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O TABLET AGAPAO

HERO EDITION

Software A Mesa em português e inglês.
Acesse todos os sites da Gravações “A Voz de Deus”. 

Inclusos estão todos os artigos, fotos e vídeos.
As crianças poderão responder os questionários da 

Young Foundation no tablet (apenas em inglês).
Ler as revistas Cub Corner.
Assistir vídeos GVD/YF/CC nos sites.
Simples de usar, sem aplicativos de terceiros.
Sem acesso à loja de aplicativos.
Divirta-se com joguinhos da YF.
Ótimo para jovens e idosos.
Acompanha capa Agapao de couro preto.

Temos o prazer de anunciar o Tablet Agapao Hero 
Edition para a Noiva do Brasil.  O que antes parecia 
impossível, agora é realidade!  Este pequeno aparelho 
vai revolucionar o trabalho missionário quanto à 
maneira de colocarmos a Mensagem nas mãos do 
povo escolhido de Deus nestes últimos dias. Este novo 
e avançado dispositivo vem com todas as Mensagens 
em português em áudio e texto que a Gravações “A 
Voz de Deus” oferece, e quando uma nova Mensagem 
for traduzida, não haverá mais espera por meses 
ou anos, você receberá cada nova tradução EM 
QUESTÃO DE DIAS! É a ferramenta mais eficiente para 
distribuir a Mensagem que o mundo já viu e estamos 
EMPOLGADOS para colocá-la à disposição da Noiva de 
Deus brasileira.

No momento, estamos disponibilizando o Tablet 
Agapao Hero Edition da Samsung pela doação 
sugerida de $179 dólares. Dentro em breve planejamos 
fazer uma turnê pelo Brasil visitando você e mostrando 
o novo Tablet Agapao e os planos de distribuição em 
sua região.  Mais importante ainda, nós nos reuniremos 
quanto ao que todos temos em comum e que é tão 
estimado por todos nós, a Mensagem do Profeta e 
Mensageiro de Deus, William Marrion Branham. Mal 
podemos esperar para visitá-los e nos unirmos em 
AMOR AGAPAO!

ESPECIFICAÇÕES
Samsung Galaxy Tab A 8
DISPLAY
8 polegadas 1280 x 800 pixels

CÂMERA
8,0 megapixels 
Gravação de vídeo HD 1080p

CONECTIVIDADE
Atualizações Wi-Fi. Bluetooth e fone de ouvido estéreo de 3,5 mm

MEMÓRIA
Memória interna 32GB e cartão microSD 64GB contendo todos os 
sermões em inglês e português

DIMENSÕES DO PRODUTO
210,0 x 124,4 x 8,0 mm

*A Gravações “A Voz de Deus” dará garantia de 1 ano a partir do 
momento da aquisição.  

$179
Encomende através do nosso escritório pelo número (12) 99712-7549 ou pelo email brazil@vgroffice.org

Apresentando o Tablet Agapao  
HERO Brasil Edition!

A Mesa, branham.org, youngfoundations.org, 
stillwaterscamp.org, themessage.com  

e 
NENHUM OUTRO ACESSO À INTERNET!

BRASIL

dólares
(Doação Sugerida)


