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Novembro, 2015
Para: Aos irmãos responsáveis das igrejas no Brasil
De:
Treinamento de tempo integral no idioma português
Louvado seja o Senhor por Seu fresco mover na América do Sul hoje em Sua restauração!
Louvamos o Senhor por conceder-nos a graça para começar o TTI em Caacupé, Paraguai, no
mês de Julho de 2009, e O louvamos por ser tão fiel em suprir-nos o que foi necessário para
começar e continuar até o dia de hoje. Vários cooperadores no ministério tem viajado desde que
começamos para estar conosco como professores-treinadores nas aulas. Também louvamos o
Senhor por este suprimento no Corpo para Seu Corpo.
Hoje nos alegramos em anunciar-lhes que teremos à sua disposição o Treinamento de Tempo
Integral no idioma português simultaneamente com o Treinamento de Tempo Integral no
idioma espanhol em Caacupé, Paraguai, (TTI-C). Todas as aulas e todas as comunhões práticas
em todas as outras áreas do treinamento serão dadas em espanhol com tradução ao português.
Esperamos o começo da seção de língua portuguesa na segunda-feira, 8 de Fevereiro, 2016.
O TTI é um programa de dois anos distribuídos em quatro semestres de 20 semanas cada
um com um recesso de 7 semanas entre os semestres. Nos semestres anteriores os treinandos
tiveram várias aulas que abrangem muitos aspectos da verdade e da vida, que incluem: A
economia de Deus, O Deus Triúno e Sua Palavra, O Espírito, O Corpo de Cristo, O evangelho e a
maneira ordenada por Deus, Uma vida de serviço, O ministério completo de Cristo, A
experiência de Cristo como vida, Caráter, Lições sobre o trabalho com as crianças, os jovens e a
obra no campus universitário e a Nova Jerusalém.
Aos santos jovens que planejam continuar seus estudos depois de terminar a faculdade ou
procurar emprego, ou aqueles por outras razões não puderem completar os quatro semestres,
estão encorajados a virem ao treinamento por quantos semestres sejam possíveis. Entretanto, a
fim de receber o maior benefício do treinamento os instamos a que, se possível, planejem
completar todo o curso de dois anos.
Os requisitos para solicitar a participação no treinamento de tempo integral são:
A. A todos os crentes buscadores que:
1) Tenham concluído um título universitário de licenciatura de 4 anos ou mais.
2) Estejam entre as idades de 21 a 42 anos; até 51, com mais comunhão conosco, se o
candidato é um irmão.
3) Com boa saúde física e emocional, a qual é indispensável.
B. Todos os irmãos responsáveis nas igrejas e os irmãos que servem com eles não
precisam cumprir com os requisitos acadêmicos para poder ser um candidato, mas
sim precisam da comunhão adequada conosco para determinar se está qualificado
para ser um candidato.
Se tiver um candidato, por favor, notifique-nos imediatamente para enviar-lhes os
formulários correspondentes em português para solicitar a participação no TTIC_Port.
Também nos alegra informar que o TTI continua aberto a todos os santos de 18 a 50 anos
que querem vir por curto prazo de pelo menos uma semana. O treinamento por curto prazo não
tem datas fixas; os santos podem vir e participar nas semanas que puderem. Eles serão

treinados da mesma maneira em que os de tempo integral são treinados e participarão das
mesmas aulas e das outras atividades e dos mesmos serviços.
Será colocada mais informação em nosso site WWW.ETC-C.ORG.
TODAS as solicitações para os novos candidatos devem estar em nosso escritório
não depois de 1 de Dezembro de 2015.
Escreva à oficina@etc-c.org com todas suas perguntas ou dúvidas.
Suas orações e as de toda a igreja são muito apreciadas. Oramos para que o Senhor chame,
libere e traga ao TTI a todos os jovens que já estão prontos.
Atenciosamente,
Treinamento de Tempo Integral—Seção de língua portuguesa
Treinamento de Tempo Integral em Caacupé

