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AOS IRMÃOS RESPONSÁVEIS E CANDIDATOS DAS IGREJAS 

INFORMAÇÃO E DIRETRIZES SOBRE O CURTO-PRAZO: 
 
Favor de ler cuidadosamente esta carta em sua totalidade e os diferentes formulários. Existem várias 
instruções a seguir quanto a preencher a solicitação e formulários. Cada instrução é muito importante, sobre 
tudo, prazos para enviar sua resposta e os telefones para comunicar-se. 
 
Algumas diretrizes importantes a serem consideradas no momento de enviar alguém ao TTI-C: 

1. O candidato que venha a curto-prazo deve ter entre 20 e 51 anos de idade, se é que possui uma boa 
condição física, emocional e não precise de dietas especiais (sujeito a confirmação). Se for um irmão que 
tem mais idade, comunique-se conosco. 

2. Não é recomendável enviar irmãos e irmãs novos na vida de igreja, com somente alguns meses de reunir-
se; recomenda-se que tenham mais de dois, ou melhor, três anos de estar se reunindo de maneira regular 
com a igreja. 

3. Não faça arranjos de compra de passagem de avião ou de ônibus sem antes ter escrito ao Escritório do 
TTI-C para saber quais são as melhores semanas para participar; depois de o candidato ter enviado a 
solicitação e a mesma seja aprovada, então pode fazer os arranjos pertinentes de transporte ao Centro de 
treinamento. 

4. O candidato menor de 21, só poderá estar somente por uma semana, exceto se tiver completado a 
faculdade. 

5. Se o candidato é um dos irmãos responsáveis na igreja não deve ter mais de 65 anos, MAS deve possuir de 
uma excelente saúde e não ter uma dieta especial. 

6. Se o formulário de solicitação não vier assinado e recomendado pelos irmãos responsáveis da igreja, o 
candidato não é aceito. 

7. O formulário de solicitação para se inscrever deve estar em nosso escritório pelo menos uma semana de 
antecedência da data que deseja vir. 

8. Uma semana típica vai desde a segunda-feira às 16h, até o domingo depois da reunião do partir do pão; 
deverá sair depois da mesma ou pela manhã do outro dia, segunda-feira. O candidato não deve chegar 
antes nem depois da segunda-feira do começo da semana, a hospitalidade começa na segunda-
feira, não antes. Se tiver que chegar antes da segunda-feira por razões de voo, trate de que não seja mais 
de um dia antes da segunda-feira. 

9. O candidato deverá trazer sua própria roupa de cama para um colchão tamanho individual, toalha e 
outros artigos pessoais. Forneceremos um travesseiro, para o qual deve trazer sua fronha.  

10. Se o seu candidato solicita participar da semana do pré-treinamento, envie o formulário de solicitação ao 
nosso escritório com DUAS semanas de antecedência. 

11. Não são aceitos candidatos na última semana do semestre em questão no TTI-C. 
12. Contate-nos no número de telefone do cabeçalho ou nos escreva a escritorio@etc-c.org, se tiver mais 

perguntas ou dúvidas. 
Assuntos relacionados ao financeiro: 

1. O pagamento será de US$ 65,00 por semana e inclui: alojamento e refeições desta semana. 

2. O pagamento de livros ou outro material usado na(s) semana(s) escolhida(s) NÃO está incluído neste 
valor; pergunte quanto será antes de vir. 

3. Se for necessário buscá-lo no aeroporto ou na rodoviária, há um custo de US$ 10,00 e se for necessário 
levá-lo ao aeroporto para sua volta a casa são outros US$ 10,00. Este valor é por viagem, não por pessoa. 
O total se divide pelo grupo, se vier em grupo. 

4. As 17 refeições da semana em questão (a partir do jantar da segunda-feira até o café da manhã do dia do 
Senhor) estão incluídos neste preço, mas, se tiver que chegar antes e ficar algum tempo depois, cada 
refeição adicional, tem um custo de US$ 1,75. 

5. Não traga dólares rasgados, manchados, com riscos ou marcas, nem da série B e BB. 



INFORMAÇÃO SOBRE O TREINAMENTO POR CURTO-PRAZO 
(Leia com cuidado todos os parágrafos, contêm instruções muito importantes.) 

 
O Treinamento de Tempo Integral em Caacupé (TTIC) abre suas portas a todos os santos que desejam 

unir-se ao mesmo para receber um treinamento de tempo parcial. O período que abrange este tipo de 
treinamento é flexível. Os santos podem vir e participar em determinada data e por determinados dias e 
pelo menos uma semana completa. Além disso, eles serão treinados da mesma maneira que são treinados 
os de tempo integral: estarão nas mesmas aulas, participarão dos mesmos serviços e serão designados a 
equipes específicas do evangelho.  

Qualquer pessoa interessada, entre 20 e 51 anos de idade, deverá simplesmente preencher 
detalhadamente a parte da frente do formulário de solicitação, assiná-la e obter a aprovação dos irmãos 

responsáveis. Se o candidato é um irmão e tem mais de 51 anos, deverá ter comunhão com o escritório do 
TTIC para avaliar seu caso. A solicitação será avaliada e enviaremos uma carta de aceitação uma vez que 
a mesma seja aprovada. A solicitação deverá ser enviada por e-mail ao nosso escritório pelo não depois 
da data anunciada em nossas cartas e publicações. Os custos de hospedagem e refeição são de 65,00 
dólares por semana (mínimo, quer permaneça por três dias ou mais). Não é necessário pagar adiantado, 
mas o candidato deve trazer consigo e pagar no momento de registrar-se na segunda-feira da sua 
chegada às 16h, com sua vestimenta do treinamento e sua bagagem. É melhor trazer em dinheiro, 
particularmente se são dólares. 

Favor de nos informar com uma semana de antecedência, o dia e hora aproximada que chegará 
o candidato e qualquer mudança de planos que possa atrasar ou impedir a vinda do mesmo ao 
treinamento. NÃO deve chegar antes nem depois da segunda-feira da semana que virá, a 
hospedagem começará na segunda-feira, não antes. Se tiver que chegar antes da segunda-feira por 
motivos de voo, faça o possível de que não seja mais de um dia antes da segunda-feira.  Os candidatos 
que cheguem por avião, ao aeroporto Internacional da cidade de Assunção, deverão coordenar com o 
escritório sobre sua chegada. O prédio do Centro de treinamento está localizado em:  

Camino a Atyrá, a 2 km. do Km 48 de la Ruta II, Caacupé, Paraguay, Tel. 595-99-421-9338, 9344. 

Os candidatos deverão trazer sua Bíblia, seu Novo Testamento Versão Restauração, hinário, e um 
caderno de anotação. Deverá ligar ou escrever um e-mail ao escritório para se informar sobre os livros do 
ministério que atualmente estão sendo usados nas aulas do Treinamento de Tempo Integral. Também deve 

enviar uma foto digital junto com o seu formulário de solicitação preenchido.  
IMPORTANTE: Todos os candidatos aceitos devem trazer evidencia de que não tem 

tuberculose; TB; faça o teste correspondente ou uma radiografia do peito; o teste não deve ter mais 
de seis meses. Não precisa trazer a radiografia, somente o laudo radiologista que afirme estar livre 
de TB. 

Também deve nos enviar uma cópia do cartão de vacinação completa 2 + 1 contra Covid-19. 
Conforme a experiência de muitos participantes do treinamento de tempo integral, eles receberam o 

encargo, o chamamento, para participar do treinamento quando participaram de um treinamento de tempo 
parcial. Que o Senhor use esta oportunidade para cumprir o Seu bom-prazer!  
 

É de sua responsabilidade levar em consideração estes pontos:  
1. Não está permitido treinandos de curto prazo durante a última semana do semestre.  
2. O formulário de solicitação deve ser entregue com pelo menos uma semana de antecedência (ou 

duas semanas se vier ao pré-treinamento) da data que deseja participar. Se a solicitação não vier 
com a recomendação e assinatura dos irmãos responsáveis, não serão admitidos. 

3.  O candidato que venha ao TTI-C, vem somente para participar do Treinamento, não como turista. 
Se tiver outros planos, lhe recomendamos que não envie a sua solicitação de ingresso ao TTI-C 
por curto-prazo. 

4. Uma semana típica vai desde a segunda-feira às 16h até o dia do Senhor depois da reunião do 
partir do pão; esperamos que o candidato saia das instalações depois da mesa do Senhor ou pela 
manhã do outro dia, segunda-feira.  

5. Não está permitido usar este documento para outro propósito fora do TTI-C. Obrigado. 



TREINAMENTO DE TEMPO-INTEGRAL EM CAACUPÉ 
 

Relacionado à vestimenta e outras coisas que deve trazer para participar a curto-prazo 
 

Os seguintes detalhes ajudarão as igrejas e aos que serão treinados em sua preparação para este 
treinamento. Estas instruções aplicam-se àqueles candidatos que permanecerão no treinamento por 
curto prazo. Por favor, preste muita atenção a todas as instruções. Favor de apresentar-se no 
escritório do TTI-C na segunda-feira da sua chegada às 16h com sua vestimenta do treinamento e 
sua bagagem.  
 

I. Roupa: 
A. Irmãos: 

1. Camisas: Manga cumprida, branca, social. 
2. Calças: Cor sólida e escura: azul marinho, preto, café ou cinza escuro. 
3. Sapatos: Preto ou café escuro. Os chinelos não são permitidos em nenhum momento. 
4. Meias: Cor preta ou escura que se assemelhe a cor da calça. 
5. Traga roupa suficiente para pelo menos uma semana, por causa do horário de lavá-las.  
6. Gravatas: Cor conservadora que iguale a vestimenta. 

B. Irmãs: 
1. Saias: Cores sólidas e escuras: azul marinho, preto, café ou cinza escuro. O estilo deve ser 

simples com a barra de pelo menos 7,62 cm. abaixo do joelho ao sentar-se. 
2. Camisas: Cor branca, de não menos 7,62 cm. de manga sobre o cotovelo; a mesma deve ter 

um colarinho e um estilo modesto, de tecido não transparente. 
3. Sapatos: Escuros, de cores sólidas, com salto de 3,80 cm. ou menos, que cubram por 

completo o pé. 
4. Meia calça cor da pele. 
5. Traga roupa suficiente para pelo menos uma semana, por causa do horário de lavá-las. 

C. Está permitido usar roupa modesta e conservadora quando o treinamento está em recesso e 
para as atividades do evangelho nos campi universitários. Favor de não trazer nenhum tipo de 
roupa de tecido jeans. 

D. As irmãs podem usar calças somente para fazer exercícios e para serviços selecionados, menos 
nas segundas-feiras.  

E. Se vier por mais de uma semana, traga uma muda de roupa e sapatos para serviço prático ou 
trabalho. 

F. É necessário trazer lençol de cama, para cama individual, uma toalha, e uma fronha de 
travesseiro, será fornecido um travesseiro. Traga um guarda-chuva pequeno e uma lanterna 
pequena.  

G. Marque todos seus pertences com suas iniciais. 
H. Pergunte sobre o clima e a temperatura para os dias que você vem, consulte: Caacupé, 

Paraguay Weather Conditions | Weather Underground (wunderground.com).   
I. Será necessário trazer roupa de inverno, se chega em agosto, para fins de semana ocasionais do 

evangelho, se chega no verão, em fevereiro, ainda assim deve trazer roupa de dormir longa, 
não permitido pijamas pequenos, não é permitido shorts em nenhum momento.  

J. O treinamento não provê assistência médica para nenhum dos seus candidatos. 


