TREINAMENTO DE TEMPO INTEGRAL EM CAACUPÉ, TTIC

ACORDO DE CONSAGRAÇÃO
Solicito matrícula no Treinamento de Tempo Integral em Caacupé, TTIC, entendo e
estou de acordo com as seguintes estipulações deste treinamento:

1. Concordo a consagrar-me primeiro ao Senhor e também ao treinamento por todo este período de
tempo, para ser treinado na verdade da Bíblia, da vida, do evangelho, do serviço e do caráter. Aceito
todas as normas, requisitos, e arranjos estabelecidos pelo treinamento.
2. Concordo em ser responsável diante do treinamento e darei satisfação de todas as áreas da minha
vida durante este tempo.
3. Concordo em assistir pontualmente a todas as reuniões e a participar em todas as atividades
designadas pelo treinamento. Entendo que não tenho alternativa alguma a este respeito.
4. Entendo que as ausências às reuniões têm de ser com uma boa razão e devo obter uma permissão
prévia para tal ausência.
5. Entendo que estarei sujeito as provas do treinamento e concordo em cumprir com todas minhas
tarefas relacionadas com o estudo da verdade ou de qualquer outro assunto designado.
6. Entendo que meu vestuário será regulado e concordo em ser corrigido em meu atavio pessoal.
7. Consagro-me para abster-me completamente de iniciar ou desenvolver qualquer forma de relação ou
associação especial com algum membro do sexo oposto durante todo meu tempo no treinamento,
incluindo os recessos, exceto para conversar e coordenar, o qual é necessário em atividades dispostas
pelo treinamento, tais como nas equipes de evangelho e nas funções de serviço. Entendo que
continuar qualquer relação prévia desta natureza, que foi iniciada antes de vir ao treinamento, terá
de ser sacrificada por todo o tempo que dure o meu treinamento, exceto se existe um compromisso
formal para casar-se. Se estou comprometido, concordo a limitar meu contato com meu noivo (a) em
comunhão com o treinamento.
8. Buscarei sumamente evitar as fofocas, as murmurações e as palavras ociosas durante o treinamento.
9. Faço da pregação do evangelho por toda terra habitada e o cumprimento do encargo do treinamento,
minha meta pessoal, concordo em abandonar toda atividade que não está relacionada a este encargo,
por exemplo, a educação ou qualquer emprego, durante o tempo do treinamento.
10. Concordo em tomar todas as precauções recomendadas pelo treinamento com relação à dieta, ao
vestuário, ao exercício e ao descanso com a finalidade de não adoecer-me.
11. Também entendo que o treinamento tem o direito de despedir-me em qualquer momento.
12. Entendo que não tenho a opção de abandonar este treinamento depois da segunda semana.

Escolho acatar todas estas condições e desejo submeter-me a este treinamento.
NOME: ______________________________________
ASSINATURA:______________________________________

DATA: __________________

