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Apresentação de Véspera de Natal
e Culto de Celebração de 2017
A Igreja Central Manmin realizou seu Culto de Natal às 11 da manhã
do dia 25 de dezembro de 2017. Dele participaram mais de 400 pastores e
irmãos de 22 países incluindo EUA, Bélgica, Nepal e Colômbia. O Pastor
Sênior, Dr. Jaerock Lee, pregou sobre “Benção” a partir de Romanos 13:10
e incentivou os presentes a se lembrarem do amor perdoador especial de
Deus que já lhes fora dado desde 2010 e a atingirem juntos a providência
de Deus com o Senhor e o pastor.
A Apresentação de Véspera de Natal, no dia 24, foi feita após o Culto
Noturno de Domingo pelo Comitê de Artes Performáticas com o título,
“Congratulações pelo Nascimento do Senhor!” Ela se deu em um gênero
contemporâneo com uma variedade de partes ao vivo interagindo com
uma história em vídeo, com um projeto de iluminação fantástico e com
música e dança lindamente em harmonia. As histórias do vídeo foram
realçadas por novas canções do Manmin Praise como “O Nascimento
do Senhor”, “Grande Mistério”, “O Caminho da Salvação”, “O Poder do

Amor”, e “25 de Dezembro.” Os artistas cantaram, dançaram e encenaram
com uma paixão fervorosa contribuindo com que a plateia se emocionasse
fortemente.

“Glória e Gratidão a Deus por Abençoar
a Manmin com o Poder da Recriação!”
As Top 12 histórias da Manmin de 2017
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O mundo espiritual foi revelado!

O Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee já expôs claramente o mundo
espiritual com mensagens profundas como “Céu”, “Inferno”, “Palestras
sobre Gênesis”, e “Palestras sobre Apocalipse”; e também diversos arcoíris, luzes de aurora, libélulas que desceram, e a divisão de espírito.
Em 2017 especialmente, sua poderosa oração libertou pessoas que estavam
com possessão demoníaca. Ao testemunhar tais obras de libertação, os membros
da igreja perceberam como o inimigo tenta as pessoas para que pequem, traz
sobre elas tribulações e doenças, e finalmente as leva para o inferno. Foi mais
uma chance para os membros se renovarem. Além disso, todos puderam sentir o
profundo e grande amor de Deus que libertou cativos e os fez felizes novamente.
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Igrejas associadas foram estabelecidas por
telespectadores da GCN!

Um número incontável de pessoas já experimentaram mudanças
através dos programas de sermões do Dr. Lee e receberam cura por
meio de sua oração pelos doentes na GCN (Global Christian Network). Em 2017,
significativos frutos foram produzidos pelo ministério de transmissão televisiva da
GCN.
Pessoas no mundo ouviram as mensagens do Dr. Lee e receberam a cura
não somente através dos programas de televisão, mas também pelo YouTube e
muitos outros serviços de redes sociais. Pessoas da Moldávia, França, Suíça e
Taiwan começaram a se reunir para cultos em suas próprias casas e mais tarde
estabeleceram igrejas associadas à medida que
o número de pessoas aumentava.
O Dr. Lee havia se preparado para o ministério
de transmissões sabendo que este se tornaria
um meio efetivo para difundir o evangelho
da santidade no fim dos tempos. No fim, ele
abriu a GCN, que hoje faz transmissões para
aproximadamente 170 países.
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As Sete Últimas Palavras
de Jesus na Cruz (2)

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

“Quando Jesus viu sua mãe ali, e,
perto dela, o discípulo a quem ele
amava, disse à sua mãe:
‘Aí está o seu filho’, e ao discípulo:
‘Aí está a sua mãe.’
Daquela hora em diante,
o discípulo a levou para casa”
(João 19:26-27).

●●●

Pouco antes de dar Seu último
suspiro na cruz, Jesus deixou Suas
últimas palavras usando toda a força
que ainda lhe restava. Estas palavras
são conhecidas como “As Sete
Últimas Palavras na Cruz.” Dando
continuação à edição anterior, hoje
estudaremos a terceira de Suas últimas
palavras.
1. “Mulher, aí está o seu filho!”
João 19:26 diz, “Quando Jesus viu
sua mãe ali, e, perto dela, o discípulo
a quem ele amava, disse à sua mãe:
Aí está o seu filho, aqui, ‘seu filho’”
se refere ao discípulo a quem Jesus
amava – João. Jesus está pedindo a
Virgem Maria para considerar João
como seu filho.
Por que Jesus disse, “Mulher, aí
está o seu filho?” Algo que deve
chamar nossa atenção aqui é o fato de
Jesus ter chamado a Virgem Maria de
“mulher.” A Bíblia jamais terá algum
registro de Jesus chamando a Virgem
Maria de Sua “mãe.”
O termo “mãe” no “Livro de João”
foi usado da perspectiva do autor,
João, e não da de Jesus. Em João
2 vemos uma cena em que Jesus
transforma água em vinho e mais
uma vez Ele se refere à Virgem Maria

como “mulher.” Isso se dá porque a
Virgem Maria jamais poderia ser a
mãe de Jesus. Como poderia ela ser
a mãe de Jesus, que é igual a Deus
(Filipenses 2:6) e o Deus Filho dentro
da Trindade?
Deus é de eternidade a eternidade e
é o “EU SOU QUEM SOU” (Êxodo
3:14); ninguém precisa dar à luz Ele
ou formá-Lo. Portanto, Jesus, que é
“em forma de Deus” não podia chamar
a Virgem Maria, uma mera criatura, de
“Mãe.” Além do mais, a Virgem Maria
não podia ser mãe de Jesus mesmo a
partir de um ponto de vista biológico.
As pessoas são concebidas pela
combinação de um espermatozoide
com um óvulo; mas Jesus, todavia, foi
concebido pelo Espírito Santo.
Quando um bebê vem de uma
inseminação artificial, a mãe que o
gerou é sua “mãe”? Se o bebê passou
um tempo em uma incubadora, será
que ele deveria chama-la de sua
“mãe”? da mesma forma, Jesus não
chamava a Virgem Maria de “mãe”
só porque Ele esteve em seu útero
antes de nascer. Deus não se alegraria
se as pessoas vissem e tratassem a
Virgem Maria como mãe de Jesus e
a adorassem transformando-a em um
ídolo.
Como Deus nos diz em Êxodo 20:34, “Não terás outros deuses além de
Mim. Não fareis para si ídolos, ou
nenhuma semelhança de...”, jamais
devemos fazer, servir ou adorar ídolos
de nenhuma criatura.
As próximas palavras de Jesus,
“Mulher, aí está seu filho!” tinham
como objetivo consolar a Virgem
Maria. Como ela testemunhara seu
amado Jesus passar por uma aflição
inexprimível, ela também estava
passando por uma dor esmagadora
no coração e profundo sofrimento. O
sempre atento Jesus Se lembrou da
Virgem Maria mesmo em Seus últimos
momentos de vida e a fez confiar em
Seu discípulo João como se ele fosse
seu filho.
2. “Aí está a sua mãe!”
João 19:27 continua, “e ao discípulo:
‘Aí está a sua mãe.’ Daquela hora em
diante, o discípulo a levou para casa.”

Dali em diante, a Bíblia nos diz, João
levou a Virgem Maria para sua casa
e a serviu como que à sua própria
mãe. Depois de dar à luz Jesus ainda
virgem, Maria deu à luz mais filhos
com seu marido, José. Ainda assim,
Jesus não pediu aos filhos de Maria
e José para cuidarem dela, mas a
confiou ao Seu discípulo João.
O que precisamos saber bem aqui?
As Escrituras nos dizem em Filipenses
3:20, “A nossa cidadania, porém,
está nos céus, de onde esperamos
ansiosamente um Salvador, o Senhor
Jesus Cristo.” Os filhos de Deus que
receberam a salvação pertencem ao
céu. Os filhos de Deus, todos aqueles
que aceitaram o Senhor e cujos nomes
estão escritos no livro da vida, formam
uma família espiritual que serve a
Deus como Pai.
Deus é a fonte da vida. Embora cada
um de nós tenha nascido de nossos
pais biológicos, o espermatozoide
do nosso pai e o óvulo da nossa
mãe foram dados a eles por Deus.
Quando traçamos nossa genealogia
é inevitável chegarmos ao patriarca
de toda a humanidade, Adão, que
também veio de Deus. O próprio Deus
formou o corpo de Adão e soprou em
suas narinas o fôlego da vida. Assim,
nossas vidas vêm de Deus. Ainda que
um homem e uma mulher não tenham
se casado, eles não podem conceber
outra vida sem a autorização de Deus,
pois a autoridade para dar um espírito
a uma criança concebida também
pertence a Ele.
Uma vez que a ciência e a tecnologia
têm se desenvolvido a um nível sem
precedentes, uma polêmica sobre a
clonagem humana tem surgido, mas
homem nenhum é capaz de criar seu
próprio espírito. As pessoas podem
conseguir reproduzir a carne, mas uma
vez que a carne reproduzida ficará sem
um espírito, ela será como animais e
não poderá ser considerada como um
ser humano. Além do mais, o sexo, as
características, a aparência exterior, e
outros atributos de um bebê vão além
do controle dos pais.
O fato irrefutável é que somente
Deus governa sobre a vida da
humanidade. Somente Deus dá o

espírito ao homem e somente Ele
governa sobre a vida, a morte,
as maldições e as bênçãos da
humanidade, e esse Deus é o nosso Pai
espiritual. Se as pessoas tiverem vidas
de acordo com os desejos do mundo
sem crer em Deus, elas não poderão
chamá-Lo de “Pai” (João 8:44).
Portanto, ainda que nos associemos
pelo sangue com determinados
indivíduos neste mundo, não
habitaremos com eles no Céu eterno se
eles não crerem no Senhor. O Próprio
Jesus nos lembrou sobre este assunto
em Mateus 12:50, “Pois quem faz a
vontade de meu Pai que está nos céus,
este é meu irmão, minha irmã e minha
mãe”, e nos ensinou sobre a natureza
da verdadeira família, que é a família
espiritual.
Devemos amar e servir nossa família
natural, mas com amor espiritual,
que é o amor que é adequado aos
olhos de Deus. Verdadeiro amor não
é se submeter e amar a família que
blasfema contra Deus e anda em
caminhos contrários à Sua vontade.
Suponha que os pais e irmãos
naturais de uma pessoa dissessem
a ela, “Não vá à igreja” ou “Venha
comigo cometer um crime.” Se essa
pessoa lhes der ouvidos, não estará
indo pelo caminho do amor, mas
sim o da morte. Portanto, enquanto
obedecemos à ordem de amarmos
e servirmos nossos pais e irmãos
naturais, devemos fazê-lo dentro da
verdade. Além disso, se temos um
amor verdadeiro pelo nossa família,
primeiro devemos pregar o evangelho
para eles e guiá-los ao Céu.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
encravado na terceira das palavras
de Jesus proferidas durante Sua
crucificação está o amor de Jesus que
buscou confortar Maria, que estava
sofrendo. Nosso Senhor também
está nos dizendo que todos os nossos
irmãos e irmãs Nele são nossa
verdadeira família. Oro, em nome
do Senhor, para que vocês possam
alcançar ainda mais o coração do
nosso Senhor, possam amá-Lo mais
e compartilhar de amor espiritual uns
com os outros no Senhor.
Portuguese

Confissão de Fé
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 Igreja Central Manmin acredita na ressurreição 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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Mais graça foi derramada sobre pessoas
através dos livros do Dr. Lee!

Os livros do Dr. Lee permitiram que os leitores refletissem sobre o sentido
do verdadeiro amor e trouxeram ainda mais da graça de Deus sobre suas vidas.
Em abril de 2017, Lágrimas foi publicado. O livro contém confissões de crentes
que foram transformados ao entenderem o significado das lágrimas derramadas por Deus,
o Senhor, e pelo pastor, e ao sentirem o amor de Deus. Lágrimas logo se tornou o mais
vendido da semana e do mês dentre os livros cristãos por seis semanas consecutivas e
tocou profundamente os corações dos leitores.
Em dezembro, foi publicada uma nova série de personagens bíblicos, Enviarei Elias
a Vocês, seguida por outras séries: Abraão, o Amigo de Deus; Jacó, a Quem Escolhi, o
Descendente de Abraão, o Amigo de Deus;
e José, a Passagem para a Aliança de Deus,
os quais venderam bem, sendo os mais
vendidos dentre os livros cristãos. Tais livros
levaram um despertar espiritual e mais graça
aos seus leitores.
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O Furacão Irma se enfraqueceu e dissipou
pelo poder da oração do Dr. Lee!

Em setembro de 2017, um furacão extremamente forte chamado de ‘Irma’ foi
observado no Atlântico e levou os EUA a um pânico sob controle. Pastores nos
EUA enviaram seus pedidos de oração ao Dr. Lee para que danos severos fossem
prevenidos. Depois de sua oração, o Irma mudou seu curso, se enfraqueceu rapidamente
e finalmente se dissipou. Assim, os irmãos puderam escapar de danos catastróficos. Essa
incrível obra de Deus foi retratada no The Washington Post, considerado um dos principais
jornais diários dos americanos, em uma reportagem de manchete, “Furacão Irma perde a
força depois de oração de pastor coreano, Dr. Jaerock Lee.”
Mesmo antes daquilo, através de sua oração, muitos tufões já tinham mudado de curso e
perdido as forças como o Mateus, o Joaquim, o Irene e o Gustav. Pessoas também foram
protegidas por sua oração durante grandes terremotos e incêndios florestais. Uma doce
chuva desceu sobre secas severas e chuvas torrenciais pararam durante enchentes. As
pessoas já experimentaram a proteção de Deus em desastres que vão além do controle
humano.
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O batismo de fogo do Espírito Santo aqueceu o coração
das pessoas na Reunião Especial de Oração Daniel!

Em fevereiro de 2017, o batismo de fogo do Espírito Santo veio sobre os
participantes da primeira reunião especial de Oração Daniel do ano, que foi
realizada em duas sessões por 42 dias. Todos que participaram ao redor do mundo
via GCN assim como os membros da igreja receberam graça para se arrependerem
profundamente, experiências de cura, e bênçãos financeiras. Desejos de seus corações
como conseguir empregos e promoções foram concedidos, naturezas pecaminosas foram
queimadas, e moldes de pensamentos foram destruídos.
Em outubro, a segunda Reunião Especial de Oração Daniel do ano se realizou sob o tema
“Os Frutos do Poder do Pastor.” Os irmãos oraram intensamente para que pudessem ser
transformados e confiassem no amor do pastor e na justiça que ele havia alcançado para
eles. As duas reuniões especiais contribuíram para acelerar o fluir da plenitude espiritual e
deram aos membros mais uma chance de entrarem em tal fluir.
A Reunião de Oração Daniel é realizada toda noite (às sextas durante a Vigília de Sexta) e
é dirigida pela Presidente do Centro de Oração da Manmin,
Boknim Lee. As Reuniões Especiais Daniel de duas sessões
consecutivas são realizadas duas vezes anualmente.
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A temperatura foi controlada no Retiro de
Verão da Manmin!

Dos dias 7 ao 10 de agosto, uma obra de controle de temperatura
se desdobrou no Retiro de Verão da Manmin 2017, realizado no Resort
Deogyusan, Muju.
Um alerta sobre uma fortíssima onda de calor foi emitido em toda a nação, mas,
ainda assim, a temperatura no local do retiro foi mantida entre 25 e 26 graus Celsius.
Aconteceu como o Dr. Lee havia falado no culto de domingo do dia 6 de agosto: ele
disse que a temperatura seria controlada por meio de ventos, chuva, e nuvens e
estabelecida entre 25 e 26 graus.
A Igreja Manmin da Mongólia e a Igreja Manmin de Chiang Rain da Tailândia
também experimentaram as mesmas temperaturas em suas casas enquanto
participaram do retiro via GCN ao vivo. Na Índia, membros da Igreja Manmin Madurai
também viram a mudança na temperatura, que caiu de 32 para 26 graus no primeiro
dia do retiro. Quando o Camp Fire Louvor e Adoração começou no terceiro dia, ela
já estava a 26. Os membros da Igreja Manmin Kinshasa, na República Democrática
do Congo participaram assistindo à gravação do programa. ▼Muju, província de Jeonbuk,
Quando assistiram ao Grupo de Louvor Camp Fire, a onde o retiro ocorreu, foi
excluído do mapa de alerta da
temperatura caiu de 30 e 33 graus para 25 graus Celsius! Na onda de calor.
verdade, a temperatura foi controlada a um ótimo nível em
todos os eventos realizados pela igreja naquele lugar.

O amor de Deus transbordou no ‘Banquete
Celestial’!

Em maio de 2017, o Dr. Lee convidou crentes que já tinham alcançado o
coração do espírito e do espírito pleno à sua casa de oração na montanha
e realizou o ‘Banquete Celestial’. Todo ano desde 2014, ele decora sua casa de oração
e convida as pessoas que se esforçaram e conseguiram se parecer com o Senhor. Ele
se prepara para a festa com muito carinho a fim de ajudar a todos a sentirem a beleza e
a felicidade do céu, a receberem o consolo e força de Deus para que possam trabalhar
mais fielmente, e a terem mais esperança pela Nova Jerusalém.
O banquete de 2017 em especial foi mais significativo com uma presença especial de
Deus (Êxodo 16:10, 33:11; Números 12:8). Não apenas aqueles que foram convidados,
mas também outros membros de dentro e fora da Coréia se reuniram e ofereceram
cultos a Deus. Aceitando seu anseio, Deus os abençoou com cura e respostas.
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O caminho para que as pessoas possam se tornar obreiras
de poder foi apresentado na Conferência de Liderança!

Em julho, a Conferência de Liderança de 2017 foi realizada sob o tema
“Poder” baseada em João 14:12 e contou com a participação de pessoas
de 21 países. O Dr. Lee pregou sobre o significado de poder, sobre o coração original
de Deus contido no poder, e o tipo de poder que transforma o coração das pessoas.
Os participantes aprenderam que no poder está a bondade e o amor de Deus, que
quer salvar todas as pessoas de todas as nações. Além disso, os presentes sentiram
a necessidade de um poder para colherem frutos em abundância do cultivo humano
neste mundo e tempo do fim tão cheios de pecados.
Desde 2011, a Conferência de Liderança tem sido realizada anualmente para que
os crentes possam participar bem do fluir do espírito e do espírito pleno.
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Visitantes de outros países continuaram
visitando a Manmin para testemunharem poder!

A igreja recebeu a visita de pessoas renomadas de diversos
campos que tinham ouvido falar sobre o ministério da Manmin e
quiseram experimentar as poderosas obras em primeira mão.
Em julho de 2017, pastores e crentes de 21 países participaram da Conferência
de Liderança, e em agosto aproximadamente 1,100 pessoas, incluindo muitos
bispos de 37 países participaram do Retiro de Verão da Manmin.
Em outubro, visitantes de 23 países como os EUA, a Alemanha, Israel, Latvia
e Argentina visitaram a igreja na celebração de seu 35º aniversário. Com a visita,
eles experimentaram as poderosas obras de serem curados de doenças, ter os
desejos de seus corações atendidos e terem experiências no mundo espiritual.
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O Comitê de Artes Performáticas levou a
beleza do Céu ao palco!

O Dr. Lee lamentou por essa geração, pois até louvores a Deus
se tornaram seculares, e assim ele tentou fazer com que louvores
que agradam a Deus fossem oferecidos na igreja. Em uma resposta ao
desejo de seu coração, o próprio Deus começou a dar músicas em 2009. Estas
canções dadas por Deus conhecidas como ‘Manmin Praise’ têm sido cantadas
em eventos da igreja e apresentações, e têm enchido os corações dos membros
com o amor de Deus e esperança pelo céu. Com o Manmin Praise, o Comitê de
Artes Performáticas já fez apresentações destacáveis em todo o mundo e tem
liderado a cultura cristã pelo globo.
Em abril de 2017, os artistas expressaram o sacrifício do Senhor e o Seu
amor no musical de páscoa “As Lágrimas do Senhor.” A apresentação tocou
profundamente o público e foi
altamente elogiada.
Em outubro, a apresentação em
celebração ao 35º aniversário da
igreja retratou o banquete celestial
na Nova Jerusalém. Os artistas
dançaram uma valsa e retrataram
esportes aquáticos celestiais, além
de fazerem diversos números
interagindo com um vídeo.
Em dezembro, a Apresentação
de Natal se deu ao vivo dentro
do gênero de uma Produção
Vaudeville. Ela descrevia a vida do
Senhor, Seu amor na cruz, e os
sete anos de sacrifício do pastor
sob o título “O Nascimento do
Senhor.” A apresentação abençoou
o público com grande graça.

Médicos da WCDN (Rede Mundial de Médicos
Cristãos) provam a cura divina em diversos casos!

Em 2004, a Rede Mundial de Médicos Cristãos (WCDN) foi
fundada com o objetivo de despertar pessoas com educação superior
nos fins do tempo. Devido à Conferência Internacional da Rede, médicos e
profissionais da área se reúnem anualmente para apresentarem casos de cura
divina utilizando-se de dados médicos como prova.
Em outubro de 2017, a 14ª Conferência se realizou na Rússia com
aproximadamente 400 médicos e profissionais da saúde de 13 países, e a maior
parte dos casos apresentados foram realizados através da oração do Dr. Lee. Os
participantes aprenderam sobre as leis espirituais que se aplicam na cura divina
por meio da palestra especial “A Causa das Doenças”, baseada no livro do Dr.
Lee O Deus que Cura. O vídeo reproduzido “O Dilúvio de Noé”, feito com base
nas palestras sobre Gênesis do Dr. Lee também chamaram grande atenção.
Todos ficaram orgulhosos de serem parte do ministério da WCDN.
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Obras de cura ainda maiores e mais rápidas se desdobraram com o lenço!

Atos 19:11-12 diz, “Deus fazia milagres extraordinários por meio
de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram
levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas
doenças, e os espíritos malignos saíam deles.” É da mesma forma que o poder
de Deus tem sido operado através do lenço no qual o Dr. Lee orou. Só em 2017,
diversas reuniões de cura com lenço aconteceram em Israel, EUA, Alemanha,
França, Moldávia, Ucrânia, Letônia, Quênia, Mongólia, Tailândia, Paquistão e
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Egito.
Quando pastores ou líderes oraram pelos enfermos com o lenço sobre o qual
o Dr. Lee havia orado, pessoas foram curadas de diversas doenças como AIDS
e Mal de Parkinson; visão e audição foram restauradas; algumas pessoas foram
libertas de demônios, e outras tiveram o desejo de seus corações satisfeito. Obras
de fogo do Espírito Santo alcançaram o reino de Deus; e especialmente em 2017
tais obras se desdobraram de forma ainda mais poderosa e mais rápida.
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