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“Serviremos Humildemente 

com o Amor do Senhor!”
Culto Devocional de Pastores e Obreiros da Igreja 2018

O Culto Devocional de Pastores 
e Obreiros da Igreja foi oferecido 
durante o Culto Dominical da Noite 
no dia 18 de fevereiro de 2018 e 
dir igido pelo Pastor Dr. Jaerock 
Lee.

Os devotos  chega ram a  9,477 
e  i nclu í r a m pa s to re s ,  ob re i ros 
levitas (de tempo integral), anciões, 
d ia con isa s  sên iore s ,  d iá conos , 
d ia con i sa s ,  d iá conos  ju n iore s , 

diaconisas juniores, Associação 
Ester (grupo de esposa de pastores), 
e  a  A sso c ia çã o  de  Devot os  de 
Oração. Além disso, participaram 
t a m b é m  a s  4 3  c o n g r e g a ç õ e s 
da Coréia ,  i nclu indo Gwang ju , 
Daejeon, Masan, Busan, Yeosu, 
Changwon, e Chuncheon.

O Dr. Jaerock Lee pregou uma 
mensagem de título “O Coração do 
Pastor” baseada em Romanos 5:7-8.

E l e  c o m e ç o u  a  m e n s a g e m 
expl icando sobre  o  coração do 
pastor, que é o coração que cuida 
das almas com o coração do Senhor, 
e  que expande o reino de Deus 
com o Seu coração. Ele apresentou 
três formas para se alcançar esse 
coração: primeiro é abrindo mão até 
mesmo da própria vida pelo reino 
de Deus; segundo, é valorizando 
as almas; e terceiro, é cumprindo 

o s  d e v e r e s  d a d o s  p o r  D e u s 
silenciosamente com o coração de 
um escravo indigno.

Como instrumentos do Espírito 
Santo para guiar inúmeras almas 
à salvação neste tempo do fim, os 
devotos tomaram a decisão de mais 
uma vez alcançarem o coração do 
pastor, que ama as almas com a sua 
vida, e de trabalharem de forma fiel 
e humilde.

Seminário para Telespectadores GCN Falantes de Hindi 

Em 6 de fevereiro de 2018, um 
seminário para telespectadores GCN 
falantes de hindi foi realizado na 
Igreja Manmin Delhi (Pastor John 
Kim), na Índia. Os sermões do Dr. 
Jaerock Lee têm sido transmitidos 
com dublagem e legendas em hindi 
na TV Shubhsandesh e no YouTube, 
e o seminário veio a ser realizado 
em resposta ao crescente número 
de telespectadores e a carinhosas 
mensagens recebidas.

O evento contou com aproximadamente 
70 pastores e irmãos de Jharkhand, 
que fica a 1,500 km de distância do 

local do evento, Punjab, Uttar Pradesh, 
e  Har yana .  O Pastor  Joh n K im 
pregou sobre o ministério de poder 
do Dr. Lee e sobre as chaves para o 
crescimento espiritual e para se obter 
respostas. Devido à resposta positiva 
do público, a igreja decidiu realizar 
seminários para telespectadores e 
pastores regularmente.

Para um t rabalho missionár io 
mais efetivo, a Igreja Manmin de 
Delhi fornece aos telespectadores 
da Índia os sermões do Dr. Lee 
dublados em hindi, que é a língua 
oficial do país.
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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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Jesus nos deixou palavras de amor 
pouco antes de dar Seu último suspiro 
na cruz, e elas são conhecidas como “As 
Últimas Sete Palavras da Cruz”. Hoje 
veremos a sétima e última palavra que 
Ele disse ali.

1. A Razão Pela Qual Jesus 
Bradou “Pai” em Alta Voz 

Isso se deu para que Suas últimas 
palavras na terra pudessem ser ouvidas 
pelas pessoas e também porque a 
vontade d e Deus dita o que nós 
“[bradamos] em alta voz” a Ele em 
oração.

Incluindo Sua Palavra em Jeremias 
33:3, “Clame a mim e eu responderei e 
lhe direi coisas grandiosas e insondáveis 
que você não conhece”, Deus diz em 
toda a Bíblia que devemos clamar a Ele 
em oração como em Números 12:13; 
2 Crônicas 32:20; Salmo 57:2; Marcos 
10:47; João 11:43; Atos 4:24; e Atos 
7:59.

Quando Jesus orou no Getsêmani 
pouco antes de ser preso, Ele orou 
com tanta intensidade que “Seu suor 
fi cou como gotas de sangue”. Médicos 
dizem que quando uma pessoa está 
sob muito stress ou se aplica muito a 
realizar algo, é possível que seus vasos 
capilares se rompam fazendo com que 
o suor e um sangramento ocorram 
ao mesmo tempo – o que faz parecer 
que a pessoa está “suando sangue”. 
Além disso, o fato de Jesus ter suado 

como se estivesse sangrando enquanto 
orava de madrugada no tipo de clima 
de Israel sugere o quão intensamente e 
desesperadamente Ele deve ter orado.

2. As Raões Pelas Quais Jesus 
Disse, “Pai, nas Tuas Mãos Entrego 
o Meu Espírito”

1) Jesus Confi rma a Imortalidade do 
Espírito Humano.

O homem consiste de um espírito, 
uma alma e um corpo. Depois que a 
vida expira, o corpo, que é meramente 
um vaso para o espírito e a alma, volta 
ao pó. Uma vez que o espírito é eterno e 
imortal, ele não se extingue. O espírito 
de Adão foi formado depois de sua 
criação, quando Deus soprou em suas 
narinas o fôlego da vida (Gênesis 2:7). 
Então, Deus encheu o espírito de Adão 
de conhecimento espiritual, que é a 
verdade.

“Alma” se refere a todas as funções 
que permitem a pessoa a armazenar 
informação em seu cérebro e a se 
lembrar de certas informações, pensar 
e ter sentimentos sobre elas, e agir 
em cima delas. Originalmente, o 
mestre de Adão era seu espírito, que 
controlava tanto sua alma como seu 
corpo. Visto que seu espírito era cheio 
de verdade, a alma e o corpo sob o 
domínio do espírito também eram 
cheios de verdade. Quando Adão pecou 
contra Deus ao comer da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, seu 
espírito morreu. A “morte do espírito” 
é o cessar da comunicação com 
Deus e a incapacidade do espírito de 
desempenhar seus deveres.

Depois que o espírito, o mestre do 
homem, morre e para de funcionar, 
a alma assume o papel de mestre e 
começa a governar o corpo. A alma 
fica então sujeita ao trabalho do 
inimigo, Satanás, e começa a aceitar 
um conhecimento não-verdadeiro. 
Na mesma medida que o coração 
vai se enchendo de inverdades, as 
verdades que Deus havia originalmente 
plantado dão lugar a tais inverdades. 
No fim, o coração fica cheio de ódio, 
temperamento ruim, e egoísmo. No 
entanto, o fato de o espírito de uma 
pessoa ter parado de funcionar não quer 

dizer necessariamente que ele esteja 
extinto. O espírito humano foi formado 
do fôlego de vida do eterno e imortal 
Deus. Ele nunca pode se extinguir.

O que acontecerá, pois, à alma 
quando o corpo morre? O cérebro 
é necessário para que uma pessoa 
funcione. É através de seu cérebro que 
ela pensa e tem memória. Quando a 
vida física de um animal (que não tem 
espírito) expira, o sistema de memórias 
de seu cérebro também desaparece; sua 
carne e alma se extinguem e retornam 
ao nada. Entretanto, as funções da 
alma do homem, que tem espírito, são 
convertidas ao ‘coração’ e armazenadas 
ali. Portanto, em vez de se tornar 
extinta, a alma existirá para sempre em 
união ao espírito, pois as características 
da alma são impressas no espírito.

Pela mesma razão o Senhor disse, 
“Pai, em Tuas Mãos Entrego Meu 
Espírito”. Quando um indivíduo ouve 
o evangelho e aceita Jesus Cristo, ele 
recebe o Espírito Santo e seu espírito 
que antes estava ‘morto’ recebe vida. 
Podemos dizer que a pessoa que 
recebeu vida em seu espírito e encheu 
seu coração de verdade tem uma “alma 
que prosperou”. Quanto mais a alma de 
uma pessoa prospera – isto é, quanto 
mais seu coração é cheio de verdade – 
mais cada área de sua vida prospera e 
ela desfruta de boa saúde (3 João 1:2).

Como Jesus nos diz em João 3:5, 
Digo-lhe a verdade: Ninguém pode 
entrar no Reino de Deus, se não nascer 
da água e do Espírito”, as pessoas que 
nasceram de novo da água e do Espírito 
Santo – aquelas cujo espírito reviveu 
– irão para o Céu. Entretanto, aquelas 
cujos espíritos não foram revivifi cados 
e cujos corações não foram cultivados 
com a verdade devido à sua descrença 
em Jesus Cristo não poderão entrar no 
Céu. O Inferno é o lugar reservado para 
acomodar tais pessoas.

2) Jesus Confi rma que Ele Obedeceu 
e Cumpriu Tudo Exatamente Segundo à 
Providência de Deus.

O fato de Jesus ter orado na cruz, “Pai, 
em Tuas mãos entrego Meu espírito”, 
testifica o quanto Ele havia obedecido 
e cumprido tudo de acordo com a 
providência de Deus. A vinda de Jesus 

a este mundo, Sua crucificação, e Sua 
ressurreição não foram planejadas ou 
executadas por Sua própria vontade, 
mas somente de acordo com a vontade 
de Deus, que governa a vida, a morte, as 
bênçãos e maldições do homem, assim 
como também a história da humanidade 
(João 4:34).

Quando oramos em nome de Jesus 
Cristo, é Deus quem responde nossa 
oração. Jesus nos diz em Mateus 10:29-
31, “Não se vendem dois pardais por 
uma moedinha? Contudo, nenhum deles 
cai no chão sem o consentimento do Pai 
de vocês. Até os cabelos da cabeça de 
vocês estão todos contados. Portanto, 
não tenham medo; vocês valem mais do 
que muitos pardais!”

Se você realmente entendesse e 
gravasse em seu coração a signifi cância 
espiritual de tal afirmação do Senhor, 
você conseguiria entregar tudo a Deus. 
Como Deus nos lembra, “Nenhum 
deles (dos pardais) cai no chão sem o 
consentimento do Pai de vocês” e que 
“até os cabelos da cabeça de vocês 
estão todos contados”, se conseguirmos 
confiar Nele pela fé, não há nada pelo 
que não receberemos Suas respostas 
– quer seja por um problema causado 
por alguma doença, quer seja por uma 
benção no trabalho ou nos negócios, ou 
até mesmo por realizar a obra de Deus.

Embora Jesus já existisse em forma 
de Deus e é um com Deus, Ele só 
buscou fazer a vontade de Deus e 
entregou tudo a Ele. Da mesma forma, 
em vez de colocarmos nossa confi ança 
nas formas humanas de se resolver 
as coisas ou em outras pessoas, que 
cada um de vocês possa fi xar os olhos 
somente em Deus, sempre vivenciar 
Sua obra que transcende o poder do 
homem, e honrá-Lo em todas as coisas.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
ao manter sempre em mente as “Últimas 
Sete Palavras de Jesus na Cruz”, 
compreendendo o coração de Jesus 
que clamou em alta voz em meio à 
aflição da crucificação, e cumprindo 
completamente a vontade Deus, eu oro 
para que, enquanto vocês anseiam por 
Aquele que voltará por nós em nome 
do Senhor, possam receber a coroa da 
justiça naquele dia. 

As Sete Últimas Palavras 
de Jesus na Cruz (4)

“Jesus bradou em alta voz: 
‘Pai, nas tuas mãos entrego o meu 
espírito’. Tendo dito isso, expirou” 

(Lucas 23:46).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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A Oração de Concordância
Enquanto você ora às vezes individualmente, 

você também precisa se reunir frequentemente com pessoas e orar clamando em concordância sobre o que está sendo pedido. 

Olhemos, pois, o que é a oração de concordância e como ela é feita. 

Ao oferecer esse tipo de oração, que possamos experimentar o seu poder.

Mateus 18:19 diz, “Também lhes digo que se 
dois de vocês concordarem na terra em qualquer 
assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito 
por meu Pai que está nos céus”. Isso mostra o 
quanto Deus Se agrada da oração feita com ‘dois 
de vocês concordando em qualquer assunto sobre o 
qual pedirem’.

Aqui, ‘dois de vocês concordarem’ em oração se 
refere à oração oferecida por cada pessoa em união 
com o Espírito Santo quando oram a Deus em 
nome do Senhor (Judas 1:20). Em outras palavras, 
as pessoas precisam orar com os corações unidos 

em um só coração com o Espírito Santo. Somente 
através de uma oração assim é que o Senhor 
pode trabalhar, e é uma poderosa oração que traz 
rapidamente as respostas de Deus.

A fim de oferecermos tal oração, devemos 
primeiro alcançar o coração espiritual. Quanto 
mais características de inverdade, pecado e 
maldade forem removidos dos nossos corações, 
mais podemos alcançar o coração espiritual e 
entender com mais clareza a vontade de Deus 
através da voz e das direções do Espírito Santo.

À medida que obedecemos ao Espírito Santo, 

recebemos mais de Sua plenitude e inspiração e 
ficamos mais unidos com Ele. Se você orar em 
unidade com Ele, nem seus pensamentos carnais 
nem sua ganância irão interferir em sua oração.

Sendo assim, você conseguirá orar com os 
desejos do Espírito e em verdade, de modo que as 
coisas serão alcançadas do jeito de Deus. Mesmo 
quando estiver cansado, você conseguirá receber 
rapidamente a plenitude do Espírito, expulsar a 
fadiga e se comunicar profundamente com Deus. 
Esse tipo de oração se refere espiritualmente à 
oração de concordância.

D e u s  S e  a g r a d a  q u a n d o  vo c ê  o r a  e m 
concordância com o Espírito Santo e lhe responde 
com grandes bênçãos. Isso se dá porque a oração 
é oferecida em unidade com o Espírito. Através 
de orações de concordância você pode receber 
respostas de Deus e testifi car do Deus vivo.

Você pode orar em concordância com o Espírito 
Santo com o recebimento de Sua plenitude 
(Efésios 6:18). O Espírito Santo é o coração de 
Deus e Ele sonda todas as coisas, até o mais 
profundo do coração de Deus (1 Coríntios 2:10). 
Ele intercede pelos santos segundo a vontade de 
Deus (Romanos 8:27). Portanto, quando você ora 
seguindo a direção do Espírito Santo, você pode 
orar de acordo com a vontade de Deus e Deus 
responde sua oração e satisfaz o desejo do seu 

coração.
Se você ainda é um iniciante ou nunca orou de 

forma consistente, você pode achar difícil orar 
em concordância com o Espírito. Se você ora 
com seus pensamentos e à sua própria maneira, 
você pode não ficar cheio do Espírito. Pode ser 
que tenha pensamentos ociosos ou pegue no 
sono de cansaço. Sua oração pode acabar sendo 
uma repetição sem sentido e você pode acabar se 
esquecendo do que disse em oração.

Ninguém consegue orar em perfeita harmonia 
com o Espírito Santo desde o início. Contudo, 
à medida que você continua tentando orar no 
Espírito, Deus reconhece seus esforços e lhe dá 
a graça para tal. Então você consegue orar bem e 
fi nalmente pelo Espírito Santo. Deus Se lembrará 

até mesmo das orações que você já fez no passado 
e o retribuirá com bênçãos e respostas.

Em Mateus 18:20, Jesus disse, “Pois onde se 
reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou 
no meio deles”. Quando os filhos de Deus que 
aceitaram o Senhor e receberam o Espírito Santo 
oram juntos, o Senhor guia seus corações para 
que se tornem um com o Espírito Santo e une uns 
aos outros em oração. Ele trabalha em tal oração 
e ela é agradável a Deus.

Se os corações não estiverem unidos, o líder 
deve guiar as pessoas a louvarem em plenitude 
e a se arrependerem para que então possam fi car 
unidas. Somente assim elas oram em unidade e 
podem receber a plenitude do Espírito juntamente 
com alegria e convicção da resposta.

Depois que o Senhor ressurreto subiu aos céus, 
120 pessoas se reuniram para receber o Ajudador, 
o Espírito Santo que o Senhor prometera enviar. 
Quando oraram em concordância, todas elas 
receberam o Espírito Santo e falaram em línguas 
(Atos 1:12-15; 2:1-4).

Naquele dia os apóstolos receberam grande 
poder, e através do sermão do Apóstolo Paulo, 
três mil pessoas foram batizadas no mesmo dia. 
O número de crentes ainda crescia à medida que 
sinais e maravilhas eram manifestos por meio dos 
apóstolos, e as vidas dos crentes eram renovadas 
(Atos 2:14-47).

Através da oração de concordância, eles foram 
capazes de pregar com poder, curar os cegos e os 
paralíticos, ressuscitar mortos, limpar todo tipo 
de doença, e expulsar demônios dos cativos.

Se você fi car unido com o Espírito Santo e orar 
de coração, o Deus Todo Poderoso trabalhará 
t ranscendendo suas maiores expectat ivas, 
independente do tipo de situação em que você 
se encontra (Atos 12). Para aumentar o reino de 
Deus, pastores obreiros e crentes devem orar em 
concordância, e a obra do Espírito Santo será 
diferente dependendo do quanto depositam seu 
coração e devoção em oração.

A oração de concordância é a base de bênçãos 
para crescimento espiritual e para que os desejos 
do coração sejam satisfeitos (Eclesiastes 4:9-12). 
A oração de cada indivíduo pode ser oferecida 
como uma fina coluna de aroma e pode não ter 
poder o suficiente para destruir o acampamento 
do inimigo, o diabo e Satanás, nos ares; mas 
quando a oração recebe o espesso aroma da 

oração, ela se torna muito mais poderosa. Na 
oração de concordância, a oração de cada um 
é oferecido como um aroma espesso e sobe 
poderosamente ao céu.

Quando você ora pelo reino de Deus em 
unidade com o Espírito Santo, Deus tem prazer na 
oração e dá a resposta ao desejo do seu coração 
ainda mais rapidamente.

O número de pessoas não é exatamente o 
que importa mais na oração de concordância. 
As pessoas que se reúnem precisam receber o 
mesmo impulso do Espírito Santo e orar com o 
mesmo propósito. Portanto, no centro da oração 
de concordância está o Espírito Santo. Somente 
quando as pessoas estão unidas seguindo a 
direção do Espírito Santo em oração é que se 
pode dizer que a oração é de concordância.

O que é a ‘oração de concordância’?

Como podemos orar em concordância com o Espírito?

O poder da oração de concordância
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“Benção espiritual e cura foram dadas 
através de oração de poder!”

No verão de 2016, senti um caroço em 
meu pescoço. Não levei aquilo muito a 
sério, mas alguns meses depois, as pessoas 
ao meu redor começaram a dizer que tinha 
algo sobressalente em meu pescoço – o 
caroço estava do tamanho de um ovo.

O caroço só crescia com o tempo. Fui 
ao hospital e me disseram que havia um 
cisto de 3 cm em minha tireoide. O médico 
disse que a situação era séria e que se ele 
continuasse crescendo, pressionaria meu 
esôfago. Retiraram o f luído do saco do 
cisto com uma seringa, mas em poucos dias ele se encheu novamente.

Retirei o líquido diversas vezes, mas de nada adiantava. Foi então que entendi 
que aquilo era um problema espiritual. Fui lembrada que eu reclamava quando 
algo contrário à minha vontade acontecia e que por muito tempo orei com vãs 
repetições. Comecei a frequentar a Reunião de Oração Daniel às 21:00 toda noite 
e me esforcei para orar além e me arrepender, mesmo quando cansada.

Em 15 de maio de 2017 houve um evento especial na igreja. Eu escrevi as 
palavras ‘cisto na tireoide’ na palma da minha mão e dei um aperto de mão no 
Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee. Dali em diante o cisto parou de crescer. Então 
comecei a orar mais intensamente para receber uma cura completa.

Na oração, Deus me ajudou a sentir o amor do Senhor com meu coração e 
comecei a chorar incessantemente. Recebi forças do alto para orar com o coração 

e comecei a me alegrar 
quando orava e orei mais 
fervorosamente ainda na 
Reunião de Oração Daniel 
Especial. Cheguei até a 
r ecebe r  u m prêm io  na 
Cerimônia de Premiação. 
Ao orar como orei, o cisto 
começou a diminuir cada 
vez mais e agora não há 
mais caroço. Aleluia!

Irmã Jihye Lee, 23 anos
Missão de Jovens Adultos, Igreja Central Manmin

Costumava ter um sério problema 
de vista e não podia viver sem meus 
óculos. Sem eles, tudo fi cava embaçado 
e eu não conseguia sequer distinguir as 
cores. Meus olhos ficavam irritados e 
doíam mesmo diante de uma leve brisa. 
Era realmente um incômodo.

No início de janeiro de 2018, fui ao 
oftalmologista e descobri que minha 
situação era mais séria do que eu 
pensava. O médico disse que minha 
visão do olho esquerdo estava falhando 
e que ele estava infectado com um 
vírus que estava danificando minha 
córnea. Fui alertada do risco de ficar 
completamente cega.

Em 7 de janeiro, ouvi a mensagem 
do Pastor Sênior no Culto de Domingo 
à Noite. Era sobre o Senhor, Aquele 
que nos cura, de sua série de sermões 
“A Mensagem da Cruz”. A pregação 
tocou meu coração. Arrependi-me de 
ter confiado em métodos mundanos 
embora Deus seja verdadeiramente 
Todo Poderoso  e  não  haja  nad a 
impossível para Ele. Depois do sermão, 
recebi a oração pelos enfermos do 
Pastor e depois recebi fé para a cura 
através de sua oração.

Pus minhas mãos sobre meus olhos 
e recebi a oração com fé. Bem naquele 
momento, vivenciei algo incrível. De 

repente um grande fogo saiu da tela 
e cobriu minhas mãos e olhos. Voltei 
para casa depois do culto e f iquei 
surpresa ao olhar para meu quintal, que 
estava tão claro, assim como também 
as coisas na casa, mesmo sem eu ter 
acendido as luzes ainda.

Na manhã seguinte fui fazer um 
checkup regular nos meus olhos. As 
letras estavam claras e eu consegui 
lê-las. O médico disse que estava 
maravilhado e comentou, “Não sei o 
que aconteceu. Seu olho esquerdo está 
quase normal, e até o seu olho direito 
melhorou. Seus olhos estão dentro 
do normal”. Já passei dos oitenta, 
mas consigo ver as coisas mesmo a 
3 metros de distância de forma clara. 
Não preciso mais de óculos. 

Agradeço a Deus por ter feito este 
incrível milagre que transcende tempo 
e espaço e estendo minha gratidão ao 
Pastor Sênior, que orou por mim.

Irmã Azucena Cuevas, 85 anos, 
Igreja em Células da Argentina

“Meus olhos estavam com risco de total cegueira, 
mas minhas vistas voltaram ao normal pelo fogo do Espírito!”

Oro incessantemente nas 
Reuniões de Oração Daniel. 
Minha esposa cer ta vez me 
disse que eu oro mesmo que 
isso signif ique ter que pular 
u m a  r e f e i ç ã o .  E m  2 0 0 9, 
cheguei até mesmo a receber o 
Grande Prêmio no Sorteio do 
Pastor Sênior na Cerimônia de 
Premiação Especial da Reunião 
de Oração Daniel.

Em outubro de 2017, senti um 
caroço duro no lado esquerdo do meu pescoço e passei a me cansar 
facilmente. Não me importava com o que era aquilo, pois tinha certeza 
de que poderia ser curado. Recebi oração do Pastor Sênior pelos 
enfermos em todos os cultos que fui e bebi da Água Doce de Muan 
todos os dias (Êxodo 15:25). Sem saber exatamente quando, a dor se foi 
e nenhum caroço mais podia ser sentido.

Contudo, em novembro, um mês depois, senti um caroço novamente, 
desta vez no lado direito do pescoço. Era um pouco duro e doía 
quando engolia. Fui ao médico e ele me disse que eu tinha Tiroidite de 
Hashimoto, que é uma doença autoimune em que a glândula da tireoide 
é gradativamente destruída.

Ao ouvir aquilo, me arrependi de não ter confi ado mais no Espírito 
Santo enquanto eu orava e por não ter tentado sentir o coração e o 
amor de Deus em minha oração. Depois de receber entendimento 
espiritual e me arrepender, me senti melhor. Dali em diante tentei mais 
persistentemente ganhar entendimento espiritual em inspiração do 
Espírito Santo quando lia a Bíblia. Busquei mais fazer com que minha 
alma prosperasse e a levar uma vida cristã mais frutífera. Recebi oração 
do Pastor Sênior em todos os cultos que fui e bebi da Água Doce de 
Muan também todos os dias. O pastor de minha paróquia também orou 
por mim com o lenço do poder (Atos 19:11-12). Mais tarde, o caroço 
desapareceu completamente novamente e eu me senti muito melhor. 
Aleluia! Agradeço e glorifi co a Deus que está sempre conosco.

Diácono Gwangsik Kim, 60 anos, 
Paróquia 20, Igreja Central Manmin 

▲ Cisto de 3 cm na tireoide esquerda.

Antes


