
Living Stream Ministry 
2431 W. La Palma Avenue / Anaheim, CA 92801 
PO Box 2121 / Anaheim, CA 92814 / USA 

 

30 de dezembro de 2022 

 

 Para: Todas as igrejas na restauração do Senhor 
 Re: Conferência de Entremesclar Internacional em Língua Chinesa  
   

Amados irmãos e irmãs no Senhor: 

 Queremos anunciar a Conferência de Entremesclar Internacional em Língua 
Chinesa de 2023 a ser realizada nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2023 (sexta-feira a 
domingo). Convidamos todas as igrejas e indivíduos a participarem deste encontro.  

 

 O horário das reuniões é o seguinte: 

Primeira reunião: Sexta-feira, 17 de fevereiro, 19h30  
Segunda reunião:  Sábado, 18 de fevereiro, 9h 
Terceira reunião:  Sábado, 18 de fevereiro, 11h 
Quarta reunião:  Sábado, 18 de fevereiro, 19h30  
Quinta reunião:  Domingo, 19 de fevereiro, 9h30  
  

Todas as reuniões da conferência serão realizadas no Centro de Conferências do Living 
Stream Ministry (2431 W. La Palma Ave. Anaheim, Califórnia) e serão abertas ao público. 
Haverá tradução para inglês, coreano, espanhol e português. Outros idiomas também 
poderão estar disponíveis. Vejam, por favor, as informações anexas sobre mais detalhes da 
conferência.  

 Por favor, orem para que o Senhor dê passos cruciais no avanço do Seu propósito 
durante essa conferência. 
 
Atenciosamente, 

 

Living Stream Ministry 

 

 

 

 

 



Informações sobre a 
Conferência de Entremesclar Internacional em Língua Chinesa 

Anaheim, CA, EUA 
17-19 de fevereiro de 2023 

 
1. Geral: Todas as reuniões da conferência se darão no Centro de Conferências do 

Ministério do LSM, localizado em: 2431 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801.   

2. Tradução: Haverá tradução para inglês, coreano, espanhol e português. Outras línguas 
também poderão ser incluídas. Os que precisarem de tradução precisarão baixar um 
aplicativo chamado “Listen Everywhere”. O app pode ser baixado em celular androide ou 
iPhone. Após instalar o aplicativo, será necessário estar dentro do Centro de 
Conferências para conectar-se ao servidor. Quando estiver dentro do salão, conecte-se à 
rede Wi-Fi “Translation” e digite a senha: “Translation”. Abra o app Listen Everywhere e 
escolha a língua desejada. Os santos devem trazer seus próprios fones de ouvido e 
podem trazer uma bateria externa para o caso de precisarem carregar seu celular. Os 
que precisam de tradução podem trazer, alternativamente, seus próprios radinhos de 
FM, fones de ouvido e baterias extras. 

 
3. Hospedagem e transporte: Não será fornecida hospedagem para quem vier à 

conferência. Os santos devem fazer preparativos com relação a hospedagem e transporte 
durante a conferência.  

  
4. Jovens: Não haverá serviço de crianças no Centro de Conferências do Ministério. Jovens 

menores de 18 anos devem estar acompanhados de pai, mãe ou responsável durante 
todo o tempo da conferência. Nenhum menor de idade deve participar das reuniões da 
conferência ou vir para o campus do Living Stream Ministry.  

  



 
Conferência de Entremesclar Internacional em Língua Chinesa de 2023  

Informação sobre transmissão pela Internet 

 

1. Horário: As reuniões presenciais da Conferência de Entremesclar Internacional em Língua 

Chinesa serão transmitidas ao vivo em live.lsmwebcast.com para aqueles cujo fuso horário 

permita assistirem as reuniões ao vivo pele Internet. A transmissão ao vivo estará disponível 

segundo o Horário 1 abaixo. 

Além da transmissão ao vivo das reuniões presenciais, o LSM transmitirá as mensagens, para 

cada fuso horário da terra, em conf.lsmwebcast.com. Isso será feito segundo dois horários 

diferentes: Horário 2, abaixo, para as igrejas nos Estados Unidos e Horário 3, abaixo, para as 

demais partes da terra. 

Horário 1: Para quem quer assistir a transmissão ao vivo (live.lsmwebcast.com) 

Mensagem 1:   19h30   Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 

Mensagem 2:     9h  Sábado, 18 de fevereiro de 2023 

Mensagem 3:   11h   Sábado, 18 de fevereiro de 2023 

      Mensagem 4:     7h30    Sábado, 18 de fevereiro de 2023 

Mensagem 5:   10h    Domingo, 19 de fevereiro de 2023 
 

Horário 2: Para quem está nos Estados Unidos (conf.lsmwebcast.com) 

Mensagem 1:     9h   Sábado, 18 de fevereiro de 2023 

Mensagem 2:    11h  Sábado, 18 de fevereiro de 2023 

Mensagem 3:    19h30  Sábado, 18 de fevereiro de 2023 

      Mensagem 4:    10h   Domingo, 19 de fevereiro de 2023 

Mensagem 5:    19h30   Domingo, 19 de fevereiro de 2023 
 

Horário 3: Para as demais partes da terra (conf.lsmwebcast.com) 

Mensagem 1:   19h30    Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 

Mensagem 2:      9h  Sábado, 25 de fevereiro de 2023 

Mensagem 3:    11h  Sábado, 25 de fevereiro de 2023 

      Mensagem 4:    19h30   Sábado, 25 de fevereiro de 2023 

Mensagem 5:     10h    Domingo, 26 de fevereiro de 2023 

 

Os horários de reunião para a transmissão ao vivo nos dias 17-19 de fevereiro de 2023 são 

segundo o horário de Anaheim, Califórnia, USA.  

Os horários de reunião para os dias 18 e 19 de fevereiro e 24-26 de fevereiro de 2023 são do 

fuso horário em que você se encontra e não o horário de Anaheim (a não ser que você esteja 

no mesmo fuso-horário de Los Angeles). O LSM transmitirá as reuniões de mensagens a cada 

fuso-horário, cobrindo toda a terra. Assim, os santos em sua localidade não precisam descobrir 

o horário de cada mensagem com base na diferença de horário para Anaheim. Os dois exemplos 

abaixo esclarecem a questão:  



Exemplo 1: Se você estiver em Brasília, todas as reuniões começarão no horário descrito 

acima no Horário 3, no seu fuso-horário. Assim, a primeira mensagem começará a ser 

transmitida às 7h30 da sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023; a segunda mensagem 

começará a ser transmitida às 19h do sábado, 25 de fevereiro de 2023; e as mensagens 

seguintes começarão a ser transmitidas segundo o horário para as igrejas fora dos Estados 

Unidos (Horário 3, acima).  

Exemplo 2: Se você estiver em Nova Iorque, todas as reuniões começarão segundo mostra o 
Horário 2 acima, no fuso-horário de Nova Iorque. Assim, a reunião da primeira 

mensagem começará a ser transmitida às 9h do sábado, 18 de fevereiro de 2023; a 

reunião da segunda mensagem começará a ser transmitida às 11h do sábado, 18 de 

fevereiro de 2023; e as mensagens seguintes começarão a ser transmitidas segundo o 

horário para as igrejas nos Estados Unidos (acima).  

Para saber exatamente quando as reuniões no seu fuso-horário serão transmitidas; se você 

estiver fora dos Estados Unidos, conforme Exemplo 1, basta seguir o Horário 3, aplicando-o ao 

horário da localidade onde você se encontra; se você mora nos Estados Unidos, conforme 

Exemplo 2, basta seguir o Horário 2. Ao transmitir as mensagens por fusos-horários, esperamos 

que as mensagens desta conferência sejam recebidas por um número muito maior de santos do 

que seria possível apenas numa reunião presencial em um único local. 

2. Assistir as mensagens: O website para transmissão das mensagens ao vivo da conferência nos 

dias 17 a 19 de fevereiro de 2023 é live.lsmwebcast.com. Esse site não exige conta e estará 

acessível para baixar os esboços da conferência a partir de sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. 

O website para transmissão das mensagens da conferência entre os dias 18 e 19 de fevereiro e 

24 a 26 de fevereiro de 2023 é conf.lsmwebcast.com. Esse site não exige uma conta e estará 

acessível a todos os santos e igrejas para baixar os esboços da conferência e fazer um teste de 

vídeo em seus aparelhos a partir da sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. O site orientará 

interativamente cada santo à língua correta.  

        As mensagens serão transmitidas pontualmente em cada fuso-horário segundo o seu horário 

(listado acima). Portanto, se alguém acessar o site atrasado e abrir a transmissão do vídeo, 

entrará na mensagem em andamento. Por exemplo: Se alguém acessar a mensagem de sábado de 

manhã às 9h20 terá perdido os primeiros 20 minutos da reunião, não podendo assistir desde o 

início. Portanto, precisaremos ser pontuais em todas as reuniões como se estivéssemos numa 

conferência ao vivo.  

 Apesar de encorajarmos todos os santos nas igrejas a assistir as mensagens da conferência ao 

mesmo tempo que as demais igrejas no mesmo fuso-horário, entendemos que alguns não terão 

condições de fazê-lo. Por isso, assim que terminar a reunião, a mensagem passará a estar 

disponível na página “Arquivos” do site de conferências (conf.lsmwebcast.com). Isso permitirá 

que mais santos possam receber as riquezas nos mesmos dias da conferência.  

 3. Profetizar online: Após cada mensagem, encorajamos todos os santos a unirem-se à sessão de 

profetizar online em seu fuso-horário, que, esperamos, promova o entremesclar entre as igrejas. 

Encorajamos os irmãos responsáveis nas igrejas a prepararem sessões para os santos de sua 

localidade profetizarem. Igrejas menores são encorajadas a unirem-se a outras para profetizar. O 



LSM não fornecerá grupos online para profetizar nem organizará a preparação de grupos para 

profetizar.  

 4. Tradução: As mensagens serão transmitidas em inglês, chinês, espanhol, coreano e português. 

Algumas línguas adicionais podem ser incluídas.  

5. Hinos: Os hinos serão listados no site ao vivo, live.lsmwebcast.com, antes do começo de cada 

mensagem ao vivo e estarão incluídos nas mensagens arquivadas em conf.lsmwebcast.com 

quando estas forem disponibilizadas. O texto dos hinos não será mostrado na tela antes do 

começo das mensagens. As igrejas que estiverem participando da conferência devem planejar a 

inclusão de um tempo inicial para se cantar hinos antes da mensagem começar.  

6.  Disponibilidade das mensagens: O website da conferência (conf.lsmwebcast.com) será 

desativado e no domingo, 19 de fevereiro de 2023, às 23h59 no horário local, para os que estão 

nos Estados Unidos, e no domingo, 26 de fevereiro de 2023, às 23h59 no horário local dos que 

estiverem nas demais partes da terra. Daí em diante, todas as mensagens da conferência estarão 

disponíveis para serem adquiridas em www.lsmwebcast.com.  

Oramos para que o Senhor continue a abrir esse canal para a liberação da Sua Palavra por meio 

deste ministério. Para isso, esperamos que todas as igrejas e todos os santos preparem-se para esse 

tempo de ministração e santifiquem esses dias para o ouvir de fé entre nós em todos os lugares. Por 

favor, orem para que Ele abençoe essa conferência. Que ela seja um verdadeiro memorial entre nós, 

para a vergonha do inimigo de Deus e para a glória da graça de Deus! 

 

Em Cristo, 

 

Living Stream Ministry 

http://www.lsmwebcast.com/

