TREINAMENTO DE TEMPO INTEGRAL EM CAACUPÉ
Lista de livros
Segundo semestre de 2018
NOME:___________________________
Instruções: Estes são os livros que serão usados para as aulas do próximo semestre. Marque os livros QUE
VOCÊ NÃO TEM e que, portanto, precisará adquirir aqui.

—Livro de texto para todas as aulas: _____ Santa Biblia, Versión Recobro: Faça o possível por trazer, se não tiver, uma
Santa Biblia, Versión Recobro, com notas, preta ou vinho, pele fabricada, 10" x 7 1/8". Se não pode adquirir essa, traga a de
capa dura (econômica). Além da Santa Bíblia, Versión Recobro, deve trazer, no caso de não ler espanhol, seu Novo Testamento,
Versão Restauração, e o Antigo Testamento de seu uso.
—O Corpo de Cristo:
1. _____ El resultado de la dispensación de la Trinidad procesada y la transmisión del Cristo que lo trasciende
todo
2. _____ El misterio de Cristo
3. _____ Pontos Práticos Sobre o Entremesclar
—O ministério pleno de Cristo:
4. _____ Encarnação, Inclusão e Intensificação
5. _____ Estudio-vida de Apocalipsis, Vol. 2,
6. _____ Estudio-vida de Apocalipsis, Vol. 4,
7. _____ El significado del candelero de oro
8. _____ El secreto de la salvación orgánica que Dios efectúa
9. _____ PSAM: Los factores vitales en el mover presente del Señor, Vol. 1
—O Espírito:
10. _____ A Esfera Divina e Mistica
11. _____ Estudio Vida de Êxodo, Vol. 8
12. _____ Un estudio más profundo de la impartición divina
13. _____ Los vencedores
14. _____ Como ser um cooperador e um presbíterio
—O evangelho e a maneira ordenada por Deus:
_____ Os Grupos Vitais
—Uma vida de serviço:
15. _____ Watchman Nee: O Homem que viu a Revelação Divina na Presente Era
16. _____ Cristo como la realidad
—A economia de Deus:
17. _____ La economía divina
—Lições sobre os jovens e lições sobre o trabalho no Campus:
18. _____ Preparar a Proxima Geração para a Vida da Igreja
—A Nova Jerusalém:
19. _____ A Economia Neotestamentária de Deus, caps. 26-44
—Caráter:
20. _____ El carácter del obrero del Señor, edição de Maio de 2007 em adiante
21. _____ Vasos útiles para el Señor
—Leitura coletiva (somente para segundo ano):
22. _____ Estudio-vida de Efesios, Vol. 2
—Aula do irmão Lee por vídeo:
23. _____ La línea central de la revelación divina, caps. 16-28
—Nutrição e Disciplina:
24. _____ Estudo Vida de Êxodo, Vol. 1, (se terminou, traz o Vol. 2, etc.)
—Treinamento de Julho por vídeo:
25. _____ Livro de esboços das mensagens do treinamento de Julho em Anaheim
26. _____ Extratos das mensagens do treinamento de julho em Anaheim

