ETC-C, Paraguay, S. A.
“O treinamento faz a diferença”, W. Lee
Número 67

Datas importantes:
► 16 de Dezembro, reunião de
formatura deste semestre
► 1 de Janeiro, data limite para
enviar novas solicitações
► 4 de Fevereiro, começa o primeiro semestre de 2019□

PARA MAIS INFORMAÇÃO:

Visite: www.etc-c.org
e-mail: oficina@etc-c.org
Ligue: (595) 511-41140
CONSAGRAÇÃO —
Entregar tudo ao Senhor

1 Toma mi vida, Deus,
Faz-me consagrar a Ti;
Toma os momentos meus,
Enche de louvor aqui,
Enche de louvor aqui.
5 Toma, Deus, o meu querer,
Ele não será mais meu;
E o coração também,//
E faz dele trono Teu.//
Hinos, #445 (1, 5)

TREINAMENTO
NA VERDADE BÍBLICA
E O SERVIÇO DA IGREJA
*Agosto, 2018

Palavras do ministério
sobre o TTI

“Depois que finalizam seus
estudos universitários […]
Devido o presente treinamento que conduzimos […] ser
um treinamento especial, se
vocês deixam passar esta
oportunidade, pode ser que
não se apresente outra vez.
No entanto, isto é um assunto pessoal que vocês mesmos
devem considerar cabalmente. Eu sugeriria, que, somente se tiverem razões de força
maior, primeiro dediquem-se
a fazer o que é prioridade […]
Entretanto, se sentem que a
necessidade neste momento
é ser treinados, então devem
aproveitar esta oportunidade
e contemplar a possibilidade
de participar do treinamento”. Vasos útiles para el Señor,

*Não publicamos em Janeiro e Julho

TESTEMUNHOS
dos que começam
seu treinamento
∎ Deus é sábio, pois nos faz hoje treinados ser, /
Para Seu plano cumprir e a justiça manter—T.O.
∎ “Aprender” é real e doce para mim hoje. Cada
dia quero aprender a abrir-me a ouvi-lo—C.G.
∎ A palavra, amor e verdade recebidos até hoje,
não se compara com nenhum outro lugar—V.R.
∎ Aprendendo a abrir minha: mente, coração e
espírito; abrir o profundo de mim ao Senhor—
Y.Á.
∎ Meus tempos com Ele tem sido renovados e
estou aprendendo a abrir-me sem reservas—D.C.
∎ Não tenho a capacidade de fazer morrer minha
vida da ama, mas esta atmosfera é idônea—D.R.
∎ Eu expiro minha vida, culpas e tristezas; Inspirando Tua vida, para a Tua me encher—I.Á.
∎ Oportunidade para conhecer à Pessoa mais
doce e terna do universo, mais O amo—L.M.
∎ Deus não tem métodos, o que Ele precisa é de
pessoas; a pessoa produz o método—C.A.
∎ Aprendo a cultivar tempos pessoais com o Senhor. Amo contemplá-Lo!—C.A.C.
∎ Estou aberto para ganhar mais de Cristo para
ser transformado metabolicamente—E.M.
∎ Meu apreço pelo Senhor tem aumentado. Esta é
a melhor decisão da minha vida!—C.D.L.□

cap. 4, pp. 79-80□
P E P I T A S D E O U R O: CONSAGRADOS À PORTA DA TENDA DA CONGREGAÇÃO!
“E ajunta toda a congregação à porta da Tenda da congregação. […] E [Moisés] fez chegar a Arão e
a seus filhos, e os lavou com água”, Lv 8:3, 6. A consagração à porta da Tenda da Congregação
significa que nossa consagração ao sacerdócio não é feita somente diante de Deus, mas também
em pró da igreja. [Ser lavados com água] Significa que para consagrar-nos ao sacerdócio, temos
que ser lavados pelo Espírito. Notas 31, e 61 de Lv 8, da Santa Biblia, Versión Recobro□

Suas orações e as da igreja
são muito apreciadas. Pedimos-lhes que orem por:
1. Que o Senhor chame e traga para
a seção da língua portuguesa do
TTI-C mais jovens das igrejas no
Brasil. Este semestre temos 15
treinandos do Brasil.
2. Que o Senhor coloque o sentimento nos jovens universitários de vir
aqui por curto-prazo de pelo
menos uma semana.□
Um VÍDEO sobre:
“Um dia na vida
de treinamento”.
Veja em www.etc-c.org!

Outros 43 voltaram para um total de 55!
Louvamos ao Senhor por cada um deles!

Começou! o segundo semestre de 2018 e este é o grupo
dos 12 treinandos novos
consagrados a tempo integral, que consta de:
Da esquerda à direita, atrás:
Thaís Oliveira, Brasil; Camila
Gomes, Brasil; Vanessa Rubio,
Equador; Yessy Álvarez, Honduras; Daniela A. Candia, Chile; Dominique Rubio, Equador; Isairy Álvarez, Rep. Dom.;
Luciana Mateus, Brasil.
Da esquerda à direita, na frente: Carlos Aguilar, Honduras;
Carlos A. Chaparro, Paraguai;
Edvaldo Maninho, Brasil;
Cristian D. Lagos, Honduras

