TREINAMENTO DE TEMPO INTEGRAL EM CAACUPÉ
Seção da língua portuguesa, Primeiro semestre de 2017

Testemunhos das experiências dos treinandos nas primeiras semanas deste semestre
(Segundo aparecem na foto da esquerda a direita)

Marcos 3:13-14 diz que o Senhor Jesus subiu ao monte e chamou a Si os que Ele mesmo queria,
para estarem com Ele. Sinto que o Senhor me Chamou ao Seu treinamento para estar com Ele. Aqui
em Caacupé estou literalmente num monte. Aqui tenho visões de Deus. Estou conhecendo duas
pessoas: Cristo e a mim mesma. Quanto mais visão recebo, mais vejo minha real condição e vejo a
necessidade que Deus tem hoje. Deus deseja um edifício e esse edifício só pode ser edificado com um
material, a pessoa maravilhosa de Cristo. Isso é o que tenho buscado aqui, mais de Cristo. Assim
como Paulo em Filipenses 3:12- “Não que eu já a tenho obtido ou já esteja aperfeiçoado; mas
prossigo, para ver se conquisto aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus”. O hino
395 (hinário novo) diz: “Cresce em mim, Senhor Jesus, o mais faz decrescer”—Jennifer Silva, São
Paulo, 3o semestre
O treinamento tem sido a melhor oportunidade de olhar firmemente para Jesus, desviando meus
olhos de todas as coisas do ambiente a fim de estar com Ele. Percebi que, enquanto tudo nesse
mundo coopera para nos distrair, ocupar e inutilizar para o Senhor, aqui no Centro de treinamento
tudo coopera para que todo o nosso ser esteja voltado ao Senhor e quanto mais nos abrimos a Ele,
mais Ele se dispensa e se derrama a nós. Dessa forma posso conhecê-Lo mais, desfrutando e
experimentando-O ao receber luz na palavra diariamente, em comunhão com os santos em uma
esfera celestial. Creio que estou no melhor lugar para crescer na vida divina e amadurecer, a fim de
ser útil ao Senhor cooperando na edificação de Seu edifício—Letícia Freitas, Vitória, 1o semestre
Cada dia que passa o Senhor me permite estar ainda mais clara que esse é o melhor lugar onde
poderia estar. Estando nesta esfera tão celestial estou aprendendo a conhecer Aquele que é o mais
belo, terno e doce de todo o universo. Além disso, em cada situação posso experimentar mais a
realidade do viver do Corpo de Cristo, aprendendo a coordenar-me com cada co-treinando,
independente da cultura, nacionalidade e até mesmo idioma. Aprecio o fato de estar aprendendo a
viver Cristo nas situações mais básicas do viver cotidiano; ao reconhecer minha total incapacidade,
Ele me tem permitido experimentá-Lo como Aquele que é tudo em todos. (Cl 3:11). Estar neste
treinamento é aprender a se esforçar cada dia para busca-Lo e ganhá-Lo, até ser achada
completamente Nele—Ruthe Santana, Garanhuns, 2o semestre

 Vir ao treinamento foi e está sendo uma experiência muito preciosa; e cada dia se confirma que
esta foi a melhor escolha que fiz segundo a vontade perfeita do Senhor. Aqui, todos os dias estamos
debaixo de um fluir muito grande de vida e em uma esfera maravilhosa, o que nos resta
simplesmente abrir-nos a tal fluir e que este se aprofunde em nós dia após dia.
Sou de fato muito grata ao Senhor por ter me trazido aqui, pois todos os dias neste treinamento têm
se revelado como uma oportunidade de conhecer mais da pessoa mais maravilhosa do universo —
meu amado Senhor Jesus; e quanto mais O conheço, mais O amo.
Nós, sobretudo do Brasil, durante muito tempo, fomos privados deste ministério, da pureza deste
ministério que nos abre a palavra, mas aleluia que o Senhor tem nos restaurado e tal restauração se
dá principalmente pela constituição da palavra. Pois a vida atrai, mas a verdade faz permanecer (Sl
119:9-10, 105). Neste treinamento realmente somos constituídos da verdade, somos santificados
pela verdade de maneira pura e real (Jo 17:17); esta tem sido minha experiência.
Eu, de coração, louvo e agradeço ao Senhor por estar aqui!—Joelma Franklin, Belo Horizonte, 2o
semestre
Para mim, este tem sido um semestre de receber mais luz. Talvez no primeiro semestre, a luz
ainda estava em Gênesis 1:3, uma luz inicial. Tenho desfrutado que quanto mais entro na palavra,
mais sou exposta ao resplandecer da luz do Senhor e vejo que nada sou ou posso, mas bem que devo
olhar somente para Aquele que É. Dessa forma sinto que o Espírito tem tido mas caminho em meu
espírito. Aleluias! Quero que esse semestre seja um semestre de ser beijada pelo meu amado Senhor,
um semestre de contemplar e refletir a Ele, de permitir que esse Cristo, como o Espírito que dá vida,
possa se expandir e todo o meu ser saturar—Kátia Silva, Vila Velha, 2o semestre
Meu tempo aqui no treinamento tem sido maravilhoso. Antes de ter vido ao treinamento, eu
priorizava mais a minha necessidade, mas chegando aqui, vi que a necessidade do Senhor é maior
que a minha e tudo que necessito está no Espírito todo-inclusivo. Agora, estou começando o meu
terceiro semestre, me abrindo mais ao Senhor para que Ele possa ganhar e produzir-me como um
cristão normal, vivendo a vida da igreja normal, sendo um com os irmãos em Sua economia. A
necessidade de Deus é maior que a minha; Ele necessita do homem. Animo a todos os irmãos que
venham passar um tempo no Treinamento para receber o que estamos recebendo aqui. É algo
maravilhoso! 1 Coríntios 1:3 “Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus
Cristo—Dilson Silva, São Paulo, 3o semestre
 Meu tempo no TTC tem sido uma experiência de “para conhecê-Lo” (Fp 3:10). Esse conhecer tem
sido na experiência. Por meio dos tempos com Ele pela manhã, lendo a Bíblia, com a pregação do
evangelho, coordenação com os meus co-treinandos, tempo de estudo, aulas, tenho aprendido a
conhecer o que está no Seu coração. Em Marcos 3:13 o Senhor chamou a Si os que Ele mesmo quis.
Ele me chamou e me trouxe aqui; por isso entrego a minha vida e todo o meu tempo aqui para me
achegar à Ele e apenas amá-Lo, recebendo mais e mais o dispensar das Suas riquezas e que Ele me
torne um membro “edificável” para o Seu edifício. Quero cooperar com a produção do Seu Corpo.
Para isso eu vivo. O Senhor tem uma necessidade urgente e quero entregar a minha vida para
cooperar com Ele. Isso é um privilégio!—João Paulo Oliveira, Praia Grande, 2o semestre
Separação, e a palavra que cristaliza a experiência de estar no treinamento. Primeiro, porque
estamos literalmente separados da influencia negativa do mundo, que nos distrai de Cristo e dificulta
a nossa comunhão com o Senhor e o crescimento da vida divina em nós. Tudo o que não é Cristo e a
igreja fica de fora desse ambiente. O Segundo aspecto é interno. Recebo aqui uma luz por meio da
palavra que aguça a minha consciência. Isso me permite discernir, casa dia mais, a origem de cada
pensamento, sentimento, intenção, opinião ou atitude. Quando a luz vem e percebo que algo vem de
mim mesmo tenho que abandonar. Nada natural é útil para o edifício de Deus. Minha oração é que
Cristo seja mais formado em mim nesse tempo. Que eu possa dar a Ele a melhor cooperação para me
tornar um material útil para o Seu edifício—Gilfran Assis, Candeias, 2o semestre
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O treinamento nos permite estar a todo o tempo em comunhão e na palavra e assim
permanecemos sob a luz do Senhor. Isso nos ajuda a conhecer mais o Senhor Jesus e também a
conhecer a nós mesmos. Sob a luz do Senhor é inevitável perceber como a nossa pessoa é
inadequada e o quanto que ainda nos falta para sermos úteis nas mãos do Senhor. Mas isso acontece
em uma esfera cheia de amor e de desfrute, pois é na medida em que conhecemos mais da pessoa de
Cristo. É uma grande misericórdia receber tanta luz, e a luz nos trás mais vida. Aqui é um lugar cheio
de luz e de vida—Marcelo Song, São Paulo, 1o semestre
Estou aprendendo a contatar e reconhecer o Senhor em cada situação. Dia após dia Ele me tem
dado as experiências que necessito. Aqui estou vivendo isto de forma muito intensa, semana após
semana. No final de cada experiência que tenho, o Senhor me mostra como vencer as dificuldades
que facilmente me enfraqueciam no passado. Ele realmente está comigo e em mim (Gl 2:20).
Testifico que o treinamento foi planejado por Deus. Estou reconhecendo que Ele sabe exatamente o
que preciso. E em tudo me nutre com a Palavra. Aqui aprendo a viver e caminhar com Deus
exercitando meu espírito com muitos outros irmãos. Estou sendo curado em tudo e intensamente
fortalecido. Quando me consagrei ao Senhor para este treinamento, Ele me surpreendeu. Ele me ama
e está me conformando à Sua imagem (1 Jo 3:2), para Sua glória (Rm 11:36). Fomos criados
exclusivamente para Deus—Vitor Spadeto, Vitória, 2o semestre
A minha experiência pessoal no treinamento tem sido de muito desfrute. Sobretudo no pastoreio;
como tenho sido apascentado pelo Senhor por meio dos santos e estar sob o pastoreio do Senhor
inclui conhecer a Sua pessoa como nunca antes eu tinha conhecido, em uma esfera de luz. Tocar o
Senhor desta forma é algo indescritível, e não somente Sua pessoa maravilhosa, mas também seu
amor. Outro aspecto impressionante do treinamento é com relação as verdades. A forma como nos é
mostrada e como entramos nas verdades, é algo transformador. O ensinamento, as aulas, o tempo, a
esfera, enfim, todo o programa do treinamento é algo que realmente só pode ter saído do coração do
Senhor. Estar no treinamento nada mais é do que estar aberto ao Senhor—Eric Abreu, Sumaré, 1o
semestre
 Ninguém consegue descrever
Que bom é livre ser
Dos vãos subornos terrenais,
Deixando Deus reger (...)
Estrofe 1 do hino #473
Louvo ao Senhor por encontrar e estar no lugar aonde se descreve e experimenta “que bom é livre
ser dos vãos subornos terrenais e deixar Deus reger”! E não apenas de uma maneira individual, mas
também com meus outros 54 companheiros!
Faz logo esta transação
Com pouco, tudo obter... (estrofe #3)
A cada dia no treinamento, estamos experimentando o propósito da vinda do Senhor: vida em
abundancia! (Jo 10:10b). Eu poder depender cada dia e hora para encher minhas partes interiores
comendo o rolo! (Ez 3:1-3). Somando a isso, recebemos revelação a cada aula e no tempo de estudo
sobre e neste ministério único!
É impressionante ver a economia de Deus em cada tema, aula e versículo! Posso atestar também da
imensa satisfação de poder falar as palavras desta vida aos jovens na universidade, às pessoas na
comunidade e aos irmãos e irmãs da igreja! Cooperando, abrindo minha boca para o cumprimento
da maior profecia da Bíblia!
Meu desejo e oração são que muitos outros jovens do Brasil possam vir ao treinamento!—Estevão
Silva, Vila Velha, 2o semestre
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