
TREINAMENTO DE TEMPO-INTEGRAL EM CAACUPÉ 

ACORDO DE CONSAGRAÇÃO 
 

Solicito ser matriculado no Treinamento de Tempo-Integral em Caacupé, 

TTI-C; entendo e aceito as seguintes condições deste treinamento: 
 

1. Aceito 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. Aceito ser responsável diante do treinamento e darei satisfação ao mesmo de todas as áreas da 

minha vida durante este período de tempo. 

3. Aceito participar pontualmente de todas as reuniões e participar de todas as atividades 

designadas pelo treinamento. Entendo que não tenho alternativa ou opção alguma quanto a 

isso. 

4. Entendo que todas as ausências têm de ser com uma boa razão e devo obter uma permissão 

prévia para tais ausências. 

5. Entendo que estarei sujeito às provas do treinamento e aceito cumprir com todas as minhas 

tarefas relacionadas com o estudo da verdade ou de qualquer outro assunto que me designem. 

6. Entendo que a minha vestimenta será regulada e aceito ser corrigido em meu atavio pessoal. 

7. Consagro-me para abster-me completamente de iniciar ou desenvolver qualquer forma de 

relação ou associação especial ou íntima com alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto durante 

todo meu tempo no treinamento, incluindo o tempo de intermédio entre os semestres. Entendo 

que qualquer relação prévia desta natureza que foi iniciada antes de vir ao treinamento terá 

que ser terminada ou adiar este assunto por todo o tempo que dure o meu treinamento, com a 

única exceção de que exista um compromisso formal pré-existente para casar-se com uma 

pessoa do sexo oposto. Se estiver comprometido, aceito notificar ao treinamento e limitar o meu 

contato com o meu “comprometido” em comunhão com o treinamento. 

8. Me exercitarei firmemente para evitar falar ou escutar qualquer forma de crítica, fofoca, 

murmuração ou falatório leviano e ocioso durante o treinamento. 

9. Faço minha meta principal a pregação do evangelho por toda terra habitada e o cumprimento 

do encargo do treinamento, e aceito abandonar qualquer atividade que não se relacione com 

este encargo, por exemplo, a educação ou qualquer emprego, durante o tempo do treinamento. 

10. Aceito tomar todas as precauções recomendadas pelo treinamento com respeito à dieta, à 

vestimenta, ao exercício físico e ao descanso, com a finalidade de não ficar doente. 

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 terceira semana. 

 
 

Escolho acatar todas estas condições e desejo submeter-me a este treinamento. 

 

NOME: __________________________________________________ 

ASSINATURA: ___________________________________________ DATA: __________________ 

                 dd/mm/aaaa 


