Web TV RCCBRASIL: O conteúdo que você busca, disponível a qualquer momento
Ter, 24 de Dezembro de 2013 11:30

Graças às parcerias realizadas com o Sistema Canção Nova de Televisão, onde se produz o
programa Celebrando Pentecostes, e com a TV Século 21, pelo programa Renovação em
Ação, nosso Movimento chega até sua casa para transmitir conteúdos de evangelização,
formação e espiritualidade, de maneira ousada e inovadora. E para acompanhar a evolução da
cultura multimídia, todo o conteúdo assistido em ambos os canais podem ser vistos a qualquer
momento, no portal da RCCBRASIL, por meio da Web TV .
Esta é mais uma conquista na
missão evangelizadora da RCCBRASIL, na qual a Cultura de Pentecostes chega até as
pessoas por meio de vídeos e áudios disponibilizados pela internet. Desta forma, nossos
programas assumem formatos diversificados em aparelhos que variam deste a tela de uma TV
ao visor de um celular.
No
ssos canais

Além dos programas transmitidos pela TV convencional, a Web TV RCCBRASIL disponibiliza
canais específicos que mostram os trabalhos de nossos missionários no país de Uganda, na
África e a missão realizada na Ilha do Marajó, por meio de vídeos institucionais.

Outro canal disponível para o internauta, são os vídeos do IEAD, com entrevistas e conteúdos
que mostram um pouco dos cursos de formação a distância que o Instituto oferece. Mais
informações, acesse também
o site do Instituto.

Além disso, você encontra ainda coberturas de momentos especiais dos eventos que
marcaram a vida do nosso Movimento, como: ENF, Encontro Mundial de Jovens e Congressos
Nacionais.

Para conhecer ou rever nossos programas, basta acessar
o link disponibilizado
em nosso portal e clicar em um dos blocos dos programas. Todo esse material foi produzido e
editado para que você possa fazer bom uso em seu Grupo de Oração ou eventos da RCC.
Eles também se encontram disponíveis no canal do youtube, para facilitar o download.

Divulgue, acesse e assista você também nossos programas: Renovação em Ação – transmitido
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pela TV século 21, todas as quartas-feiras, às 21h30, com reapresentação aos domingos, às
8h, e Celebrando Pentecostes aos domingos, às 22h, pela TV Canção Nova, com participação
do internauta pela
página oficial da RCCBRASIL.
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