
ETC-C: Entrenamiento de Tiempo Completo en la Verdad Bíblica y el Servicio de la Iglesia 
Camino a Atyrá, a 2 km del Km. 48, Ruta 2, Caacupé, Paraguay 

Teléfonos: 595-511-241140; +595-99-421-9338; eMail: escritorio@etc-c.org; www.Oficina@etc-c.org 
 
A: ÀS IGREJAS QUE ENVIAM TREINANDOS AO TTI-C 

ASSUNTO: SOBRE OS CUSTOS DO TREINAMENTO 

“No passado era muito difícil determinar se alguém deveria servir de tempo integral; finalmente, 
não podíamos encontrar uma maneira adequada. Se não deixássemos que um irmão servisse a tempo 
integral, temíamos que estivéssemos desperdiçando um bom material; se permitíamos, não tínhamos 
certeza que fosse apto para o trabalho a tempo integral. Finalmente, agora encontramos uma maneira 
proveitosa”. Words of Life, p. 82 

Trazemos esta informação de finanças para o seu conhecimento e educação de como cumprir com o 
seu compromisso de apoio financeiro do seu candidato. É de inteira responsabilidade da igreja que envia 
um candidato cuidar deste assunto importante ao manter uma comunicação frequente com o Escritório 
para buscar os recursos necessários que cobrem os gastos administrativos e estar em dia com os 
pagamentos que foram feitos, etc., e de como progride o seu treinando. Não é de responsabilidade do 
Escritório do Treinamento fazer isso. 

Leia com sumo cuidado cada uma destas instruções. 
 
Alguns aspectos práticos sobre as finanças do treinamento: 

A. Pagamento pelos gastos administrativos do TTI-C: 
1. Os que estão sendo treinados e que moram nas instalações do Centro de treinamento 

devem pagar a quantidade total de US$ 1,300.00 pelas 20 semanas do semestre. Estes 
gastos administrativos incluem hospedagem, alimentação e muitos outros gastos 
internos de administração; esta quantia pode ser enviada em um único pagamento ou 
podem dividir em quatro pagamentos, (ou parcelas) como conveniente, e fazê-lo 
chegar ao Escritório como explicamos mais adiante: quatro pagamentos de US$ 325 
cada um. 

2. IMPORTANTE: O primeiro pagamento de US$ 325.00 o treinando deve trazer consigo ao 
chegar; os outros pagamentos devem ser feitos dentro dos primeiros cinco dias dos 
próximos meses: 5/julho; 5/agosto; 5/setembro. Se precisarem de outro arranjo, pergunte. 

3. INDISPENSÁVEL: Ao fazer pagamentos no Escritório deverá trazer dinheiro em espécie 
(dólar, reais, pesos argentinos, etc.) limpo, sem marcas escritas, sem nenhum tipo de carimbo, 
grande ou pequeno, que não estejam velhos nem rasgados. 

B. Remessa para os gastos pessoais do candidato, ou seja, contribuição ou mesada: 
1.  Além disso, devem designar até US$ 65.00 (dólares) por mês para o participante, com o qual 

cobrirá seus gastos pessoais; se precisar de medicamentos periódicos, traga-os. 
2.  Os casais, sem filhos, podem precisar de uns 20 dólares a mais por mês, dependendo de suas 

necessidades. 
3.  Não deve ser fornecido mais que esta quantia por mês; esperamos que eles busquem comunhão 

com suas igrejas para os gastos extraordinários, se surgirem, que precisem mais do que esta 
quantia. 

4.  Esta contribuição deve ser entregue ou fazer que chegue diretamente ao seu treinando. 
5.  No caso de ter inconvenientes de fazê-la chegar: esta contribuição pode ser enviada ou 

depositada da mesma maneira que explicamos nos pontos F-H; o Escritório entregará 
o dinheiro ao treinando em moeda nacional. 

C. Pagamentos para livros: 

1. É necessária uma quantia para o pagamento dos livros de cada semestre, em média, uns 95 
USD. Cada semestre o treinando precisa dos livros que são usados em cada aula. A lista destes 
livros está no nosso site, Lista de libros_2021-2_Port (etc-c.org). Esse valor varia levemente 
entre os semestres. 
 



D. Gastos gerados no tempo do Intermédio entre semestres: 

1.  Os treinandos precisarão de outra quantia para o tempo de Intermédio (quando o Treinamento 
não está em seção) de 6 a 8 semanas entre um e outro semestre, seja que fiquem no Paraguai ou 
viagem a um país próximo (Argentina, Bolívia, Brasil) para visitar as igrejas, propagar o 
evangelho do reino e servir nas Escolas da verdade. 

2. Eles devem receber a mesada durante o mês do Intermédio. Além disso, é necessário cobrir os 
gastos de viagem a estes países e os gastos das atividades onde o treinando participe; por 
exemplo, A escola da verdade ou conferências para jovens, etc. 

3.  Por não ter as refeições devido ao Intermédio, alguns deles, talvez necessitem algo mais para os 
gastos das refeições durante estas semanas, que dependerá do país aonde irão; na maioria dos 
casos a hospitalidade nessas igrejas fornece alojamento e refeições. 

E. Gastos migratórios: 
1.  Os treinandos também precisarão de uma quantia para gastos migratórios; os estrangeiros, sem 

importar o país de onde venham, entram no Paraguai com uma autorização de até 90 dias. 
Depois dos 90 dias deverão renovar sua autorização de permanência no país, que implica um 
pagamento entre 50 a 65 dólares. 

2.  Essa renovação pode ser feita até duas vezes, depois é necessário fazer outra mudança 
migratória e conseguir outro tipo de visto que envolve outros gastos. 

F. Como fazer os pagamentos? 

1. As igrejas no Paraguai: devem enviar seus pagamentos diretamente ao Centro de 
treinamento. No momento não temos um banco local para fazer depósitos. Ligue para 
coordenar.  

2. As igrejas poderiam aproveitar a visita de algum irmão cooperador que irá a alguma conferência 
ou treinamento e enviar com ele a Anaheim, São Paulo ou ao Paraguai; nesse caso pedimos que, 
antes de fazer o envio, consulte-nos para essa possibilidade e receberá mais instruções de como 
fazê-lo. 

3. Caso prefira usar outro serviço de envio de valores como, por exemplo: Western Union, 
MoneyGram, TigoMoney, Claro, etc., o que estiver disponível no seu país, escreva-nos para 
receber as instruções que podem ser necessárias. 

4. Não se esqueça de, imediatamente depois de fazer o depósito, ligar ou enviar-nos o 
comprovante de depósito por e-mail a finanzas@etc-c.org para informar ou avisar-nos sobre a 
informação do seu depósito: data, quantidade e qual é a finalidade. 

5.  Outra alternativa seria que a igreja ou o treinando abra uma conta em algum banco no seu país 
onde lhe conceda um cartão de débito/crédito. O treinando traz seu cartão, vocês depositam no 
seu país ou cidade e ele saca a remessa aqui. Sacar dinheiro em um caixa eletrônico no Paraguai, 
dependendo do banco, cobra uma taxa de uns 5 ou 6 USD; esta quantidade, sem dúvida, é menor 
do que fazer uma transferência bancária ou enviar valores por outro meio. 

G. As igrejas fora do Paraguai poderiam enviar uma remessa em DÓLARES ($) ou fazer uma 
transferência bancária em dólares ao nosso banco em Anaheim, California: 

Beneficiario: Church in Anaheim FTT—Caacupe 
Endereço do beneficiário: 2528 W La Palma Ave, Anaheim, CA 92801-2611. 
Nome do banco: Bank of the West 
Endereço do banco: 619 S. Brookhurst, Anaheim, CA 92804, USA 
Telefone do banco: 1-714-533-8440 
Número da conta em dólares: 064500150 
ABA Routing number: 121100782, Anaheim, CA 

SWIFT Number: BWSTUS66LAX 

H. Outras considerações: 

1.  Os treinandos deverão trazer consigo o primeiro pagamento e entregá-lo no Escritório logo que 
chegue ao Centro de treinamento. Daí por diante os pagamentos a prazo deverão chegar ao 
Escritório do TTI-C entre os primeiros 5 dias do mês. 



2.  No momento não temos informação sobre convênio médico, o Treinamento não fornece convênio 
médico para os treinandos. Futuramente esperamos ter informações mais concretas sobre este 
assunto. Existe assistência médica básica nos hospitais municipais e clínicas particulares. Uma 
consulta médica, particular, pode custar uns US$ 6 a US$ 10; com um especialista vale uns 12 
a US$ 15. 

3.  Se um treinando abandona o treinamento depois da semana doze (12), inclusive, pela razão que 
seja, deverá completar o pagamento por todo o semestre. 

I. Perguntas: 

1.  Toda pergunta relacionada com os assuntos tratados nesta carta deve ser dirigida a 
finanzas@etc-c.org. Muito obrigado. 

2.  Nossos números telefônicos: (+595) 511-241140; +595-99-421-9344; +595-99-421-9338. 
 
Em Cristo e por Seu mover, TTI-C 
Consulte o nosso site para mais informação: www.etc-c.org 


