TREINAMENTO DE TEMPO INTEGRAL EM CAACUPÉ
Lista de livros
Primer semestre de 2022, Janeiro a Junho
Estes são os livros que serão usados para as aulas do próximo semestre. Marque os livros QUE VOCÊ
NÃO TEM e que, portanto, adquirirá aqui. Favor deixar esta lista no Escritório o mais tardar no dia 1
de Janeiro, depois dessa data é de sua inteira responsabilidade pagar pelos mesmos uma vez esteja
aqui.
Livro de texto para todas as aulas:
• _____ Santa Biblia, Versión Recobro
• _____ Novo Testamento, Versão Restauração
Aula de O Corpo de Cristo:
• ____ Una visión completa del Cuerpo de Cristo
• ____ A visão intrínseca do Corpo de Cristo
• ____ La constitución y la edificación del Cuerpo de Cristo
Aula de O ministério pleno de Cristo:
• ____ O Resultado de Cristo ser Glorificado pelo Pai com a Glória Divina
• ____ El secreto de la salvación orgánica que Dios efectúa
• ____ A Experiência da Salvação Orgânica de Deus Equivale Reinar na Vida de Cristo
• ____ Estudio de cristalización de la salvación completa que Dios efectúa en Romanos
• ____ La salvación en vida presentada en Romanos
Aula de O Espírito:
• ____ El Espíritu con nuestro espíritu
Lições sobre e a maneira ordenada por Deus:
• ____ Treinamento e prática dos grupos vitais
Aula de Uma vida de serviço (para os de 3º e 4º semestre):
• ____ La visión gloriosa y el camino de la cruz
• ____ Cómo ser útiles al Señor
• ____ Watchman Nee: O Homem que Viu a Revelação Divina
Aula de A economía de Deus:
• ____ A Economia Neotestamentária de Deus
Aula de A experiência de Cristo como vida:
• ____ La revelación crucial de la vida hallada en las Santas Escrituras
Aula de A Nova Jerusalém:
• ____ La aplicación de la interpretación de la Nueva Jerusalén a los creyentes buscadores
• ____ Os Homens-Deus
• ____ La conclusión del Nuevo Testamento, (Mensagens #254-264)
Aula de Caráter (para os de 1º e 2º semestre):
• ____ Carácter
• ____ Vasos útiles para el Señor
Aula de Leitura coletiva:
• ____ Estudo Vida de Gálatas, vol. 1
Aula de A aula do irmão Witness Lee por vídeo:
• ____ La línea central de la revelación divina
Nutrição e Disciplina:
• ____ Estudo Vida de Êxodo, vol. 1, (se terminou o #1, traga o #2, etc.)
Treinamento de Desembro por vídeo:
• ____ Livro de esboços das mensagens do treinamento de dezembro em Anaheim
Otros:
• _____ Hinos

Observações: Se possuir um dos títulos da lista em português, o mesmo deve ser dos que estão
traduzidos pelo LSM.

