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Uma Glória Maior de Deus 

Será Revelada em 2018!

O Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee presidiu a Assembleia 
Geral da Igreja de 2017 no santuário principal após 
o último culto noturno de domingo de 2017. Antes 
do Culto de Ano Novo de 2018, ele anunciou quatro 
visões de Deus para toda a Igreja Central Manmin e 
suas aproximadamente onze mil congregações e igrejas 
associadas para que todos possam orar por tais visões e 
alcançá-las no ano que se inicia.

Primeira Visão: O Santo Ministério que é 
Realizado Utilizando os Espaços pelo Poder da 
Recriação

João 14:12 diz, “Na verdade, na verdade vos digo que 
aquele que crê em mim também fará as obras que eu 
faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para 
meu Pai”. Como dito, ótimos resultados serão obtidos e 
os melhores e mais desejáveis frutos produzidos com o 
método da utilização dos espaços pelo poder da recriação 
sendo usado com destreza.

 ‘Utilizar os Espaços’ aignifica ‘controlar todos os céus 
com o poder da recriação’. Quando o poder da recriação 
está sendo operado, não há impossíveis no mundo 
espiritual, e portanto, tampouco no mundo natural. 
Furacões e tornados podem ser enfraquecidos e mudarem 
de curso. Nuvens de chuva podem ser enviadas a pararem 
com a seca em determinados lugares ou impedidas de 
irem para outros impedindo inundações. Ventos podem 
prevenir poluição atmosférica por pó amarelo ou poeira 
fina. O poder da recriação pode salvar e renovar muitas 
almas e mostrá-las claramente o mundo espiritual.

Segunda Visão: Um Ministério Cheio de Alegria 
Transbordante de Respostas com um Coração 
Sincero e Total Certeza de Fé

Hebreus 10:22 diz, “Cheguemo-nos com verdadeiro 
coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações 
purificados da má consciência, e o corpo lavado com 
água limpa”. Quando alcançamos um coração sincero e 
temos total certeza de fé, recebemos amor e bênçãos de 
Deus, o SENHOR das hostes.

As bênçãos que Deus preparou estão na posteridade. 
Para recebe-las, é preciso prepararmos nossos vasos – 
alcançar um coração sincero e ter total certeza de fé. Para 
tal, nosso coração deve ser circuncidado pela verdade. 
Mesmo neste mundo cheio de pecado e maldade, se você 
crer no amor do pastor e na medida de justiça que ele tem 
por você, e confiar na luz e voz originais, conseguirá se 
despojar não apenas de obras más, mas também da má 
consciência e de maldades escondidas em sua natureza. 
Quero encorajá-lo a ansiar pela Nova Jerusalém, o lugar 
mais lindo do céu, e pedi-lo para continuar seguindo em 
frente sobre a rocha da fé. Entre nos níveis de espírito e 
de espírito pleno para que você possa participar da grande 
alegria que o tempo de tais bênçãos proporcionará.

Terceira Visão: O Ministério em Que Crentes se 
Levantam e Resplandecem para Construírem um 
‘Verdadeiro Santuário’

Isaías 60:1 diz, “Levanta-te, resplandece, porque vem 
a tua luz, e a glória do SENHOR vai nascendo sobre ti”. 
Podemos resplandecer a luz quando recebemos o Espírito 
Santo como dom ao aceitarmos o Senhor e nos tornarmos 
pessoas espirituais e plenamente espirituais pela obra do 
Espírito Santo em nós, que faz nosso espírito nascer.

O santuário construído por crentes que se levantam 
e resplandecem são santuários verdadeiros. Neles, o 
coração e a vontade de Deus são proclamados e as 
pessoas são libertas de doenças, enfermidades, possessões 

demoníacas e problemas no lar, trabalho e negócio 
pelo poder do Espírito Santo. O Grande Santuário será 
construído sob a providência de Deus e será revelado 
como um verdadeiro santuário no fim dos tempos 
atraindo incontáveis almas para si, que serão salvas. 
Por essa razão, o santuário será construído ainda mais 
rapidamente à medida que os crentes forem se levantando 
e resplandecendo.

Quarta Visão: O Ministério do Cumprimento do 
‘Amor Espiritual’ de Forma Ainda Mais Completa

1 Coríntios 13:13 diz, “Agora, pois, permanecem a fé, 
a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o 
amor”. O amor espiritual é o maior dom do Espírito, pois 
ele nos capacita a nos tornarmos verdadeiros filhos de 
Deus e a ganharmos a glória de irmos para a Cidade de 
Nova Jerusalém.

Em 2007, Deus me disse para eu abrigar um desejo em 
meu coração e proclamá-lo do altar e Ele prometeu que 
cumpriria o desejo para que a glória fosse dada a Ele. O 
desejo que fui impulsionado a nutrir não foi nada mais do 
que ‘Amor Espiritual’. Como prometido, as profundezas 
do amor de Deus têm sido reveladas a esta igreja desde 
2010, e o Deus de amor tem selado os corações dos 
membros. Agora Deus disse que o amor espiritual virá 
sobre a igreja de forma ainda mais completa em 2018.

No ano de 2018 em que obras verdadeiramente 
incríveis se desdobrarão por espaços utilizados pelo poder 
da recriação, oro para que vocês possam alcançar um 
coração sincero, ter total certeza de fé, e cumprirem o 
amor espiritual de forma ainda mais completa para que 
possam brilhar a luz e serem coparticipantes do ministério 
do pastor ao cumprirem com poder a providência do fim 
dos tempos.
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1. A Igreja Central Manmin acredita que a Bíblia é a perfeita 
Palavra de Deus.
2. A Igreja Central Manmin acredita na unidade e na obra da 
Trindade: Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo.
3. A Igreja Central Manmin acredita que somos perdoados de 
nossos pecados somente pelo sangue remidor de Jesus Cristo. 

4 . A Ig re ja Cen t ra l Manmin ac red i t a na ressur re ição e 
anscenção de Jesus Cristo, na Sua volta, no Milênio, e no céu 
eterno. 
5. Os membros da Igreja Central Manmin confessam sua fé 
através do “Credo dos Apóstolos” toda vez que se reúnem e 
crêem em todo o seu conteúdo. 
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Antes de dar Seu ultimo suspiro, 
Jesus deixou para trás algumas palavras 
na cruz, e elas são conhecidas como “As 
Sete Últimas Palavras na Cruz”. Nesta 
edição, a duas primeiras palavras serão 
explicadas.

A Primeira Palavra, “Pai, perdoa-
lhes, porque não sabem o que 
fazem”.

Jesus, o Filho de Deus, foi sujeitado 
ao castigo brutal da crucifi cação devido 
aos nossos pecados. No lugar de toda 
a humanidade, que estava para receber 
a pena de morte, Jesus foi sujeitado a 
todo tipo de sofrimento e afl ição. É por 
isso que, sem ter esse conhecimento, 
os soldados romanos e o povo de 
Israel não hesitaram em desprezar e 
desdenhar de Jesus, tratando-O como 
se Ele de fato fosse um malfeitor 
enquanto pregavam-No na cruz.

Contudo, Jesus não só sofreu em 
silêncio, mas também orou pelo perdão 
de Deus às exatas pessoas que insistiam 
em vê-Lo morto. Mantenha em mente 
que Sua oração não foi somente pela 
multidão presente, mas também por 
toda a humanidade que habitava em 
trevas. A oração de amor de Jesus é a 
exata razão pela qual inúmeras pessoas 
hoje podem receber a salvação. 

O Perfeito que orara em amor pelos 

pecadores em Seus momentos finais 
na cruz quer que todos os filhos de 
Deus hoje amem e perdoem as pessoas. 
Pela mesma razão, Ele nos ensinou a 
orar, “Perdoai as nossas ofensas assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido” na oração do “Pai Nosso” 
(Mateus 6:12). Mesmo em tempos em 
que somos perseguidos sem razão, Jesus 
não quer que reajamos em maldade ou 
nutramos maus sentimentos, mas que 
ajamos com bondade para com aqueles 
que nos perseguem (Mateus 5:44-45).

Portanto, ao olharmos para Jesus, 
que amou até mesmo os pecadores 
que O crucificaram e ridicularizaram, 
devemos amar nossos irmãos e até 
mesmo perdoar e amar nossos inimigos.

A Segunda Palavra, “Em verdade 
te digo que hoje estarás comigo no 
Paraíso”.

Aos lados de Jesus havia dois 
c r iminosos  sendo  c ruc i f i cados 
juntamente com Ele. Um deles zombou 
de Jesus, mas o outro repreendeu o 
primeiro. Depois, ele pediu a Jesus 
dizendo, “Jesus, lembre-se de mim 
quando entrarem em Seu reino!” A 
isso, Jesus respondeu e prometeu ao 
criminoso, “Em verdade de digo que 
hoje estarás comigo no Paraíso”.

Há um profundo signifi cado espiritual 
permeando as palavras que Jesus falou. 
Vejamos, pois o que é este Paraíso. 
2 Coríntios 12:2-4, o apóstolo Paulo 
escreveu sobre ter sido arrebatado 
ao terceiro céu... ao Paraíso, e ouviu 
palavras inexprimíveis”. Em diversas 
outras partes da Bíblia – incluindo 
Neemias 9:6 que nos fala sobre “os 
céus, o céu dos céus” – há menções 
de “mais altos céus” e coisas do tipo. 
Além disso, ao céu natural (nosso céu 
azul) que é visível a olhos nus, existem 
céus do mundo espiritual (1 Reis 8:27; 
Salmo 68:33).

 “O terceiro céu” – onde fica o 
reino celestial – é divido em lugares 
celestiais incluindo o Paraíso para o 
qual o apóstolo Paulo foi arrebatado, 
e a Nova Jerusalém, como descrito 
em Apocalipse 21:10-11. A Nova 
Jerusalém fica no mais alto nível do 
reino celestial e será habitada por 
aqueles que foram como o Senhor, se 
livraram completamente do pecado e 
da maldade, e foram fi éis em todos os 

aspectos.
O criminoso que recebeu a salvação 

enquanto estava sendo crucificado ao 
lado de Jesus recebeu o Senhor pouco 
antes de morrer. Portanto, ele não 
teve tempo de se despojar do pecado 
e maldade de seu coração e não havia 
feito nada para demonstrar fi delidade ao 
Senhor; ele havia meramente recebido 
a permissão para receber a salvação. 
Indivíduos nestas condições vão para 
o Paraíso, o lugar mais baixo do reino 
celestial. Entre o Paraíso e a Nova 
Jerusalém existem diferentes níveis 
de lugares para se habitar, e o lugar de 
cada pessoa é determinado de acordo 
com o tanto que ela se santifi cou, teve 
fé e foi fi el.

Conforme a justiça de Deus que 
permite que cada indivíduo colha tudo 
aquilo que planta neste mundo e dá 
a todo homem de acordo com o que 
ele faz, o reino celestial é dividido em 
diferentes níveis para habitação das 
pessoas. Em outras palavras, o lugar 
em que alguém irá habitar irá depender 
do quanto a pessoa se livrou de seus 
pecados e foi semelhante ao Senhor. Da 
mesma forma, a glória, recompensas, 
alegria e autoridade das pessoas de cada 
lugar também variará.

É por isso que 1 Coríntios 15:41 nos 
diz, “Uma é a glória do sol, e outra 
a glória da lua, e outra a glória das 
estrelas; porque uma estrela difere em 
glória de outra estrela”. Quando a fé 
de uma pessoa é verdadeira, ela deve 
desejar profundamente alcançar um 
melhor lugar no céu. Como Mateus 
11:12 nos diz, “E, desde os dias de João 
o Batista até agora, se faz violência 
ao reino dos céus, e pela força se 
apoderam dele”, quanto mais cada um 
de nós derrotarmos o diabo e o pecado, 
e nos assemelharmos ao Senhor, melhor 
será o lugar celestial em que entraremos 
e residiremos.

Se entrássemos no Céu com pecados 
como inveja, ciúmes, julgamentos, 
condenações, ódio, traição, fraude, 
ganância, mau temperamento, adultério 
e coisas do tipo, o Céu não seria 
um lugar santo e alegre. Portanto 
não podemos entrar lá com pecado 
e maldade ainda presente em nosso 
coração, mas somente com aquilo que 
cultivamos em nosso coração com 
bondade e em espírito. Além disso, 

aqueles que cultivaram seu coração com 
quantidades semelhantes de bondade 
e espírito irão habitar no mesmo lugar. 
Assim como achamos melhor trabalhar 
e viver com pessoas com idades 
próximas à nossa ou de personalidades 
parecidas com a nossa neste mundo, 
a  v ida  no  Céu será  a inda  mais 
confortável e alegre quando as pessoas 
lá viverem com outras cujas medidas de 
santifi cação, fé e semelhança ao Senhor 
lhes são semelhantes.

Jesus disse ao criminoso ao Seu lado, 
“Hoje estarás comigo no Paraíso”. Isso 
não era para dizer que Jesus moraria 
no Paraíso com o criminoso, mas que 
Ele é o Mestre de todos os lugares do 
céu e que os governaria depois que 
ressuscitasse e subisse ao Céu.

Além disso, “hoje” não signifi ca que 
Jesus foi ao Paraíso no dia em que foi 
crucificado. Como o criminoso tornou 
filho de Deus depois de receber a 
salvação pela fé, Jesus o estava dizendo 
que estaria com ele aonde quer que ele 
estivesse a partir daquele momento. 
Semelhantemente, quando aceitamos o 
Senhor e somos salvos, daquele dia em 
diante nosso Senhor se lembrará de nós 
e estará sempre conosco.

Então, para onde Jesus foi naquele 
dia, a sexta em que Ele morreu na cruz? 
Mateus 12:40 nos diz, “assim estará o 
Filho do homem três dias e três noites 
no seio da terra”, e Efésios 4:9 nos 
lembra que Jesus “desceu até as mais 
baixas partes da terra”. 1 Pedro 3:19 
também nos diz, “No qual também 
foi, e pregou aos espíritos em prisão”. 
Mantenha em mente que depois de 
dar Seu último suspiro na cruz, Jesus 
não foi para o Paraíso, mas “desceu e 
pregou aos espíritos [agora] em prisão”. 
Aqui, “espíritos [agora] em prisão” se 
refere a todos aqueles elegíveis para a 
salvação que morreram antes de Jesus 
ter suportado a cruz e ter Se tornado o 
Salvador. 

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
até o último momento de Sua vida neste 
mundo, Jesus orou em amor por toda a 
humanidade e plantou a esperança pelo 
Céu no coração do criminoso que O 
aceitou. Oro, em nome do Senhor, para 
que cada um de vocês possa se apoderar 
de um melhor lugar no céu tendo uma 
noção mais clara de Seu amor.

As Sete Últimas Palavras 
de Jesus na Cruz (1)

“Pai, perdoa-lhes, porque não sabem 
o que fazem” 
(Lucas 23:34).

“Em verdade te digo que hoje estarás 
comigo no Paraíso” 

(Lucas 23:43).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Deus é bom. Ele quer que Seus queridos filhos alcancem Sua bondade. 

Se você alcançar a bondade em seu coração, poderá ganhar uma paz verdadeira no Senhor, 

cumprir bem seu dever, e se tornar uma grande pessoa no Céu. 

Olhemos, pois, para três maneiras de cultivar a perfeita bondade em seu coração.

Cultive a Perfeita Bondade

Se você já cult ivou a per feita 
bondade, não sentirá desconforto para 
com ninguém (Lucas 6:45).

Por mais que as ideias dos outros 
não estejam de acordo com as suas, o 
que suas palavras e comportamentos 
não sejam exatamente como os seus, 
você não sente desconforto nenhum. 
Na verdade, em vez de se sentir 
desconfortável, você presta atenção 
neles com um coração aberto. Não 
julga rapidamente nem despreza suas 
sugestões. Você pensa e fala somente 
em bondade.

Por outro lado, se você ainda não 
cultivou bondade, você ainda terá 

seus próprios pensamentos e justiça 
própria, e também seus próprios 
moldes. Assim, você pode se sentir 
desconfor tável quando se depara 
com alfo que não está de acordo 
com suas ideias; e se há um pouco 
mais de maldade em seu coração, tal 
desconforto é revelado em palavras e 
obras.

Alguns de vocês podem dizer, 
“Tal pessoa age de forma ofensiva 
para comigo o tempo todo.  Ela 
sempre me faz sentir desconfortável”. 
Isso mostra que você não sabe que 
revelou maldade com tais palavras e 
sentimento desconfortável. Você pode 

até chegar a julgar a pessoa por ela ter 
tentado lhe fazer sentir desconfortável 
de propósito. Esse tipo de pensamento 
está longe de bondade.

Examine-se a si mesmo. ‘Será que 
eu entendi tal pessoa em bondade? 
Tenho algum desconforto em meu 
coração para com ela? Será que eu 
tento ficar longe dela? Será que eu 
a julgo, faço rumores contra ela e 
espalho?’ Você precisa examinar a si 
mesmo de acordo com a Palavra de 
Deus para, assim, alcançar o coração 
de bondade com o qual você não 
sente desconforto para com ninguém.

Você não deve se 
sentir desconfortável 

com ninguém.

Servir não é apenas se humilhar, 
mas também é buscar o bem dos 
outros e satisfazer suas necessidades. 
Assim como o sal perde sua forma e 
se derrete para temperar a comida, o 
verdadeiro serviço está em satisfazer 
as necessidades dos outros com o 
sacrifício próprio.

Servir é também conseguir servir 
uns aos outros no Senhor. Você deve 
servir o próximo de acordo com a 
hierarquia. Mateus 23:11 diz, “O 
maior dentre vós será o vosso servo”. 
Você precisa tentar servir os outros 
quando se torna um líder.

Quando você quer ser servido, 
você terá desconforto ou romperá a 
paz. Suponha que alguém se sinta 

desconfortável no coração quando 
os  ou t ro s  ex p re s sa m opi n iõ e s 
diferentes da sua ou não seguem seus 
planos. Essa pessoa pode se sentir 
desconfortável e ficar longe destes 
outros. Ela pode até mesmo pensar 
em não trabalhar com eles e, pior, 
pode excluí-los do trabalho.

Por outro lado, pessoas de bom 
coração não têm desconforto para 
com aqueles que possuem pontos de 
vistas diferentes dos seus. Elas não 
insistem que estão certas, e tentam 
entender o coração e posicionamento 
dos outros. Além disso, elas buscam 
o bem dos outros, respeitam suas 
opin iões e pensam sempre com 
bondade.

Me s m o  q u e  o u ç a m  a  voz  d o 
Espírito Santo melhor, não desprezam 
as palavras dos out ros. Quando 
estão na verdade, elas os ouvem 
humildemente, mesmo se quem esteja 
falando seja uma criança pequena. 
Elas até mesmo mantêm aquelas 
palavras na mente e oram depois.

Pessoas assim se regozijam mesmo 
que a lg uém que mereça menos 
que elas receba um elogia de outra 
pessoa. Elas se alegram mais quando 
os outros se dão melhor do que elas 
mesmas. Elas se regozijam e dão 
graças de coração. Vamos perseguir 
apenas o bem, não o mal, e receber 
bênçãos, Deus se prepara para nós, 
desejando a perfeita bondade.

Você deve servir 
os outros mesmo 
quando precisar 

sacrificar a si 
mesmo.

Se  você  bu sca  os  be nef íc ios 
dos  out ros  de  t odo  o  cor ação, 
isso most ra que você tem amor 
espir itual em seu coração. Você 
precisa sempre buscar o benefício 
dos outros com amor espiritual na 
verdade. Para tal, é preciso prestar 
atenção em seus corações.

Alguns de vocês podem fazer os 
outros sofrerem por mais que você 
diga que você quer o bem deles. Isto 
é, você os força a fazer algo ou dar 
algo porque você acha que é bom, 
por mais que eles não queiram fazê-

lo.
Se você se importa com o coração 

dos outros e busca o seu bem, eles 
encontram confor to em você. Se 
você acumula tais obras de bondade 
ao buscar o benefício dos outros, 
você cultivará uma generosidade 
vir tuosa e conseguirá dar paz e 
alegria a muitos.

Você  t a mbém conseg u i r á  t e r 
paz com todos os homens e amar 
a todos, até mesmo com aqueles 
que o odeiam. Quando causarem 
problemas a você, você entenderá 

t a i s  p e s s o a s  e  a s  t r a t a r á  c om 
bondade. Assim, sua bondade tocará 
em seus coração e você poderá fi car 
em paz com elas também.

Para entender os out ros,  você 
precisa entender como cresceram. 
Quando você tenta entender seus 
corações e tratá-los com as devidas 
adaptações, você consegue manter a 
paz com eles.

Provérbios 16:7 diz, “Sendo os 
caminhos do homem agradáveis ao 
Senhor, até a seus inimigos faz que 
tenham paz com ele”.

Você deve entender 
os outros e buscar 

seu benefício.
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No dia 11 de agosto de 2017 tive uma dor de cabeça. 
Ela piorou e eu fiquei com febre. Vomitei tudo o 
que havia comido. Comecei a ter uma dor no peito e 
dificuldade para respirar. Os sintomas duraram por 
toda a noite e eu não conseguia dormir ou comer. Na 
verdade, nem mesmo água estava conseguindo beber.

No dia 14 fui ao hospital para ver o que estava 
acontecendo. Depois de fazer diversos exames 
incluindo um eletrocardiograma, fui diagnosticado com 
insuficiência cardíaca. O médico me disse que aquela 
doença geralmente vinha sobre pacientes com mais 
de cinquenta anos e que ele não sabia por que aquilo 
acontecera comigo. Mandou-me para um hospital 
maior para um check-up mais completo.

Entretanto, eu voltei para casa porque queria receber 
a cura pela fé. Comecei a me arrepender de ter corrido 
atrás de prazeres mundanos embora achasse que estava 
guardando minha fé. Escrevi uma carta ao Pastor 
Sênior Dr. Jaerock Lee que estava orando em sua casa 
de oração no monte e enviei-lhe meu pedido de oração.

No d ia  20 eu  soube que  ele  hav ia  orado 
profundamente por mim e me convenci de que eu 
já estava curado. No dia seguinte fui ao hospital 
especializado em doenças do coração levando meu 
raio-X, meu eletrocardiograma, e resultados de exame 
de sangue assim como as anotações do outro médico 
pedindo novos testes.

O medico olhou tudo e com um olhar sério para mim 
me disse que meu coração não estava funcionando 

direito. Sugeriu uma nova checagem e, depois de 
todos os exames, disse que minhas condições haviam 
melhorado consideravelmente. Meu problema era 
insuficiência cardíaca causada por uma miocardite 
aguda, que é a inflamação do coração por causa de 
febre alta. Ainda disse que uma a cada três pessoas 
com a doença morre dentro de uma ou duas semanas, 
e que as outras duas não conseguem ter uma vida 
normal. Ele me mostrou as coisas do hospital anterior 
e disse que eu tinha tido fluidos em muitas partes do 
meu coração e que as suas válvulas estavam abertas 
demais e ‘penduradas’. O nível de funcionamento do 
meu coração era de aproximadamente 30% enquanto 
que o de uma pessoa normal é de 55% para cima. Os 
resultados dos exames estavam mostrando que meu 
estado era bastante grave.

Todavia, os resultados dos novos testes mostraram 
que somente um pouco do fluido foi deixado na parte 

do coração e que embora as válvulas ainda estivessem 
um pouco abertas, o funcionamento do coração estava 
a 54.2%! Meu coração estava quase em estado normal. 
Um mês depois fiz novos exames em 28 de setembro, 
e os resultados melhoraram e mostraram que meu 
coração já estava normal.

Desde que fui curado pela oração do Pastor Sênior, 
tenho me sentido cheio de saúde. Além do mais, foi 
uma oportunidade para eu parar de buscar prazeres 
mundanos por menores que sejam, e eu pude perceber 
que cada dia é precioso para mim.

Agradeço e glorifico a Deus por ter me curado, e 
também estendo minha sincera gratidão ao Pastor 
Sênior por ter orado por mim com amor. 

Pastor Persiyal Rajadurai, 31 anos, Igreja Manmin de Madurai, Índia

“Os membros da minha igreja experimentaram 
diversas obras do Espírito Santo!”

“Fui curado de miocardite 
aguda pelo poder da oração!”

Irmão Minjoong Kim, 20 anos, 
Missão de Jovens Adultos, Igreja Central Manmin

Sempre amei as mensagens 
do Pastor Sênior Dr. Jaerock 
Lee, que levam o amor e a 
bondade de Deus. Enquanto 
trabalhava como professor 
de inglês, comecei a fazer 
os  cu r sos  do  Se m i ná r io 
Internacional Manmin e a me 
armar sistematicamente com 

o evangelho da santidade. Enquanto isso, em maio de 
2009, meu pai, que ministrava na Igreja Manmin de 
Madurai, faleceu e eu passei a ser o pastor da igreja.

Os membros da minha igreja já experimentaram 
as obras do Espírito Santo ao participarem dos cultos 
da Igreja Central Manmin e das Reuniões de Oração 
Daniel pela GCN. Minha mãe, Diaconisa Masila Mani, 
tinha um problema de coração por trinta anos, mas 
foi curada com a oração do Pastor Sênior durante os 
cultos.

Meu irmão mais novo, Samuel, presidente da Missão 
de Jovens Adultos, foi contratado como professor 
universitário assim que formou. Meu irmão mais velho, 
Joel, é agora pastor na Igreja Manmin de Chennai. 

Quando ele era estudante, tinha dificuldade para 
respirar, tinha pneumonia, e alergia a pó; contudo, foi 
curado de tudo pelo poder da oração.

O irmão Subash participou do Retiro de Verão da 
Manmin de 2017 ao vivo via GCN e foi liberto de 
demônios pela oração do Pastor Sênior e os membros 
da minha igreja foram muito agraciados só de verem 
como ele mudou.

O irmão Rokson, Vice Presidente da Missão de 
Homens, visitou a Coréia para participar do Retiro 

de Verão da Manmin 2017 e quando recebeu uma 
oração do Pastor Sênior, foi liberto de varizes que lhe 
causavam grande dor na perna esquerda. Ele ficou 
muito feliz. Sua esposa foi liberta de demônios pela 
oração com o lenço no qual o Dr. Lee havia orado 
(Atos 19:11-12). Agora ela está trabalhando muito como 
Vice Presidente da Missão de Mulheres. Seu filho 
mais velho foi curado de dermatite atópica e toda a 
sua família ficou cheia de paz e passou a testemunha 
da graça que receberam de Deus, sempre tentando 

evangelizar as pessoas.
A Irmã Sathya era casada há nove 

anos e deu à luz uma filha depois de 
receber oração. Como sua filha nasceu 
ao sexto mês de gestação, ela estava 
morrendo na incubadora, mas depois 
que deu à bebê da água doce de Muan 
com fé (Êxodo 15:25), ela foi curada e 
agora está crescendo com saúde.

Agradeço e glorifico a Deus, e 
também estendo minha gratidão ao 
Pastor Sênior, que ora por nós com 
amor.

Uma exsudação no coração devido 
à miocardite

Sem mais exsudação

Antes da oração Depois da oração


