ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 69

Datas importantes:
► 15 e 16 de dezembro, reuniões
de encerramento e 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
Telefone: (595) 511-41140
A IGREJA—
O desejo de Cristo e Seu prazer
1 A igreja é o desejo
De Cristo, Seu prazer;
Faz tudo só por ela,
Para a satisfazer.
O Seu amor é firme,
Jamais acabará;
Bem antes de haver mundo,
Pensava nela já.

Hinos, #1229 (1)

Suas orações e as da igreja
são muito apreciadas. Pedimos-lhes que orem:
1. Por Sua presença esplendorosa na
reunião de formatura.
2. Que o Senhor traga mais jovens a
seção da língua portuguesa das igrejas no Brasil.
3. Que o Senhor traga mais jovens
que estejam prontos e das melhores
idades para o próximo semestre.□

Um VÍDEO sobre:
“Um dia na vida
do treinamento”.
Veja em www.etc-c.org!

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Palavras do ministério
sobre o TTI

“Deus não tem intenção alguma de nos chamar para fazer algo para Ele. Sua única
intenção consiste em que respondamos a Seu chamamento ao nos abrir a Ele e dizer:
‘Senhor, estou aqui. Estou
pronto, não para fazer algo
para Ti ou trabalhar para Ti,
mas para ser cheio de Ti e
ainda ser ocupado por Ti a
fim de poder ser completamente possuído por Ti e Contigo mesmo. Estou pronto para ser um Contigo’. Até que
sejamos um com o Senhor,
não poderemos fazer nada
por Ele; não poderemos trabalhar para Ele nem ser” “o
Seu complemento”. (CWWL,
1963, t. 2, The Living that Fulfills God’s Eternal Purpose, pp.
295-298); Hinos, #1229 (5)□

*Dezembro, 2018
*Edição especial de formatura

TESTEMUNHOS (Ordem irmãos-irmãs)
∎Fizeste-me conhecer os caminhos da vida; encherme-ás de alegria com a Tua presença—A.G.
∎Livre do Adão, do ego, / Edifica-me Senhor—J.P.O.
∎Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a
ti somente—D.L.
∎Comerás pão sempre à minha mesa—E.S.
∎Atrai-me, fora de Ti nada desejo na terra—J.R.T.
∎Prefiro eu Jerusalém que minha maior alegria—
L.D.G.
∎Cria em mim, ó Deus, um coração puro—G.A.
∎Fiel é o que vos chama, o qual também o fará—J.D.
∎E na torrente das tuas delícias lhes dás de beber—
V.S.
∎Entrelaçados Tu e eu / Tua vida é minha, de verdade (At 2:28)—G.G.
∎A decadência começa com o abandono do nosso
primeiro amor ao Senhor—M.M.
∎Na Tua palavra: expiro o velho homem, respiro Tua
pessoa, M.F.
∎Sou um com Ele. Meu testemunho: Viveremos neste
amor!—J.F.
∎Cristo, a mim, é subjetivo, todo o dia a me reger […]
E ajusta no viver—M.J.M.
∎Me oculto diante Dele, / Guardado em Sua mão—L.L.
∎Cresce a luta, […] Vigiai […] Jesus logo vem!—P.C.
∎Por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e
as considero como refugo, para ganhar Cristo—R.S.
∎Somos um espírito pela eternidade. Tão acessível e
subjetivo!—A.C.
∎Somente contemple Seu rosto, Aleluia! / O que Ele
começou, Ele terminará—K.S.
∎Oh, quão doce é! / Em Seu amor cativo / mas tão
livre Nele—E.P.□

P E P I T A S D E O U R O: ATRAÍDOS A BUSCAR CRISTO PARA SER SUA NOIVA!
“Arrebataste-me o coração, minha, irmã, noiva minha; / arrebataste-me o coração com um só dos teus
olhares, / com uma só pérola do teu colar”, Ct 4:9. A silenciosa resposta da que ama Cristo, através de
uma olhada rápida (com um só dos teus olhares) e através da sua submissão às instruções de Deus (uma
só pérola do teu colar, Pv 1:8-9), cativou o coração de Cristo. Nota 4:91 da Santa Biblia, Versión Recobro□
Este é o grupo dos 20
que se formam!
Da esquerda à direita; da
frente, para trás:
IRMÃOS
Agustín Guallpa, Equador;
João Paulo Oliveira, Brasil;
Daniel López, Equador;
Estevão Silva, Brasil;
Josué Torbes, Bolívia;
Luis D. González, Porto Rico;
Gilfran Assis, Brasil;
Jonathan Díaz, Honduras;
Vitor Spadeto, Brasil;
Geovanny Gutiérrez, Venezuela
Louvamos ao Senhor com alegria
por cada um destes!

Da esquerda à direita; da frente, para trás: IRMÃS
Melissa Mejía, Honduras; Mayra Flores, Peru; Joelma Franklin, Brasil; María José Martín, Colômbia; Liz López, Paraguai;
Patricia Curasi, Peru; Ruthe Santana, Brasil; Aura Cárdenas, Colômbia; Katia Silva, Brasil; Elizabeth Pinto, Honduras

