforme a vontade
do Senhor para nós e tomamos o caminho que o Senhor deseja que tomemos. Three Aspects of the
Church: Book 3, The Organization of the Church, Some Matters Related to Full-time Service (1)
Estes terminam
seu treinamento:
Da esquerda à direita;
da frente para atrás:

Jennifer Silva, Brasil;
Lissy Bustillo, Honduras;
Valeria Ortiz, Paraguai;
Andrea Vallejos, Chile;
Pilar Contreras, Equador;
Marilia Florentín, Paraguai;
Dilson Silva, Brasil;
Esteban J. Villegas, Equador;
Gabriel Torres, Porto Rico;
Sebastián Mariño, Peru;
Pedro López, Bolívia
Que Deus os abençoe
e os guarde!
O tema geral da sua apresentação da verdade é: Desfrutar a graça todo suficiente na vida da igreja e para esta

Convidamos-lhes a reunião de formatura, venha e participe! Domingo 17 de Junho, 10 às 12:30h!

