ETC-C, Paraguay, S. A.
“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 83; Abril, 2022

Datas importantes:
► 11 e 12 de junho, reuniõ es de encerramento e de formatura deste
semestre
► 1 de junho, data limite para enviar
novas solicitaçõ es para agosto de
2022
► 1 de agosto, começa o 2° semestre
de 2022□

PARA MAIS INFORMAÇÃO:

Visite: www.etc-c.org
e-mail: oficina@etc-c.org
Ligue:(595)-99-421-9330, 9344
BATALHA ESPIRITUAL
—0123423 5 6785135
4 Palavras sã s assim reté m,
Em fé , /iel amor;
Doutrinas diferentes, nã o Rejeita se temor.
5 Ensinamentos bons e sã os:
Verdade, piedade ter!
Depó sito da fé comum,
Ser santo ao viver
6 Nos faz /ié is pra transmitir
O que ouvimos, Deus;
Na fé , palavra, espı́rito,
Nos faz exemplos Teus.
Hinos, #1285□

As orações dos Seus santos nas
igrejas são muito apreciadas.
Pedimos que orem:
1. Que o treinamento possa avançar
sem impedimentos devido a pandemia.
2. Que o Senhor traga mais jovens
das igrejas no Brasil e mais jovens
da Amé rica do Sul para o pró ximo
semestre de 2022.
3. Que todos os treinandos possam
manter sua consagraçã o ao Senhor e
ao TTI-C durante o Intermé dio.□

ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

Palavras do ministério
sobre o TTI
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
Nem todo aquele que quer servir a
tempo integral pode fazê-lo. Isso
requer um tempo de avaliação e
seleção. Isso pode ser feito pelos
cooperadores em cada igreja local
com a ajuda dos presbíteros. Algumas pessoas são vagas por natureza
e não são aptos para servir a tempo
integral. Pode ser que tal pessoa
tenha um coração para servir ao
Senhor, mas devemos aconselharlhe a que busque um trabalho, se
não, causará problemas no futuro. O
escrutínio e a seleção são essenciais. Alguém que serve a tempo integral deve ser pelo menos alguém
formado da universidade. Se o nível
de educação de uma pessoa não for
suficiente, devemos aconselhar-lhe
que volte à escola. Também devemos aconselhar aos que são menores de vente e dois ou vente e três
anos que voltem à escola e busquem estudos mais avançados.
Os cooperadores em uma localidade,
junto aos presbíteros em uma localidade devem esquadrinhar e selecionar antes de pedir a alguém que
deixe seu trabalho e sirva a tempo
integral. É melhor aconselhar a
quem não é apto que volte à escola
ou busque um trabalho ou até que
cuide da sua própria família. Não
devemos concordar imediatamente
em permitir a alguém que sirva a
tempo integral. Devemos ser cuidadosos neste assunto. CWWL, 1985,
v. 2, pp. 472-474□

*Abril, 2022
Palavras da sua experiência nas primeiras
semanas no Treinamento
(Segundo a ordem da foto)

∎“Quanto amo dedicar tempos a só s para amá -Lo mais;
Que adorá vel, prazeroso, e agradá vel es, Senhor!—L.E.
∎“Um seremos para sempre, / Eu sou Teu; é s meu, senhor / Este é meu testemunho: / Viveremos nesse
amor!”—F.L.
∎“Hoy tengo gozo, gracia y amor, ¡Oh, aleluya! ¡Ya libre
soy! / Dios en mi /luye, … ¡con Su vida eternal—J.A.
∎Sua palavra me fez conhecer que hoje Ele mora em mim
para ser minha vida e constituiçã o—Y.S.
∎“Luz me iluminou, pude ver minha pró pria condiçã o; me
arrependi, confessei, o Fiel e Justo me perdoou”—M.P.R.
∎Somente devo olhar as riquezas na mesa do Senhor e
desfrutá -las e esquecer dos meus pé s coxos—K.F.
∎“Oh! Amor que prevalece, / Pois mesclado a mim está s! /
… Eu sou Teu; é s meu Senhor—P.S.
∎“Que conozca Tu persona, es mi anhelo y oració n / Que
Tu plenitud disfrute en mi espı́ritu hoy”—G.H.
∎Hoje estou mesclado com Deus e aqui tenho graça em
abundâ ncia, pelo qual posso reinar em vida—F.L.
∎Nosso espı́rito humano está feito da mesma substâ ncia
que a Bı́blia, o fô lego de Deus—A.E.
∎Conheci a graça do Senhor Jesus ... “Minha graça te basta,
porque o Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza—A.C.
∎“Ensina-me a exercitar / O espı́r’to para te tocar, / A Tua
realidade ter / E em Teu Espı́rito andar—J.S.
∎Desfrutar diariamente da graça abundante nos capacita
para reinar em vida a /im de viver a vida da igreja—D.C.
∎“Lava, salva y bendice; / Llena mi espı́ritu”; Deus me
abençoa em um só lugar: meu espı́rito, a boa terra!—D.B.
∎“Nã o te alegres, inimiga minha ... Quando me sentar nas
trevas, o Senhor será minha luz”—J.V.
∎“E, nesta comunhã o, / Graça é s para mim; / Alegre está
meu coraçã o, / Achou descanso en/im.”—M.P.
∎“ Estou cruci/icado com Cristo; logo, já nã o sou eu quem
vive, mas Cristo vive em mim”—A.S.□

Este é o grupo dos de primeiro semestre: Da esquerda para a direita:
 Lorena Espinoza, Chile; Francely Landaeta, Venezuela; Judit Alvarenga, Paraguai; Yakeline Subia, Perú; María Paulina
Rubio, Colômbia; Khatya Franco, Paraguai; Patricia Suzano, Brasil; Gabriela Heredia, Equador
 Fernando López, Equador; Alex Espinoza, Chile; André Cooper, Brasil; Josué Suárez, Equador; Diego Córdova, Equador;
Daniel Benítez, Paraguai; Jonathan Vallejos, Paraguai; Mario Pérez, Bolívia; Adrián Silva, Equador

