TREINAMENTO DE TEMPO INTEGRAL EM CAACUPÉ
Lista de livros, Primeiro semestre de 2019
Instruções:
Estes são os livros que serão usados para as aulas do primeiro semestre de 2019. Marque os livros QUE VOCÊ
NÃO TEM e que finalmente adquirirá aqui. Favor de enviar esta lista pelo email o mais tardar 1 de janeiro de
2019, depois desta data é completamente responsabilidade sua consegui-los. Os títulos que estão em
vermelho estão publicados em português.

—O evangelho e a maneira ordenada por Deus
1. _____ Lições sobre a maneira ordenada por Deus, lições 1-16
—O ministerio
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

pleno de Cristo
Como ser um cooperador e um presbítero
En cuanto a la Persona de Cristo
La conclusión del Nuevo Testamento (#21-33, 50-62 y 63-78)
O viver do homem-Deus
O Aspecto orgânico da obra salvadora de Deus

—A economía de Deus
7. _____ The Economy of God and the Building up of the Body of Christ (será fornecido cópias em portugués)
8. _____ La economía e impartición de Dios
—O Espírito
9. _____ El Espíritu
10. _____ La conclusión del Nuevo Testamento (#79-98)
—O Corpo de Cristo
11. _____ Peculiaridade a Generalidade e o Aspecto Pratico na Vida da Igreja
12. _____ La conclusión del Nuevo Testamento (#205-220 y 221-239)
—O Deus Triúno e Sua Palavra
13. _____ Vivir en y con la Trinidad Divina
—Lições acerca do trabalho com as crianças segundo a economía de Deus
14. _____ Preparar a Próxima Geração para a Vida da Igreja
—Aula do irmão Lee por vídeo
15. _____ La vida cristiana
—Caráter (para os treinandos de primeiro ano)
16. _____ Carácter
17. _____ Vasos útiles para el Señor
—Leitura corporativa
18. _____ Estudio-vida de Filipenses, v. 2 (#24-42)
—Uma vida de
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____

serviço (para os treinandos de segundo ano)
Watchman Nee, O Homem que Viu a Revelação Divina na Presente Era
La visión gloriosa y el camino de la cruz
La visión de la era
La visión que nos rige y nos regula según se halla en la Biblia

—Treinamento de dezembro de 2018 por vídeo
23. _____ Livro de esboços das mensagens do treinamento
24. _____ Extratos das mensagens do treinamento
—Nutrição e Disciplina
25. _____ Estudo-vida de Êxodo, v. 1 (se terminou o 1º, traga o 2º, etc.)
Observações: Se possuir um dos títulos da lista em português, o mesmo deve ser dos que estão traduzidos pelo
LSM.

