TTI-C, Paraguai, S. A.
“O treinamento faz a diferença”, W. Lee
Número 68A

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
ESTUDO DA PALAVRA —
ALIMENTAR-SE DA PALAVRA
1 Venho a Ti, Senhor,
Meu ser sedento está;
Quero de Ti comer, beber,
E assim Te desfrutar.
3 O meu deleite é
Teu rosto contemplar;
Sempre aqui habitarei,
Jamais Te vou deixar.
5 Vou demorar-me aqui,
Inda buscar-Te mais;
Pela Palavra e oração,
De mim Tu fluirás.
Hinos, #812 (1, 3, 5)□

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 15 treinandos na seção.
2. Que o Senhor coloque o sentimento
nos jovens universitários de vir aqui
por um 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!

TREINAMENTO
NA VERDADE BÍBLICA
E O SERVIÇO DA IGREJA

Palavras do ministério
sobre o TTI
“A meta do treinamento de
tempo integral não é ensinar
métodos de trabalho ou de serviço aos treinandos. Os treinandos não devem estar preocupados com seu desejo de ser
úteis ao Senhor ou de aprender
como servir ou trabalhar de
maneira prática, porque estes
assuntos são superficiais ao
compará-los com conhecer a
revelação divina acerca dos temas cruciais na Bíblia.
A meta primordial do treinamento é ajudar os treinandos a conhecerem o Deus
Triúno, Cristo, a vida eterna, o Espírito, os crentes, a
vida e o ego.
Se os treinandos podem entrar
nas profundezas da Bíblia acerca destes sete temas, eles serão úteis ao Senhor e serão aptos para servir e trabalhar para
Ele”.
(CWWL, 13 agosto, 1990, Reunião de orientação no ETCA)□

*Setembro, 2018
Edição especial do TTI-C_Port
TESTEMUNHOS:
Ao buscá-Lo na Sua Palavra
∎ Verdade, vem e rapidamente, traz Tua luz do
céu! (cf., lit. Hinos, #960(8)); reina primeiro em
mim, para que reines no mundo—D.H.
∎ A realidade de todas as coisas é o Deus Triúno
que se dispensa no meu ser como vida na Sua
pessoa—S.A.
∎ Para abrir meu ser para entrar na verdade,
pude experimentar uma nova vida; diariamente
renova minha mente errante—C.C.
∎ A vida de Deus está fora de legalidades; o
ponto é Cristo, o ponto é Seu fluir de vida—D.R.
∎ Deus é vida e deseja que cada vez que eu venha a Ele na Sua palavra O receba como vida
para meu desfrute diário—L.F.R.
∎ Estou aprendendo a entrar na verdade para
ganhar Cristo como vida e ministrá-la aos outros—A.A.
∎ Tenho visto que em Gênesis 1 Deus criou tudo
com o propósito de produzir vida, para fazer o
homem a Sua imagem—O.T.
∎Percebi que não conheço o Senhor, nem eu
mesmo; continuo encorajada a remir meu tempo e esforços para isso—J.G.
∎ Cada dia posso ir a Ele para come-Lo e bebê-Lo,
desta maneira minha mente é renovada—M.Q.
∎ Estas semanas tem sido de muito desfrute nas
manhãs; sinto que Ele me escuta cada manhã—C.Q.

∎ Cada momento aqui experimento um novo
começo; busco experimentar Cristo ao máximo—P.M.
∎ Aleluia! Posso experimentar a realidade do
viver de Jesus Cristo, o Homem como modelo de
moralidade mais elevado—A.F.□

P E P I T A S D E O U R O: COMO RECÉM-NASCIDOS QUE DESEJAM A PALAVRA SEM DOLO!
“Os teus lábios, noiva mina, destilam mel. / Mel e leite se acham debaixo da tua língua”, Ct 4:11. “Cristo
desfruta da sua palavra [a dos Seus buscadores que O amam] como mel (que restaura o fraco), que procede dos seus lábios, e como mel e leite (que restaura o fraco e alimenta aos imaturos), que estão debaixo
da sua língua. (Nota 111). O leite da palavra não é para o corpo, mas para a alma, o ser interior. O leite é
transmitido na palavra de Deus para nutrir o nosso homem interior mediante o entendimento da nossa
mente racional e é assimilado pelas faculdades mentais ”. (Nota 3 de 1Pe 2:2)□

Seção da língua portuguesa do TTI-C: Segundo semestre de 2018 que consta de:
Da esquerda à direita, atrás: Vitor Spadeto, Vitória; Marcelo Song, São Paulo; Gilfran Assis, Candeias; Edvaldo Maninho, Brasília; João P. Oliveira, Praia Grande, Estevão Silva, Vila Velha.
Da esquerda à direita, na frente: Camila Gomes, Cubatão; Ruthe Santana, Garanhuns; Paloma
Mizael, Cubatão; Aline Freire, Salvador; Luciana Mateus, Uberaba; Joelma Franklin, Belo Horizonte; Jessica Go, São Paulo; Katia Silva, Vila Velha; Thaís Oliveira, São Paulo.□

