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        E aí, galera? Beleza? Hoje já se completam 42 dias que estou 
morando onde sonhei por mais de 6 anos. Quer conhecer um pouquinho 
mais daqui? Vai ser bom! Vamos lá!  

   Meu novo lar neste ano

        O CPP (Curso de Preparação Profética) é um ministério de ensino, 
interdenominacional, com foco no estudo da Palavra e na vida de 
oração visando o conhecimento de todo o plano de Deus revelado nas 
Escrituras. O alvo é que cada aluno seja enriquecido no conhecimento 
de Deus e possa crescer em sua visão profética, ou seja, em sua 
capacidade de perceber e cooperar com a vontade de Deus em sua
vida, na Igreja e na história.



ONDE FICA O CPP?

COMO É O CURSO?

        O CPP está localizado a aproximadamente 7km da cidade de 
Monte Mor, que fica no interior de São Paulo. É uma cidade muito 
lindinha de cerca de 50.000 habitantes. O shopping é o Extra 
Supermercados e os pontos turísticos mais visitados são as sorveterias. 
Dá pra engordar aqui muito fácil. 

Localização Melhor sorvete de café irlandês da vida

        Então, deixa eu explicar mais ou menos como funciona o curso. 
Durante a semana, temos cinco horas de aula/dia, exceto às sextas- 
feiras que estudamos apenas no período da manhã (quatro horas). Todas 
essas horas compreendem as 17 matérias que temos esse semestre, que 
vão de Apologética a Dons Espirituais, de Caráter a Relacionamentos de 

Aliança. Além disso, temos uma hora reservada para devocional antes do 
café da manhã e uma hora e meia de oração coletiva quatro vezes por 
semana. 
        Aí você pensa: Já é bastante coisa pra fazer, não é? Te digo, não 
aqui. Ainda temos tarefas diárias e tarefas extras às sextas. E somos 
ensinados a fazer tudo com a mesma dedicação que temos nas aulas / 
leituras obrigatórias. Ficamos responsáveis pelas tarefas diárias por um 
mês. Em fevereiro fiquei com o café da manhã e agora estou responsável 
pela janta. Nem preciso dizer o quanto estou amando ficar na cozinha e 
aprender tanto lá, né? 
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E O QUE MAIS TEM ACONTECIDO?

        Para mim, o mais desafiador tem sido ter disciplina em todos os 
momentos. Pensar no outro sempre ao arrumar a minha cama (o mais 
difícil!), ao me vestir, guardar meu sapato, chegar no horário das aulas, 
guardar comida para quem não chegou e até ao pedir permissão pra 
fazer algumas coisas. Tem sido um processo um pouco doloroso mas ao 
mesmo tempo muito bom de ser disciplinada. 

        Deus tem se encontrado comigo todos os dias, e essa é a melhor 
coisa do mundo. Tenho conhecido Aquele por quem meu coração 
queima. E Ele tem trabalhado em todas as áreas possíveis do meu 
coração de uma vez só. Identidade, destino, talentos. Ser íntegra, 
inteira. Ter ousadia e coragem, ajustar minha postura pelo único e 
simples fato de ser filha do Deus vivo. Saber que tendo comunhão com 
Jesus, um leque de criatividade divina infinito é liberado dando poder 
para agir como Sua filha aqui na terra. 

O lugar em que encontro Jesus e onde o 
Amanhecer me surpreende todos os dias. 

"Chegue até aqui, 
além do horizonte. 
Vem me conhecer, 

permita-se queimar. 
Estou a te esperar."

"Tu forjas meu caráter e 
coração na noite,  para 

estar preparada quando 
a manhã chegar."
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MOMENTOS ESPECIAIS

        Tivemos momentos mega especiais no mês passado. O primeiro deles 
foi receber os livros (a maioria leremos no decorrer do ano). Foram apenas 
vinte e poucos livros e 49 livretos, além de umas revistas da Editora 
Impacto. Pensou na felicidade em receber isso?

A caixinha ainda veio personalizada!

Turma CPP 2017 que já amo!

        Nossa turma também conseguiu participar da Escola de Oração no 
Movimento Convergência durante o feriado de Carnaval. Foi um tempo
muito especial, de rever alguns amigos da Casa de Oração Liberdade Rio 
e ainda ser mais moldada por Jesus (Ele tá tendo muito trabalho mesmo). 
Logo depois da Escola, chegou a visita mais esperada do mês: mamãe! Foi 
um tempo muito bom para nós e bem oportuno. Que aconteça mais vezes 
e que a mana venha da próxima vez (fica a dica).
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As amigas de quarto.

A visita do mês. Te amo.

DESAFIO 
        Tenho orado para que o SENHOR levante parceiros que acreditem na 
causa de dedicar-me a Ele inteiramente por meio de orações e/ou 
contribuições regulares para a manutenção e ampliação do ministério. Caso 
você sinta o desejo de contribuir em oração e/ou por meios financeiros, 
entre em contato comigo por e-mail ou telefone.

        Agradeço a você por cada mensagem de carinho e apoio que tem me 
mandado durante esse mês aqui (Eu demoro a responder, estou tentando 
melhorar nesse aspecto. Não desista de mim haha). Isso tem me sustentado 
quando penso nas dificuldades e obstáculos na minha frente. Obrigada por 
cada palavra de encorajamento e por acreditar que com Ele e por Ele, tudo 
vale a pena. Entregar a vida inteira para Ele é o mínimo que poderia fazer. 
        Mês que vem tem mais! Obrigada por ter lido até aqui. :)
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