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22/03/2022 

 

POR FAVOR, NOTE QUE ESTE AVISO SUBSTITUI O ANTERIOR; 

CONTUDO, SE HOUVER UM SURTO DE COVID,  

O ESTADO PODE REIMPOR RESTRIÇÕES. 

 

Às igrejas e aos santos na restauração do Senhor: 

 

Devido à mudança nas exigências do Estado da Califórnia, a Conferência Internacional de Memorial 

Day poderá ser ao vivo e presencial, para todos os santos na restauração do Senhor. Isso muda todas 

as restrições anunciadas anteriormente sobre quem poderá participar das reuniões presenciais da 

conferência. Por favor, note que o LSM não providenciará serviço de crianças; por favor, não levem os 

seus filhos às reuniões da conferência.  

 

O Estado da Califórnia adverte que eventos como o nosso são considerados de alto risco de transmissão de 

COVID-19. Portanto, recomendamos enfaticamente que os que estão no grupo de alto risco de doenças 

sérias causadas pela COVID-19 não participem. “O risco de desenvolver sintomas perigosos de COVID-

19 pode ser maior em pessoas mais velhas. O risco também pode ser maior em pessoas de qualquer idade 

que tenham outros problemas sérios de saúde, como problemas no coração e no pulmão, sistema 

imunológico fraco, obesidade ou diabetes” (https://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/coronavirus/in-depth/coronoavirus-who-is-at-risk/art-20483301). Encorajamos os santos a não 

correr riscos desnecessários para participar desta conferência. 

 

As reuniões serão no Centro Ministerial de Conferências do LSM no seguinte endereço: 2431 W. La Palma 

Ave, Anaheim, CA 92801. Por favor, vejam o horário 1 para as datas e horários das reuniões presenciais. 

O LSM não providenciará hospedagem. Os santos devem fazer o seu próprio plano para hospedagem e 

transporte. Informações sobre hotéis próximos estão anexas.   

  

As reuniões presenciais serão transmitidas ao vivo em live.lsmwebcast.com para aqueles cujo fuso horário 

lhes permita assistir às reuniões ao vivo por webcast. A transmissão ao vivo será segundo o horário 1 abaixo. 

 

Além do webcast ao vivo das reuniões presenciais, o LSM transmitirá as mensagens, segundo cada fuso 

horário, por todo o mundo, assim como temos feito nos últimos dois anos em conf.lsmwebcast.com. Isso 

se realizará segundo dois horários: O horário 2 para as igrejas nos Estados Unidos e o horário 3 para as 

outras partes do mundo. 

 

 

1. Para aqueles que desejam participar das reuniões presenciais ou assistir a transmissão ao vivo 

(live.lsmwebcast.com): 

Mensagem 1:     19h    Sexta-feira, 27 de maio de 2022 

Mensagem 2:     10h    Sábado, 28 de maio de 2022 

Mensagem 3:     19h    Sábado, 28 de maio de 2022 

Mensagem 4:     10h    Domingo, 29 de maio de 2022 

Mensagem 5:     19h    Domingo, 29 de maio de 2022 

Mensagem 6:     10h    Segunda-feira, 30 de maio de 2022 

 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronoavirus-who-is-at-risk/art-20483301
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronoavirus-who-is-at-risk/art-20483301


2. Para os que estão nos Estados Unidos, e que não trabalham nesse feriado 

(conf.lsmwebcast.com): 

Mensagem 1:     10h  Sábado, 28 de maio de 2022 

Mensagem 2:     19h  Sábado, 28 de maio de 2022 

Mensagem 3:     10h  Domingo, 29 de maio de 2022 

Mensagem 4:     19h  Domingo, 29 de maio de 2022 

Mensagem 5:     10h  Segunda-feira, 30 de maio de 2022 

Mensagem 6:     19h  Segunda-feira, 30 de maio de 2022 

 

3. Para as demais partes do mundo (conf.lsmwebcast.com): 

Mensagem 1:     19h      Sexta-feira, 3 de junho de 2022 

Mensagem 2:     10h      Sábado, 4 de junho de 2022 

Mensagem 3:     19h      Sábado, 4 de junho de 2022 

Mensagem 4:     10h      Domingo, 5 de junho de 2022 

Mensagem 5:     19h      Domingo, 5 de junho de 2022 

Mensagem 6:     19h      Segunda-feira, 6 de junho de 2022 

 

Este arranjo proporcionará a atmosfera desfrutável das conferências de que sentimos falta e, ainda, permitirá 

aos que não puderem participar que desfrutem as reuniões da conferência por meio da transmissão do LSM.  

 

Os horários de reunião publicados para a transmissão ao vivo em 27-30 de maio de 2022 são apenas no 

horário de verão do Pacífico (horário de Los Angeles).  

 

Os horários de reunião publicados para 28-30 de maio e 3-6 de junho de 2022 são para o seu fuso 

horário, não para Anaheim, CA, EUA (a menos que você se encontre no mesmo fuso horário que 

Anaheim). O LSM transmitirá as reuniões de mensagens, a cada fuso horário, por todo o mundo. Assim, 

os santos da sua localidade não têm de descobrir que hora cada mensagem começará com base na sua 

diferença de horário de Anaheim. Abaixo estão dois exemplos, que esperamos que deixem isso bem claro: 

  

Exemplo 1: Se você está na Malásia (MYT, UTC +8). Todas as reuniões começarão como 

mostradas acima no horário 3 no seu fuso horário. Logo, a primeira mensagem será transmitida às 

19h na sexta-feira, 3 de junho de 2022; a segunda mensagem será transmitida às 10h no sábado, 

4 de junho de 2022; e as mensagens seguintes serão transmitidas segundo o horário para as igrejas 

fora dos Estados Unidos (acima).  
  

Exemplo 2: Se você está em Nova York (EDT, UTC -4). Todas as mensagens começarão segundo 

o horário 2 acima no seu fuso horário. Logo, a primeira mensagem será transmitida as 10h no 

sábado, 28 de maio de 2022; a segunda mensagem será transmitida às 19h do sábado, 28 de maio 

de 2022; e as mensagens seguintes serão transmitidas segundo o horário para as igrejas nos Estados 

Unidos (acima).  
   
   

Para saber exatamente quando as reuniões no seu fuso horário serão transmitidas, simplesmente substituam 

‘MYT’ com o seu próprio fuso horário no exemplo 1 se você mora fora dos Estados Unidos ou substitua 

por ‘EDT’ com o seu próprio fuso horário no exemplo 2 se você mora nos Estados Unidos. Ao 

transmitirmos as reuniões por fuso horários, esperamos que as mensagens dessa conferência sejam 

recebidas por muito mais santos do que o que seria possível em reuniões presenciais num só local. 

 

 

Detalhes da conferência:   
  
1. Assistir as mensagens:   



a.  O website para a transmissão das mensagens da conferência ao vivo nos dias 27-30 de maio de 2022 

é o seguinte: live.lsmwebcast.com. Esse website não requer uma conta e estará acessível para baixar 

os esboços da conferência a partir da sexta-feira, 20 de maio de 2022. 

 

b. O website para transmissão das mensagens da conferência nos dias 28-30 de maio e 3-6 de junho de 

2022 é o seguinte: conf.lsmwebcast.com. Esse website não requer uma conta e estará acessível para 

todos os santos e igrejas para baixar os esboços da conferência e fazer um teste do vídeo nos seus 

aparelhos a partir da sexta-feira, 20 de maio de 2022. O website guiará interativamente cada santo para 

a língua correta. 
  
  

As mensagens serão transmitidas pontualmente em cada fuso horário de acordo com a sua 

programação (listada acima). Assim, se alguém chegar atrasado ao website e abrir o vídeo de 

transmissão, participará da reunião em andamento. Por exemplo, se alguém iniciar a sessão da reunião 

de sábado de manhã às 10h20 no seu fuso horário, a transmissão começará 20 minutos depois da 

reunião já ter começado, e não desde o início. Por isso, teremos de chegar na hora assim como faríamos 

numa conferência ao vivo. 

  

Encorajamos todos os santos nas igrejas a assistir às mensagens da conferência no mesmo horário que 

as outras localidades no seu fuso horário, mas entendemos que alguns não poderão fazê-lo. Assim, 

uma vez que a reunião terminar, a mensagem estará disponível na página de “arquivos” do website da 

conferência (conf.lsmwebcast.com). Isto permitirá que mais santos recebam as riquezas durante os 

mesmos dias da conferência.  

 

2. Profetizar online: Após cada mensagem, encorajamos todos os santos a participarem de uma sessão de 

profetizar online no seu fuso horário; o qual, esperamos, promoverá o entremesclar entre as igrejas. 

Encorajamos os responsáveis nas igrejas a organizar sessões de profetizar para suas localidades. As igrejas 

menores são encorajadas a se unir para o profetizar. O LSM não providenciará nenhum grupo para 

profetizar, nem facilitará a organização dos grupos de profetizar.  
  

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

Algumas línguas adicionais também poderão ser incluídas.  
  
4. Hinos: Haverá pelo menos um hino para cada mensagem. A transmissão começará com o primeiro hino. 

As estrofes serão exibidas na tela com o acompanhamento do piano para que os santos possam cantar o 

hino. Em seguida, começará a mensagem.  

  

5. Disponibilidade da mensagem: O website da conferência (conf.lsmwebcast.com) será desativado na 

segunda-feira, 30 de maio de 2022, às 23h59 no seu fuso horário para aqueles nos Estados Unidos, e 

segunda-feira, 6 de junho de 2022, às 23h59 no seu fuso horário para o resto do mundo. Depois disso, todas 

as mensagens estarão disponíveis para compra no www.lsmwebcast.com.  

 

Sentimos que o Senhor usou soberanamente a pandemia para expandir a liberação do ministério 

neotestamentário nestas sete festas anuais a fim de alcançar e nutrir os filhos do Senhor em toda a terra. 

Para isso, esperamos que todas as igrejas e todos os santos preparem-se para essa ocasião de ministração e 

santifiquem esses dias para o ouvir de fé entre nós em todos os lugares. Por favor, orem para que o Senhor 

abençoe esta conferência. Que 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/


March 2022 

Por favor, note que o LSM não tem reserva de quartos com tarifas especiais. Essa lista é somente para informação. 

 

Informação de hotéis próximos ao campus do LSM  

 

 

 

 

HOTEL/MOTEL 

 

 

ENDEREÇO 

 

 

NÚMERO 

DE TELEFONE  

 

VALOR APROXIMADO DA 

DIÁRIA (Os valores listados 

abaixo são estimativas e 

estão sujeitos a mudança)  

 

 

 

AMENIDADES 

 

MILHAS 

DO CAMPUS 

Knott’s Berry Farm 

Resort Hotel 
7675 Crescent Ave, Buena Park 714-995-1111 A partir de $165/noite Restaurante  2.4 

Days Inn Buena Park 7121 Beach Blvd, Buena Park 714-735-7177 A partir de $103/noite 
Café da manhã 

continental/ Wi-fi 
2.4 

Fairfield Inn and 

Suites 

7828 Orangethorpe Ave,            

Buena Park 
714-670-7200 A partir de $189/noite 

Café da manhã 

continental/ Wi-fi 
2.3 

Good Nite Inn 
7032 Orangethorpe Ave,         

Buena Park 
714-523-1488 A partir de $95/noite Wi-fi 3.3 

Courtyard Anaheim 7621 Beach Blvd, Buena Park 714-670-6600 A partir de $188/noite Wi-fi 2.7 

Anaheim Executive 

Inn 
1800 W Lincoln, Anaheim 714-774-0950 A partir de $89/noite 

Café/  

Wi-fi 
2.4 

Best Host Inn 8530 Beach Blvd, Buena Park 714-922-3626 A partir de $108/noite 
Café da manhã 

continental/ Wi-fi 
2.2 

Studio 6 1251 N Harbor Blvd, Anaheim 714-635-6461 A partir de $85/noite 
Café da manhã 

continental/ Wi-fi 
3.0 

Super 8 Motel 915 Disneyland Dr, Anaheim 714-778-0350 A partir de $166/noite 

Continental 

Breakfast/ 

Wireless Internet 

3.5 

Rodeway Inn 7930 Beach Blvd, Buena Park 714-994-6480 A partir de $88/noite 
Café da manhã 

continental/ Wi-fi 
1.7 

Beach Side Inn 705 S Beach Blvd, Anaheim 714-761-4200 A partir de $69/noite 
Café da manhã 

continental/ Wi-fi 
3.4 

Travelodge Buena 

Park 

6532 Auto Center Dr, Buena 

Park 
714-576-0659 A partir de $91/noite Wi-fi 3.5 

Days Inn 800 S Beach Blvd, Buena Park 714-243-8049 A partir de $123/noite 
Café da manhã 

continental/ Wi-fi 
3.6 

Willowtree Lodge 1015 S Harbor Blvd, Fullerton 714-871-5430 A partir de $90/noite Wi-fi 3.9 

 

 


