“Então Jó respondeu ao SENHOR e disse: “Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.” Jó 42:1-2

Belo Horizonte, 12 de julho de 2019.
Amado Aluno,
Graças a Deus, estamos para começar um novo semestre, em nome de Jesus! Creio que o Senhor tem preparado
para nós coisas maravilhosas, que irão além de nossas expectativas e servirão para nossa felicidade e culminarão para a
glória dele.
Diversas vezes tenho visto pessoas que começam as coisas e não conseguem chegar no final, e geralmente usam a
famosa desculpa: “não era para ser, se fosse Deus não permitiria que eu parasse!”. O que parece algo espiritual e até
mesmo confortador, acaba se tornando um chavão para pessoas desanimadas e com falta de fé. Creio sim, que Deus pode
parar algumas coisas que estamos fazendo que não tem a ver com a sua vontade para nós, porém nem tudo é ele que para.
Há momentos que devido as adversidades e dificuldades que passamos, é muito mais fácil desistir, tentar outra vez
“depois”, porém, com Deus isso não funciona, ele espera ver em nós pessoas que creem em suas promessas e que são
desafiadas a cada dia a agir por fé e não por vistas. Certamente ele mesmo poderá permitir adversidades, não no intuito de
nos fazer parar, mas para provar o nosso coração, o quanto acreditamos que ele é e está conosco. Por isso, hoje, mais do
que nunca, quero desafiá-lo a não abandonar os projetos de Deus na sua vida, e principalmente o seu curso. O que Jó
declarou serve de grande inspiração para nós, Deus jamais tem um plano frustrado, por isso pode confiar nele e entregar
seu caminho e esperança a ele. Aquele que perseverar, é esse que tem a grande oportunidade de ver a glória de Deus.
Tivemos na última formatura uma irmã que aos seus 79 anos não desistiu, mesmo com todas as dificuldades, ela venceu,
passou por cima de tudo, confiou que aquele que fez a promessa era fiel, e foi fiel para sustenta-la até o final. Ela conclui
seus 4 anos e no culto de formatura se tornou um exemplo para muitos jovens que perderam a esperança cedo demais.
Quero declarar aqui para você, que lê essa carta, Deus tem poder para te sustentar e te manter de pé, basta sair do seu
comodismo e do medo que te prende, e continuar caminhando!
Como já havia avisado anteriormente, fizemos uma remodelada nos cursos, sem perder a visão e a qualidade dos
mesmos, porém os preparamos de tal forma que você poderá optar agora por uma das quatro modalidades abaixo:
- CURSO DE FORMAÇÃO MINISTERIAL - (1 ANO)
- CURSO AVANÇADO EM TEOLOGIA - (2 ANOS)
- BACHAREL EM TEOLOGIA (LIVRE) - (3 ANOS)
- CURSO DE FORMAÇÃO EM LIDERANÇA DE LOUVOR - (1 ANO)
Se parou por falta de tempo, procure-nos e saiba como continuar e concluir seu curso dentro de uma das opções
acima, creio que você não se arrependerá!

Divulgue o CPN
Queridos, mais uma vez conto com seu apoio na divulgação do CPN! Peça ao seu pastor, ou se você for o
pastor da igreja, tire apenas 3 minutos e fale um pouco do que tem sido o CPN em sua vida e ministério. Se precisar de
material de divulgação, entre em contato conosco, ligue para (31) 3025-7222 e fale com a Fernanda.
Teremos o início das aulas no dia 05 de Agosto, e todos os alunos deverão comparecer. Teremos aulas
normais, e no último horário uma palestra especial cujo tema é: “DEIXARAM TUDO E O SEGUIRAM: CRISTO EM
PRIMEIRO LUGAR.”.

Está na hora de voltar!
Se você trancou sua matrícula, ou pensa em parar neste semestre por qualquer motivo, peço que antes de tomar
esta decisão ou se já havia tomado, procure-nos, não deixe de terminar o que você começou. Queremos recebê-lo de
volta! E não se esqueça de manter sua mensalidade em dia com o CPN. Se estiver com alguma dificuldade financeira,
procure a Fabíola (departamento financeiro) e converse com ela, certamente encontraremos uma solução para
continuarmos juntos.
No amor do Senhor Jesus Cristo,
Pr. Wellington Dias
Diretor Executivo
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