Torne sua igreja ...
... em um cinema
*
*
Veja como funciona:
Você receberá 10 DVD’s e uma licença especial para exibir os
filmes publicamente em sua igreja para uma noite especial de
“pipoca” semanalmente ou mensalmente. Você pode, então,
guardar os DVD’s como parte de sua biblioteca virtual (custo
- $150/£100 inclui p&p e licença ou $250/£200 por ambos)
Pipoca & “Ports of Call” – 10 DVD’s de nossa série “Por todo
o Mundo”
Pipoca & “Principles” – 10 DVD’s de nossa série “Princípios
de Liderança”
PEÇA AGORA E RECEBA GRÁTIS SOLICITE HOJE A:

HFC International P. O. Box 740
Hemel Hempstead, Herts. HP1 3RH Inglaterra
Ou online em: www.agapelive.net e escolha “shop”
(compras) Se seu pedido for um dos 10 primeiros, você receberá grátis “O Plano Mestre” – 25 testemunhos de cristãos
famosos e também “comuns”. Ótima ferramenta evangelística
Licença gratuita inclusa.

PROJETOS para
SUA IGREJA ou
MINISTÉRIO
Talvez sua igreja ou ministério estejam interessados
num dos seguintes itens
para a obra do Senhor através da HFCI:
1) Um sistema leve e
portátil de projeção de
vídeo (PAL & NTSC)
2) Mac Pro 8 Core Two
3.2GHz – Quad – Core
Intel Xeon 2.8 Ghz, 4 TB
(4X1), 16 ou 32 Gb de
memória, display flat panel
HD de 30”
3) 1 set Sennheiser EW –
112 wireless mics.

____ Favor localizar minha oferta de $15/£10/€10 (DVD) ou $5/£3/€3 (CD) para
____ The “POL: David Hathaway” DVD ou _____ “POL: Tony Anthony’ DVD
por uma oferta de $15/£10 ou por ambos $30/£20
____ Favor faça minha assinatura da ____ Revista ÁGAPE Mundial (Treinamento de
Liderança)
____ Casting the Net -Informativo (TV/Mídia) ____ China’s Cry – informativo (extensão
China)
____ Favor envie-me informações/inscrição, formulário para a Escola de Filmagem
Favor preencha os cheques pagáveis a:
HFC International ou contribua online em: www.agapelive.net
Nome____________________________________________________________
Endereço ________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________

AM58

www.agapelive.net

Assista nossos filmes em:
Caro Parceiro e Amigo,
Quando começamos a produzir este
boletim de notícias nós nos perguntávamos se haveria notícias o
bastante para preenchê-lo. Agora
podemos compartilhar com você a
ponta do iceberg do que Deus está
fazendo através deste ministério.
Além do Ágape Mundial, igualmente produzimos
que centraliza nossa unidade de
produção de filmes e de TV e
, que compartilha nosso
ministério na China (somente o último não está disponível em nosso
site por motivos de segurança). A
divulgação de alguns aspectos e
sons do trabalho de Deus em mais
de 45 países requer muitos recursos
de produção, editoração, fotografia,
som, vídeo e filmagem. Contudo,
sabemos que isso é importante para
manter vocês, parceiros e amigos,
informados sobre as poderosas portas divinas abertas para nós. Não
nos vangloriamos em nós - mas
nEle! Este é um ministério que anda
somente nos “domínios do miraculoso”. Não poderíamos nem gostaríamos de fazer isso sem Ele. Ele

Internet &
Reino Unido
é a razão de nosso viver e de tudo
o que damos.
É também uma alegria ver a forma
como Deus nos aproxima de outros que fazem o mesmo trabalho
para que haja cooperação e encorajamento. Do Brasil à China, da
América à Ucrânia, da Polônia à
Rússia, da Escócia ao Quênia
avançamos em um só espírito para
o crescimento do Seu Reino. Enquanto avançamos na transmissão
de 5 diferentes séries de TV em
2009, precisamos de sua oração e
apoio financeiro mais do que
antes. Muitos de vocês podem
começar a nos ver em seus países,
assim como nossas novidades nos
“principles.tv”,
acessando
www.agapelive.net/materials.

Romênia, Europa,
Oriente Médio, EUA

Oriente Médio

Turquia

new
U.S. México e Oriente Médio
Canadá

Nova Zelândia

Indonésia
Austrália & Australásia

Holanda

Reino Unido

Turquia
Rússia, CIS, Mundialmente

Iceland, Escandinávia,
Reino Unido e E.U.A..
Internet & Oriente Médio
ÁGAPE: Ao Vivo e OLI Produções
são extensões de:

Harvest Fields
Commissioning

Juntos na colheita!
Todos os materiais e
gráficos © 2009

International
P. O. Box 740
Hemel Hempstead, Herts. HP1 3RH Inglaterra
info@agapelive.net
www.agapelive.net
David Sullivan – Diretor
Uma Instituição britânica registrada

UM EVENTO ÁGAPE: AO VIVO É:
(geralmente, na sexta-feira à noite e no sábado pela manhã)
(geralmente, no sábado à noite)
(domingo pela manhã e à noite)
Nós filmamos todas as reuniões e produzimos um filme característico sobre a história,
o clima espiritual e as condições de cada nação, entrevistando líderes da igreja e
“pessoas nas ruas”. O filme é, então, produzido em DVD.

Você deveria ver
O que estamos fazendo!
Você pode ter uma amostra de “Principles TV” acessando o
endereço acima e assistir muitas horas de clipes musicais,
ensino e promoções de filmes atuais e lançamentos futuros.

É TV em Alta Definição
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A China tem que ser um dos países mais singulares dentre os que temos
ministrado. É difícil para nós, através de artigos dirigidos ao público em
geral, compartilhar o que Deus está fazendo em Seu povo e através dele
nesse país. É, definitivamente, um novo dia na China. Economicamente,
todos esperam que esse grande país tire o mundo da letargia. Numa recente
exposição de carros em Shangai, muitos grandes fabricantes mundiais de
carros escolheram essa exposição para lançar seus novos modelos. Isso
nunca ocorreu antes. O mundo está consciente de que, se alguém tem
dinheiro para gastar, é a China. Eles também foram afetados pela crise
econômica mundial. Essa mudança na China só ocorreu nos últimos anos.
Antes, a China era a “cidade adormecida” da economia mundial. Empresas,
que na maior parte começaram como “lojinhas de bairro”, foram crescendo,
crescendo, crescendo até que empresas como a Sony, Apple e outros girantes abriram-se para seus serviços. Em breve, áreas inteiras da China
tornaram-se centros empresariais, algumas delas ainda maiores como indústrias ou mercados particulares. Há, por exemplo, uma área na China onde
são feitas partes de roupas íntimas – fechos etc. de acordo com uma fonte,
há mesmo espionagem industrial na fabricação de fechos de sutiãs, itens que
custam apenas alguns centavos. Contudo, talvez isso seja o segredo do
crescimento industrial da China, bem como sua economia e até a igreja do
Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia ensina claramente que, no corpo de Cristo, há aqueles que são
“olho”. Outros são os “dentes”, enquanto outros são as mãos e pés do corpo
de Cristo. Assim como você não pode dizer que um fecho de uma roupa
íntima é sem importância, cada membro da igreja de Deus é chave e vital.
Cada dom é necessário à saúde e ao crescimento da igreja. O irmão Yun
compartilhou comigo este ano que, quando ele recebeu a Bíblia pela qual
havia orado, ele memorizou todo o livro de Mateus. Como ele possuía uma
Bíblia, ele foi convidado para pregar em várias igrejas chinesas de sua região.
Como ele não sabia como fazer isso, ele simplesmente recitava o livro de
Mateus em cada lugar. O maravilhoso é que centenas de pessoas vieram a
Cristo pela recitação da Palavra de Deus.
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(continuação)

(continuação)

Eis por que é um novo dia na China. No ocidente, pessoas têm abandonado suas igrejas aos milhares. O pastor Paul Scanlon compartilhou
comigo, ao ser entrevistado em “Principles of Leadership” (Princípios
de Liderança), que mais pessoas no Reino Unido vão ao IKEA
(supermercado) no domingo do que à igreja. Ele disse ainda que “... eles
deveriam. Eles acham que voltam pra casa com algo útil, enquanto em
muitas igrejas isso não ocorre.

Minha paixão é produzir filmes documentários, de forma que, nos
últimos 4 anos, tenho produzido diversos programas documentários.

A igreja na China é completamente diferente das igrejas do ocidente.
Uma das que filmamos precisa realizar 10 cultos por domingo para
atender a todos os que vêm à igreja. Em minha última viagem à China,
vi, numa igreja, grupos de pessoas que lá estavam para aprender mais
sobre os fundamentos bíblicos e sobre a igreja para serem batizados.
Isso foi após o culto, às 12:30h. Mais uma vez, a China está abrindo
caminho.

Minha esposa
Tatyana é
uma ministra ungida
para
abençoar
esta geração com o
ministério
de louvor e
adoração.
Ela
começou
a produzir
seu debut
album
(álbum de
estréia), que
será
produzido pelo grupo
Visionary
Music
Group, a ser lançado em janeiro de 2010. Também começou a
ensinar música para crianças, ajudando-as a descobrir seus talentos
e a desenvolvê-las musicalmente.

A igreja na China também ora diariamente pelos cristãos do ocidente,
sob uma ameaça maior que a que eles enfrentam. Estamos sob ameaça
do materialismo e da complacência. Estamos sendo “cozidos vivos” na
panela, como uma lagosta, enquanto Satanás aumenta o calor e “nos
conforta” em nosso próprio estilo de vida. A igreja na China também ora
diariamente para que eles sejam considerados dignos de sofrer pelo Seu
nome. Enquanto muitos missionários ocidentais e líderes saíram apressadamente de Hong Kong antes do “handover” (transferência de poder), os chineses ficaram perplexos pelo medo de “sermos perseguidos e
por isso estamos partindo”. Como um clarim de alerta, a igreja na China
está mostrando o caminho para buscar as coisas do alto.

4

Em 2007, eu e minha esposa Tatyana iniciamos um ministério
(Victory Center aka v-spot) para jovens em Manhattan, New York,
e temos visto esse ministério crescer tremendamente nos últimos 2
anos.

Nosso propósito é fazer diferença neste mundo e levar o Senhor
Jesus Cristo ao maior número possível de pessoas, utilizando todos
os meios disponíveis. Cada minuto é importante e, assim, não
podemos perder nem um segundo sentados sem fazer nada para
Cristo.
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Maio e Junho 2009
Maio

Junho

19-26

1

Entrevista – Lisa Bevere – Londres
para “Princípios de Liderança” TV
3
Ministração Reino Unido
5
Entrevista – Mike Pilavachi – Reino Unido
para “Princípios de Liderança” TV
21-24 Entrevista – Floyd McClung – Berlin
para “Princípios de Liderança” TV
27
Entrevista – General Dannatt – Londres
para “Princípios de Liderança” TV
29
Entrevista – Gary Grant – Reino Unido
para “Princípios de Negócios” TV
1 e 2 Entrevista – Anne Graham Lotz – País de
Gales para “Princípios de Liderança” TV
17
Filmagem – George Verwer & Logos Hope
Filmagem – Europa Oriental

– para ofertas de $10/£10, $20/£20,
$50/£50 ou mais por mês
– para ofertas de
$50/£50, $100/£100 ou mais por mês ou 1 só vez
– para ofertas únicas de $100/£100,
$250/£250, $1000/£1000 ou mais ou ofertas mensais.
Em 2008, alcançamos mais de 450 milhões de pessoas –
pessoalmente e pela TV. Você vai nos ajudar a alcançar mais
em 2009?
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– preso na Tchecoslováquia
por contrabandear Bíblias em seu ônibus turístico. Após um ano, foi solto com a intervenção
do Primeiro ministro britânico Harold Wilson.
– 3 vezes campeão mundial de
Kung Fu, preso em Chipre por roubo. Após
receber Jesus, tornou-se livre. Hoje, é evangelista em tempo integral.
Nossos 2 últimos filmes da série “Princípios de Liderança” na TV
e em DVD falam das fascinantes e inspiradoras histórias de dois
homens de formações bem diferentes que, como o apóstolo Paulo,
tiveram um encontro com o Salvador de Nazaré no caminho para
algum lugar.
Adquira-os por $15/£10 cada um ou $30/£20 os dois. Colaborando assim, você está ajudando a alcançar milhões com o
evangelho de Jesus Cristo.
Apenas preencha o cupom na página 12.

5

Encontro…
Yuri &
Tatyana Boyechko

Ambos nascemos na Ucrânia. Meu pai é o bispo Vasil Boyechko e
supervisiona mais de 100 igrejas na Ucrânia e em outros países da
antiga URSS. Ele passou quase dois anos na prisão por pregar o
evangelho durante o regime comunista.
Em 1999, mudei-me para os EUA para cursar o Instituto Bíblico
Sião (Zion Bible Institute) na cidade de Barrington, Rhode Island,
EUA. Durante os 4 anos na escola bíblica, pude viajar e ministrar na
Europa, Caribe e América do Sul. Após minha formatura em 2003,
Deus abriu-me a porta para estudar na Regent University, na cidade
de Virginia Beach, EUA, onde pude estudar produção de filmes e
mídia.
Após ter graduado em 2005, como Mestre em comunicação, comecei a me envolver com produção de filmes e TV. Tive o privilégio de
trabalhar para redes cristãs, como CNB, CBS e IMG.
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