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Perguntas sobre o TTIC 

(Estas perguntas foram feitas pelos irmãos que estavam no 

tempo de aperfeiçoamento para irmãos que servem nas igrejas no Brasil) 

São Roque, 5-8 de setembro de 2019 

(Um mesmo irmão escreveu várias perguntas na folha fornecida para este propósito) 

Nota importante: Encontrarão respostas à maioria de suas perguntas ao entrar em www.etc-c.org. 

 

Irmão 1: 

1) Amados, tenho 65 anos e gostaria (anelo) ir ao treinamento por curto-prazo. Qual é o procedimento? 
Muito obrigado!  

Resposta: A idade máxima para ir de curto-prazo de uma semana é 51 anos. Mas, se a pessoa for um irmão 
responsável na igreja, se não tiver uma dieta especial, e não tiver inconvenientes em caminhar e está disposto a 
dormir na parte de cima de um beliche, podemos recebê-lo por uma semana. 
 

Irmão 2: 

2) Quanto tempo dura o curso? 
Resposta: O tempo do TTI é de dois anos, composto de 4 semestres de 20 semanas cada um e tem um intermédio 
(recesso) de 7 semanas entre um semestre e outro.  

3) Existe tempo parcial? 
Resposta: Sim, pode vir por tempo parcial ou de curto-prazo. Os santos entre as idades de 18 e 51 anos podem 
vir pelo menos por uma semana. Pode ir ao nosso site www.etc-c.org para ver como registrar-se por este tempo 

parcial. Deve preencher uma solicitação e esperar pela resposta do Escritório.  
4) Quais são os requisitos para participar? 

Resposta: Os requisitos principais para participar seja de tempo-integral ou como curto-prazo estão todos em: 
http://etc-c.org/index2.html. 

5) Quanto custa? 
Resposta: Veja uma carta com informação financeira no: http://etc-c.org/Textos/InfoFinanzas.pdf. 

6) Como vivem os casados de tempo-integral? 
Resposta: Temos 5 espaços, com seu próprio banheiro, para casais de treinandos, não para famílias, com o 
suficiente para que o casal tenha sua privacidade e o necessário, como fogão, máquina de lavar roupa, geladeira e 
outros. 
 
Irmão 3: 

7) Qual é o critério ou regulamento para irmãos de meia-idade participar por um mês de treinamento? 
Resposta: No momento não temos um tempo de aperfeiçoamento para os de meia-idade, mas sim poderiam vir 
até 51 anos de idade, se não tiver dieta especial, puder caminhar e subir e descer escadas, e esteja disposto a 
dormir na parte de cima de um beliche. O tempo é de uma semana por vez. Se não tiver problemas com a idade, 
dieta ou outra limitação poderia continuar por outra semana até um mês. 
 

Irmão 4: 

8) Qual é a “rotina” do TTIC? 
Resposta: O horário do TTI é das 06h00 até às 22h30, de segunda a domingo com um dia de recesso na semana. 
O horário diário semanal inclui: tempos a sós com o Senhor, tempos para ler a Bíblia, aulas da verdade, tempos 
de estudo, saídas ao evangelho, reuniões da igreja, serviços práticos-levíticos, comunhão com os professores 
treinadores, tempos para exercício físico, servir na preparação de refeições, etc. Temos um fragmento vídeo 
gravado de 4 min. no nosso site que pode vê-lo para ter uma ideia do que é feito em uma semana regular no TTI. 

9) Os treinandos são treinados somente no aspecto técnico? 
Resposta: “O treinamento é muito mais que a somatória de suas partes”. Nossa melhor recomendação é vir e ver 
(cf. Jo 1:46). Há quatro áreas principais onde o treinando é aperfeiçoado: a verdade, a vida, o serviço evangélico 
e o caráter. (Veja um detalhe destas áreas em www.etc-c.org). 



2 

10) No Brasil, um país de dimensões continentais, não há um centro de treinamento. Qual é a razão? 
Resposta: Os cooperadores na restauração do Senhor e os que servem no Brasil estão orando e buscando a mente 
do Senhor quanto a esta necessidade. No momento há uma seção de língua portuguesa simultaneamente com a 
seção da língua espana no TTI-C. Os treinandos de língua portuguesa têm todo o material da infraestrutura do 
TTI no idioma português, na verdade o idioma não é uma barreira que empeça receber todo o benefício do 
Treinamento; eles recebem adequada tradução nas aulas e em todos os tempos de comunhão com eles por 
transmissão via rádio. Esta é a parte docente do Treinamento que está sendo desenvolvida no TTIC. É necessário 
ter um grupo adequado de treinandos de língua portuguesa nesta seção no TTIC que esteja todos os semestres 
para que possam transferir a atmosfera do Treinamento ao Brasil uma vez chegue o tempo. É necessário também 
um grupo de igrejas localizadas ao redor do que será o Centro de treinamento, que estejam estabelecidas em boa 
ordem (cf. Fp 1:11), ou seja, com uma liderança adequada e com reuniões com Seu suprimento. Por outro lado, é 
necessário instalações adequadas que incluam salas de aula, cozinha industrial, escritórios, lugares de estudo, 
dormitórios para os treinandos e servidores e outros. Há necessidade também de que tenham irmãos e irmãs com 
encargo e que tenham sido aperfeiçoados para cuidar do Treinamento como coordenadores e assistentes do 
Treinamento. 
 

Irmão 5: 

11) Qual é a importância do ETCC no mover do Senhor hoje? 
Resposta: Este ministério legou dez bênçãos a Sua restauração, tais como a Santa Bíblia Versão Restauração, as 
mensagens do Estudo-vida da Bíblia, as sete festas anuais na restauração do Senhor, um grupo de cooperadores 
entremesclados que cuidam de ministrar este ministério a toda Sua restauração, o treinamento de tempo-integral 
(dos quais há 16 deles nos seis continentes), e outros. Atualmente, um grande número de: 1) cooperadores na 
restauração do Senhor em todos os continentes, 2) oradores nas conferências, 3) obreiros que servem de tempo-
integral (e de tempo-parcial) em numerosas áreas de serviço na obra como o labor do evangelho nos campi 
universitários (também irmãs), 4) irmãos que levam a responsabilidade nas igrejas são irmãos que estiveram no 
TTI por dois anos. 

12) Qual é o benefício para o jovem e para a localidade? 
Resposta: O irmão Witness Lee, que projetou e estabeleceu este treinamento disse que “dois anos no TTI 
equivalem a 20 anos da vida regular da igreja”, e que “este treinamento terá um impacto de 50 anos na vida de 
todo aquele que o recebe”. “É verdadeiramente uma grande bênção para todos os que participam do Treinamento 
de Tempo-integral, que acabam de terminar seus estudos universitários, e que estão por começar uma nova etapa 
em suas vidas, separar um tempo para ser treinado para conhecer o Senhor e servi-Lo. Creio que depois de serem 
educados e equipados por meio do treinamento, seja que continuem servindo de tempo-integral ou busquem um 
trabalho, não haverá problemas. A razão disso é que depois de terem sido equipados, já não serão cristãos 
comuns, nem mesmo cristãos habituais na restauração do Senhor. Eles terão sido treinados e equipados, e terão 
recebido o encargo do Senhor. Isso os afetará pelo resto de suas vidas”. 

“Creio que depois deste tipo de preparação, mesmo se os treinandos voltem a seus trabalhos regulares, não 
serão iguais às pessoas comuns nem como eram antes. Em vez disso, serão as testemunhas vivas do Senhor, 
cheios de vida e verdade. Sem importar o que façam no futuro, seja ocupar-se de sua família, seu viver, seu 
trabalho ou de um negócio, eles, espontaneamente, serão as testemunhas vivas do Senhor. Isso será de muito 
êxito. Será excelente se pudermos produzir mil ou duas mil pessoas como estas que sirvam de fundamento e base 
para […] a grande tarefa de evangelizar […] além disso, se tornarão colunas da vida da igreja na restauração do 
Senhor. Como consequência, eles se tornarão, juntamente com suas famílias e suas ocupações, um testemunho 
vivo do Senhor. A partir desta perspectiva, vale a pena que passem o melhor tempo de suas vidas no Treinamento 
de Tempo-integral.” (1986: La economía de Dios y el misterio de la trasmisión de la Trinidad Divina, pp. 143-
144) 

13) O treinamento pode ajudar na situação atual das igrejas no Brasil? 
Resposta: Em Atos 19:9 vemos que Pablo “separou os discípulos, arrazoando diariamente […] durou isso dois 
anos, de modo que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos”. Isso 
mostra o efeito do TTI na vida e nas igrejas dos que participam do TTI. O irmão Lee disse: “além disso, se 
tornarão colunas da vida da igreja na restauração do Senhor. Como consequência, eles se tornarão, juntamente 
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com suas famílias e suas ocupações, um testemunho vivo do Senhor. A partir desta perspectiva, vale a pena que 
passem o melhor tempo de suas vidas no Treinamento de Tempo-integral”. (1986: La economía de Dios y el 
misterio de la trasmisión de la Trinidad Divina, pp. 143-144) 

A situação atual das igrejas no Brasil precisa que hoje os irmãos responsáveis nas igrejas no Brasil coloquem 
seus olhos na próxima geração. Essa foi a grande preocupação de Moisés no livro de Deuteronômio: “O livro de 
Deuteronômio está cheio do falar de Moisés à segunda geração, a geração que estava pronta para entrar à boa 
terra e possuí-la. Moisés, preocupado por eles repetirem os fracassos de seus antepassados, os encarregou quanto 
a muitos assuntos, repetindo algumas coisas repetidas vezes. Ele falou especialmente sobre aqueles assuntos que 
preservaria o provo e o faria apto para entrar à boa terra e possuí-la, herdá-la e desfrutá-la. Moisés era como um 
pai já velho que lhes falava preocupado com seus filhos”. (Estudio-vida de Deuteronomio, p. 6) 

O irmão Lee disse aos santos nas igrejas que: “Todos devemos ser membros edificadores e todos temos esta 
capacidade. Não nos interessa ter títulos ostentosos nem posições vans […] Que todos busquemos ao Senhor de 
maneira desesperada e peçamos que Ele nos treine para que sejamos este tipo de membro de Seu Corpo. Não 
descansarei até ver que todos os santos na restauração do Senhor sejam treinados desta maneira. Nosso encargo é 
aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério, para a edificação do Corpo de Cristo”. (1978: Estudio-vida de 
Efesios, mensagem #42). Temos o mesmo encargo? 
 
Irmão 6: 

14) De acordo com o ministério, quais são as instruções dadas aos treinandos ao concluir o treinamento? 
Ficar em suas respectivas localidades ministrando aos santos ou devem migrar para outra localidade ou 
países para ganhar mais experiências com o Senhor e depois voltar às suas localidades? 

Resposta: O TTIC não dá instruções especificas aos treinandos do que fazer uma vez termine seu treinamento; 
essa não é nossa responsabilidade. A igreja local o coloca em nossas mãos, o aperfeiçoamento que o TTI dá lhe é 
oferecido, e uma vez termina, o devolvemos à igreja para que o ex-aluno e a igreja, sob Seu encabeçamento, 
veem como o Senhor quer guia-lo daqui pra frente por um dos três caminhos que têm, os quais são servir o 
Senhor como alguém de tempo-integral ao: 1) conseguir um trabalho, 2) continuar estudando, 3) estar de tempo-
integral servindo em uma plataforma de serviço com outros obreiros que também estão de tempo-integral e tem 
uma coordenação que os cuida e guia enquanto servem por um semestre, um ano ou vários, como o Senhor o 
guie. Além disso, diante deles está considerar também o próximo passo em sua vida humana, que é o casamento, 
o qual poderia encaixar-se em qualquer um destes caminhos. Sobre isso, o irmão Witness Lee disse: “Em 
princípio, todos devemos perceber que o treinamento aqui não é para cuidar de certa obra. O treinamento tem o 
propósito único de treinar os jovens para que cresçam em vida, verdade e capacidade, e transforma-los em seu 
caráter. Quanto ao serviço, é um assunto totalmente de cada treinando e da igreja que o mantém […] O 
treinamento tem o encargo de treinar jovens para todas as igrejas na restauração do Senhor. Este treinamento não 
tem a intenção de treinar pessoas para uma obra do treinamento ou uma obra do ministério. O treinamento tem 
um único propósito: treinar os jovens na restauração do Senhor para beneficio de todas as igrejas na restauração 
do Senhor mediante os treinandos voltarem às igrejas […] O treinamento é uma parte do ministério e o ministério 
não tem a intenção de edificar nenhuma obra. A intenção do ministério é precisamente ajudar a edificação das 
igrejas”. (Instruction and Exhortation to the Trainees, cap. 2) 
 
Irmão 7: 

15) Qual é o regulamento para participar por curto-prazo? 
Resposta: Veja as instruções em www.etc-c.org. 

 

Irmão 8: 

16) Posso fazer o treinamento e levar minha família? Todos temos encargo, minha esposa e meus três filhos 
de 12, 15 e 18 anos. 

Resposta: O treinamento não tem espaços para famílias. Se alguma família quiser participar teria que alugar seu 
próprio alojamento nas proximidades do Centro de Treinamento e ter sua própria locomoção e fazer seus próprios 
arranjos. Além disso, somente o irmão pode estar de tempo-integral e permutar de sua casa ao Centro e cumprir 
com o horário do treinamento. A mãe teria que cuidar de seus próprios filhos. 
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Irmão 9: 

Como responder aos pais de um jovem que acaba de se formar na faculdade, os seguintes assuntos: 
17) Como pagar o custo do treinamento? 

Resposta: A igreja que envia o candidato se responsabiliza por buscar a maneira de como apoiá-lo 
financeiramente. Um procedimento saudável poderia ser ter comunhão com: 1) a própria igreja, 2) o candidato 
pode contribuir com o que tem, 3) seus pais, 4) as igrejas vizinhas, 5) com outras igrejas em outros países, etc., 
até reunir a quantidade necessária. 

18) Meu filho teria cuidado médico se fosse necessário? 
Resposta: O TTl não fornece convênio médico, mas, perto temos o hospital regional com atenção médica 
necessária e a cidade fornece clínicas privadas por um custo razoável. Outra possibilidade é que irmãos e irmãs 
que sejam médicos de profissão visitem o TTI em ocasiões e ofereçam seus serviços aos treinandos como sua 
oferta ao Senhor. 

19) Como o jovem volta ao mercado de trabalho se ele parou sua carreira quando terminou a faculdade? 
Resposta: Servir ao Senhor é um caminho de fé. A experiência de todos os jovens que vieram ao treinamento, 
sem importar qual seja sua profissão acadêmica, é de ter experimentado Sua fidelidade. Participar por dois anos 
do TTI é no princípio de “buscai, porém, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua justiça, e todas essas coisas vos 
serão acrescentadas” (Mt 6:33). 
 

Irmão 10: 

20) Para os irmãos que são casados e com filhos que estão na escola, é possível morar no centro de 
treinamento? 

Resposta: O treinamento não tem espaços para famílias. Se alguma família quiser participar teria que alugar seu 
próprio alojamento nas proximidades do Centro de Treinamento e ter sua própria locomoção e fazer seus próprios 
arranjos. Além disso, somente o irmão pode estar de tempo-integral e permutar de sua casa ao Centro e cumprir 
com o horário do treinamento. A mãe teria que cuidar de seus próprios filhos. 

21) Como é a comunicação no lugar (internet, celular)? 
Resposta: O Centro tem serviço de Internet no Escritório e fornece serviço gratuito no dia de recesso semanal 
para os treinandos. Também a cidade fornece serviços de telefonia celular, etc. 

22) O lugar é isolado? 
Resposta: Estamos a 8 minutos da cidade de Caacupé, em um precioso recinto de 10 hectares com cômodas 
instalações necessárias que fornece uma atmosfera separada e santificada que é propícia para o estudo da verdade 
e buscar o crescimento em Sua vida.  
 

Irmão 11: 

23) Qual o tempo mínimo de permanência e o custo para participar? 
Resposta: O tempo mínimo, se reunir os requisitos, é de uma semana. Os custos e informações de como 
registrar-se estão no nosso site em www.etc-c.org. 

24) Existe limite de idade? (para treinandos de tempo-integral e curto-prazo). 
Resposta: Sim. Para estar de tempo-integral deve ter menos de 41 anos e possuir um título universitário e com o 
endosso da igreja local onde vive a vida da igreja. (Veja a lista completa dos requisitos em http://etc-
c.org/index2.html). Para estar por curto-prazo pode ter entre 18 e 51 anos, e não precisa ter um título 
universitário. (Veja a lista destes requisitos para vir por curto-prazo e como registrar-se em http://etc-

c.org/formulario_CP.html). 

 

Irmão 12: 

25) Por favor, esclarecer com respeito à vestimenta: cores, gravata, terno. Para as irmãs saia, calça cumprida, 
cores, etc. 

Resposta: Uma vez o candidato é aceito recebe instruções específicas sobre os códigos de vestimenta para o 
Treinamento. 


