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festejemos e
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Há pessoas que entram na nossaHá pessoas que entram na nossa

vida e a transformam. Transformamvida e a transformam. Transformam

momentos simples e eventosmomentos simples e eventos

memoráveis,memoráveis,    que lançam palavrasque lançam palavras

simples mas que aquece nossosimples mas que aquece nosso

coração. Há pessoas que surgem docoração. Há pessoas que surgem do

nada e fazem toda a diferença,nada e fazem toda a diferença,

transformam um simples telefonematransformam um simples telefonema

na coisa mais importante dona coisa mais importante do

mundo, um lindo sorriso em algomundo, um lindo sorriso em algo

inesquecível, surgem no tempoinesquecível, surgem no tempo

certo na hora certa e no momentocerto na hora certa e no momento

que tinha que ser.que tinha que ser.

Apóstola Cristiane em suaApóstola Cristiane em sua

simplicidade em seus atos,simplicidade em seus atos,    nana

sabedoria de suas palavras, nosabedoria de suas palavras, no

amor e no zelo. Cada palavraamor e no zelo. Cada palavra

profetizada,profetizada,    cada súplica ecada súplica e

intercessão, seus cuidados comointercessão, seus cuidados como

mãe, e conselhos como mentora, asmãe, e conselhos como mentora, as

exortações com autoridade eexortações com autoridade e

apascentando como uma verdadeiraapascentando como uma verdadeira

Pastora cada uma de suasPastora cada uma de suas

ovelhinhas.ovelhinhas.

Queremos de todoQueremos de todo

coração lhe agradecercoração lhe agradecer

e lhe oferecer ase lhe oferecer as

próximas páginas comopróximas páginas como

uma homenagem, poruma homenagem, por

mais um ano ano demais um ano ano de

vida!vida!

Apóstola Cristiane 
P A R A  N O S S A  Q U E R I D A  



Hoje 12 de Abril nascia uma baiana que já havia sido separada pelo próprio Deus

para ser sua e fazer a sua vontade, uma vitoriosa que por acaso o nome da sua

cidade natal já diz muito sobre ela Vitória da Conquista.

Hoje é o dia de uma pessoa muito especial, incrível, um exemplo de Mulher,

filha, neta, esposa, mãe e amiga, uma mulher virtuosa, que vive de acordo com

os princípios da palavra e ensina todos os seus filhos, sendo eles biológicos

ou espirituais, sim hoje é o dia dela Apóstola Cristiane Oliveira.

Não existem palavras para descrever o quão preciosa ela é, assim como escrito

no livro de Provérbio 12:4a “A boa esposa é o orgulho do marido”, assim a

senhora não tem sido somente na vida do seu esposo, mas na vida dos 

seus filhos e de todos aqueles que tem o privilégio de ser chamado 

de seu filho(a) espiritual.

E como é o seu dia, acompanhe agora o que sua família tem á te dizer!
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Família 
Oliveira 

Feliz aniversário minha mãe e melhor

amiga, obrigado por ser a melhor mãe do

mundo e sempre estar presente em minha

vida e tornar meus dias cada vez mais

feliz. Te amo mais que tudo nessa vida!!!

Um beijo do seu filhão e melhor amigo.

♥♥

Parabéns minha esposa Apóstola Cristiane

por mais um ano de vida, mulher virtuosa,

dedicada, comprometida com a família,

sempre disposta a estar servindo e

cuidando do lar. Na obra de Deus

desempenha o papel de verdadeira Serva do

Senhor, sempre servindo a todos com maior

dedicação e empenho. Que o Senhor continue

abençoando você e acrescentando muitos e

muitos anos de vida. 



Apóstola Cristiane de

Oliveira é com muita honra

que nós da equipe de

professores viemos lhe

agradecer por cada

ensinamento, cada instrução

que nos levou a crescer como

Servos do Senhor. 

Te amamos muito.

Abra a correspondência e

leia alguns momentos de

aprendizado que nos marcou e

também algumas experiências

vividas com a senhora. 

Feliz aniversário!

Para:

Cristiane de 

Oliveira 
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Equipe  

ResgatandoResgatando

JORNAL

Clique aqui na carta 
para abrir a correspondência!
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O momento delas chegou

para demonstrar todinho 

o amor que elas tem por você!

Tempo e dedicação 

define cada fotinho delas.

 Desenharam a mão 

transferindo para o lápis,  

do lápis ao papel 

todo amor e gratidão 

que elas tem no coração!

Abra a Correspondência e verás

que é com ternura e emoção. 
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Clique aqui na carta para abrir a

correspondência 
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AmorAmor
& Carinho& Carinho

COM MUITOCOM MUITO

Feliz AniversárioFeliz Aniversário  
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