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Depois que o Senhor ressuscitou 
e subiu aos céus, Seus discípulos 
receberam o Espírito Santo e o poder 
de Deus. Os atos dos apóstolos são 
regist rados muito bem no Novo 
Test amento e  dent re  muit as  de 
suas obras poderosas, Deus operou 
milagres extraordinários pelas mãos 
do Apóstolo Paulo em Atos 19:11-12 – 
lenços e aventais que ele usava eram 
levados aos doentes e as doenças e os 
espíritos malignos os deixavam.

Até hoje obras incríveis do Espírito 
Santo têm ocorrido em todo o mundo 
através de lenços sobre os quais o 
Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee orou, 
demonstrando a autenticidade da 
Bíblia e do Deus vivo. Recentemente, 
a Rev. Dra. Heesun Lee, Pastora 
Conselhei ra da Manmin World , 
dir igiu cultos de cura com lenço 
em Singapura , na Malásia , e na 
Indonésia.

Em 8 de abril, o primeiro culto se 
deu na Igreja Manmin de Singapura. 
A igreja celebrava seu 6º aniversário 
e logo após ocorreu o culto de cura 
com lenço. Muitas pessoas que já 
tinham ido aos cultos da Manmin em 
outras áreas da Malásia e membros 
da própria igreja de participaram 
Singapura participaram. Ela pregou 
sobre “Obras Espirituais” com base 
em Tiago 2:22 e orou pelo enfermos 
com o lenço do poder. Depois da 
oração, um membro que não podia 

ouvir há anos devido à ruptura do 
tímpano começou a ouvir novamente 
e um garoto de 5 anos de idade que 
era mudo começou a falar. Houve 
muitas outras pessoas que também 
foram curadas de doenças como a 
doença de Parkinson, inflamação na 
tireoide, moscas volantes (doença nos 
olhos), e ombros enrijecidos. 

Em 11 de abril foi realizado outro 
culto de cura com lenço na Igreja 
Manmin para Surdos de Penang, 
na Malásia, e membros surdos de 
doze países incluindo Tailândia, 
Dinamarca, França, Alemanha e 
Austrália participaram pela Internet 
em sistema de tempo real. A Rev. Lee 
pregou sobre o “Coração da Bondade” 
a partir de 1 Tessalonicenses 5:21-23 e 
dirigiu louvores a Deus. Os membros 
ofereceram seus corações com danças 
e linguagem de sinais. Quando ela 

orou pelos doentes com o lenço, 35 
surdos foram ao altar testemunhar 
que agora conseguiam discernir os 
sons. Houve também muitas pessoas 
curadas de coisas como paralisia no 
lado esquerdo do corpo, dermatite 
atópica em todo o cor po,  lúpus 
eritematoso, difi culdade para respirar, 
incontinência ur inár ia, e alergia 
nasal.

Em 14 de abril, a Rev. Lee dirigiu 
um culto de cura com lenço no hall 
da Igreja Bethel, na Indonésia. Ela 
proclamou sobre a “Fé Carnal e Fé 
Espiritual” baseada em Hebreus 11:1-
3 e ajudou as pessoas a louvarem a 
Deus na plenitude do Espírito Santo 
e a se arrependerem. Então ela orou 
pelos doentes e incríveis obras de 
cura aconteceram. Muitos foram 
curados de câncer de mama, câncer 
uterino, leucemia, diabetes, sequelas 

de der rame,  e  d i f icu ldade para 
exergar.

Em 15 de abr il, a Rev. Lee foi 
convidada para a Igreja Hosanna 
Narada. O Pastor Dhany Satrianto, 
que ministra na igreja, havia visitado 
a Igreja Central Manmin em 2017 
com pastores que per tencem ao 
seu grupo de igrejas e foi muito 
agraciado. O culto então se realizou 
ali com seu carinhoso pedido, e a 
Reverenda pregou sobre “As Bênçãos 
para quem Anda na Luz” (1 João 1:5-
7). Depois, ela orou com o lenço e 
pessoas foram curadas de tumores 
nas mamas, doença nos rins, pedra 
na uretra, infarto cerebral, sequelas 
de derrames, e dif iculdades para 
enxergar.

Em 16 de abril, ela dirigiu a Reunião 
de Oração Plenitude do Espírito na 
Igreja Manmin de Tangerang. Ali, ela 
pregou sobre “Confi ança” a partir de 
2 Crônicas 20:20, e dirigiu o louvor 
e um momento de arrependimento. 
Quando orou pelos enfermos, pessoas 
se levantaram de suas cadeiras de 
rodas, andaram e pularam, e muitas 
doenças foram curadas.

Que agradeçamos e glorifiquemos 
ao Deus vivo, pois Ele tem guiado 
inúmeras  pessoas  por  obras  do 
Espírito Santo como as registradas 
em Atos do Apóstolos neste f im 
dos tempos tão cheio de pecado e 
maldade.

Obras de Fogo do Espírito Santo 
São Manifestas em Singapura, na Malásia e na Indonésia

“Fiquei Impressionado com o Ministério da Manmin
Que Glorifi ca Somente a Deus!”

Pastor Dhany Satrianto, 
Diretor de Jakarta no 
distrito central das 
Igrejas Pentecostais 
da Indonésia

Senti a presença de Deus no culto de cura com lenço. 
Quando a Reverenda Heesun Lee orou pelos doentes 
com o lenço no qual o Dr. Jaerock Lee havia orado, muitas 
pessoas foram curadas de suas doenças. Gostaria de 
continuar trabalhando em parceria com a Igreja Central 
Manmin espero que mais membros da minha igreja possam 
vivenciar o poder de Deus. Agradeço a Deus pelo ministério 
da Manmin que glorifi ca somente a Deus.

Singapura Malásia Indonésia
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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. 

Confissão de Fé

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seul, Coréia (08389)
Tel: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english 
         www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Publicador: Dr. Jaerock Lee
Editor: Geumsun Vin  

a Dorna  J l anmin  M
Publicado pela Igreja Central Manmin 

Portuguese

2  

Em Mateus 25 encontramos a 
estória das cinco virgens “prudentes” 
que “levaram óleo em vasi lhas 
juntamente com suas candeias” e 
outras cinco virgens “insensatas” que 
“não levaram óleo consigo”. Quando 
a chegada do noivo foi anunciada, as 
insensatas saíram para comprar óleo, 
mas quando voltaram, a porta para o 
banquete já havia se fechado.

Aqui, as dez virgens simbolizam 
todos os crentes com esperança pelo 
Céu, e o “noivo” simboliza Jesus 
Cristo. A lição aqui é que de dez, 
apenas as cinco “prudentes” entraram 
para a festa de casamento – o resto 
não pôde. Assim como as últimas 
cinco, alguns crentes não receberão a 
salvação. Que tipo de crente, dentre 
aqueles que confessam sua fé em 
Deus, não receberá a salvação; não irá 
para o Céu?

1. Pessoas que Praticam o Mal
Mateus 7:21 diz, “Nem todo aquele 

que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará 
no Reino dos céus, mas apenas aquele 
que faz a vontade de meu Pai que está 
nos céus”.

Nos versos seguintes, 22 e 23, 
Jesus continua: “Muitos me dirão 
naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não 
profetizamos nós em teu nome? Em 

teu nome não expulsamos demônios 
e não realizamos muitos milagres?’ 
Então eu lhes direi claramente: ‘Nunca 
os conheci. Afastem-se de mim vocês, 
que praticam o mal!’”

No fim do mundo – no Dia do 
Julgamento – nosso Senhor separará 
todos os injustos que praticaram o 
mal e fizeram outros tropeçarem, e 
os jogará no fogo, que é o castigo do 
Inferno (Mateus 13:40-42).

O que Jesus quis dizer com “mal”? 
Como 1 João 3:4 diz, “Todo aquele 
que pratica o pecado transgride a Lei; 
de fato, o pecado é a transgressão da 
Lei”, esse mal vem de desobedecer à 
lei da verdade, que é a própria Palavra 
de Deus. Os maus são aqueles que 
fazem aquilo que a Bíblia proíbe; 
aqueles que não se livram das coisas 
que a Bíblia fala que devemos nos 
livrar; aqueles que não fazem o que a 
Bíblia nos fala para fazer; e aqueles 
que não guardam ou obedecem o que 
a Bíblia ordena que guardemos ou 
obedeçamos.

A Bíblia fala mais sobre isso em 1 
Coríntios 6:9-10: “Vocês não sabem 
que os perversos não herdarão o Reino 
de Deus? Não se deixem enganar: 
nem imorais, nem idólatras, nem 
adúlteros, nem homossexuais passivos 
ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, 
nem alcoólatras, nem caluniadores, 
nem trapaceiros herdarão o Reino 
de Deus”. Por mais que a pessoa 
possa confessar sua fé no Senhor, se 
continuar na prática de iniquidades 
sem se converter do pecado, ela não 
poderá herdar o Reino do Céu, e 
portanto, acabará no Inferno (Gálatas 
5:19-21).

Alguns podem perguntar, “E se um 
recém-convertido mentir e não puder 
ser salvo por causa daquela mentira 
– quantas pessoas poderão ser salvas 
afinal?” Obviamente, o fato de a 
pessoa aceitar a Cristo não significa 
que ela vai conseguir se livrar de 
todos os seus pecados na mesma hora. 
Mesmo sem se despojar de todos os 
seus pecados, quando a pessoa ora, 
se esforça e é transformada à medida 
que faz tais coisas, Deus reconhece 
tal esforço como prova de fé digna de 

salvação.
No entanto, se a pessoa nem mesmo 

tenta se l ivrar dos pecados mas 
continua pecando e fi ca cada vez mais 
manchada com o mundo, sua confi ssão 
de “eu creio” torna-se uma mentira.

2 .  Pessoas  que  Come tem 
Pecados que Levam à Morte

1 João 5:16 diz, “…Há pecado que 
leva à morte; não estou dizendo que se 
deva orar por este”. 

D e v e m o s  e n c o r a j a r  e  o r a r 
di l igentemente por aqueles que 
cometeram pecados que não levam 
à morte e ajudá-los a se converter. 
Entretanto, há também pecados que 
levam à morte. Que tipos de pecados, 
pois, seriam estes?

Em Mateus 12:31 Jesus nos lembra 
explicitamente, “Por esse motivo eu 
lhes digo: todo pecado e blasfêmia 
serão perdoados aos homens, mas a 
blasfêmia contra o Espírito não será 
perdoada”, e depois mais uma vez em 
Lucas 12:10, “Todo aquele que disser 
uma palavra contra o Filho do homem 
será perdoado, mas quem blasfemar 
contra o Espírito Santo não será 
perdoado”.

“Blasfemar contra o Espírito Santo” 
é blasfemar contra e rotular o Espírito 
de “diabo” ou “Satanás”, e considerar 
obras de Deus manifestas pelo Espírito 
Santo como obras de demônios e 
Satanás.

“Atrapalhar o Espírito Santo” é 
a pessoa negar as obras de Deus 
por causa da maldade que tem em 
si, impedindo que elas aconteçam, 
mesmo depois de ter testemunhado em 
primeira mão as obras do Espírito.

Por exemplo, difundir rumores 
sem sentido e fazer acusações não 
fundamentadas  chamando  uma 
congregação cheia do Espírito de 
“herética” é uma atitude de “atrapalhar 
o Espírito”. É um pecado realmente 
grave e assustador, pois desafi a o Deus 
Criador ao atrapalhar e impedir que 
Seu reino venha.

A q u e l e s  q u e  d ã o  e s s e  p a s s o 
e  c o m e ç a m  a  f a z e r  i n t r i g a s , 
intensificando a blasfêmia contra o 
Espírito Santo, cometem o pecado 

de blasfemar contra o Espírito. Em 
Marcos 3:20-30 vemos uma situação 
e m  q u e  o s  j u d e u s  b l a s f e m a m , 
atrapalham e falam contra o Espírito 
Santo. Dentre as pessoas que tinham 
ouvido falar de Jesus, as boas criam 
Nele e glorificavam a Deus, e as 
más se ocupavam criando rumores 
e difundindo-os – ato, que por sinal, 
foi liderado pelos escribas e fariseus 
que se orgulhavam de seu profundo 
conhecimento das Escrituras. Eles 
diziam, “Ele está fora de si” e “Ele 
está com Belzebu”.

Jesus os chamou e falou a eles 
po r  me io  de  pa rábo la s ,  “Todo 
reino dividido contra si  mesmo 
será arruinado, e toda cidade ou 
casa  d iv id ida  con t ra  s i  mesma 
não subsistirá. Se Satanás expulsa 
Satanás,  está dividido contra si 
mesmo. Como, então, subsistirá seu 
reino?” Há uma ordem até mesmo no 
mundo dos espíritos malignos, e por 
isso demônios não podem expulsar 
demônios de outras pessoas, e Satanás 
não se expulsa.

Além disso, como Jesus continua 
nos versículos 28 e 29, “Eu lhes 
asseguro que todos os pecados e 
blasfêmias dos homens lhes serão 
perdoados, mas quem blasfemar contra 
o Espírito Santo nunca terá perdão: é 
culpado de pecado eterno”, como pode 
alguém ser salvo se blasfemar contra 
o Espírito, atrapalhar Suas obras e 
falar coisas contra as obras de Deus 
chamando-as de “obras de demônios”?

Deus, que é o mesmo ontem, hoje, e 
sempre opera sinais e maravilhas até 
hoje por meio de pessoas de quem Ele 
Se agrada (João 4:48), e confi rmar Sua 
existência e presença por meio delas. 
Portanto, você não deve blasfemar 
contra nem atrapalhar o Espírito.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
oro em nome do Senhor para que 
através desta mensagem vocês possam 
entender que mesmo confessando sua 
fé em Deus, uma pessoa pode não 
receber a salvação; e que devemos nos 
manter longe do caminho da morte 
para chegarmos sãos e salvos ao Céu 
tomando o caminho reto.

Pessoas Sem Salvação Apesar de 
Sua Confissão de Fé em Deus

“Nem todo aquele que me diz: 
‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino 
dos céus, mas apenas aquele que 
faz a vontade de meu Pai que está 

nos céus” (Mateus 7:21).

“…Há pecado que leva à morte; 
não estou dizendo que se deva orar 

por este” (1 João 5:16).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Amor e 
Confiança

Deus merece nosso amor dado até mesmo com nossas vidas, e nossa 
perfeita confiança. Que tipo de confiança e amor você tem por Deus? 
Olhemos, pois, para os segredos para alcançarmos a perfeita confiança e 
amor para com Deus, para com o Senhor, e para com o Espírito Santo.

Romanos 8:7 diz, “a mentalidade da carne é inimiga 
de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode 
fazê-lo”.

‘A mentalidade da carne’ é a inverdade que sai do 
coração através das obras da alma. Ela agita os desejos 
no coração e impede as pessoas de desenvolverem a fé 
espiritual que agrada a Deus. Quando a pessoa tem uma 
mentalidade da carne, ela julga tudo de acordo com seus 
próprios padrões e está sempre pensando colocando-se em 
primeiro lugar. Nessa mentalidade, as pessoas criticam 
aquilo que é certo, dão o bem por mal, e simplesmente 
vivem sem sequer se darem conta de que estão erradas.

Digamos que você tenha encontrado com uma pessoa 
de quem gostava muito, mas ela não lhe cumprimentou e 
ainda fez uma cara estranha quando você a cumprimentou. 
Você pode pensar, ‘Será que eu fi z algo contra ela? Achei 
que ela fosse legal, mas ela é mal-educada!’ Você pode 
mudar o jeito que pensava sobre ela em um só instante e 
não considera uma única vez as possíveis situações em 
que a pessoa pode se encontrar. Você a julga baseando-se 
em seu coração enganoso e inconstante.

2 Samuel capítulo 6 retrata o rei Davi alegrando-se 
diante da arca do SENHOR quando ela foi levada de volta 
a Jerusalém. Ele dançou alegremente e louvou a Deus. Ao 
ver aquilo, sua esposa, Mical, o desprezou e achou que 
aquele comportamento era sem dignidade. Ela o julgou 
a partir de sua própria maldade e arrogância embora as 
obras dele pertencessem à bondade aos olhos de Deus.

Em Lucas 13 houve uma mulher que por dezoito anos já 

tinha uma enfermidade causada por um espírito maligno. 
Ela andava curvada e não conseguia se endireitar. Jesus 
pôs as mãos sobre ela e imediatamente e ficou ereta 
novamente e começou a glorifi car a Deus.

Contudo, o oficial da sinagoga ficou indignado por 
Jesus a tê-la curado em um Sábado e começou a pedir à 
multidão que fossem curados nos dias de semana, não no 
Sábado. Ele não se importou com o fato de que o poder de 
Deus havia descido e pessoas que viviam miseravelmente 
experimentaram o amor de Deus. Por não ter em si 
mesmo nenhum amor ou bondade, ele julgou as coisas a 
partir de sua justiça própria e de sua própria mentalidade, 
insistindo ainda por cima que o que ele falava era a 
vontade de Deus.

Quando a pessoa tem atributos da inverdade como o 
ódio, os ciúmes, e a ganância, ou tem justiça própria e 
seus próprios moldes mentais, pensamentos carnais são 
recuperados. Elas podem considerar algo bom como sendo 
algo mau. Assim, devemos arrancar os pensamentos 
carnais que são hostis para com Deus. Se você vir algo 
bom e não considerar aquilo como bom, isso se deve à sua 
própria maldade. Você precisa se livrar dela rapidamente e 
tentar ter pensamentos espirituais em todas as áreas de sua 
vida. Como 1 Coríntios 2:13 diz, “Delas também falamos, 
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, 
mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando 
verdades espirituais para os que são espirituais”, somente 
quando você tem pensamentos espirituais é que consegue 
entender a confi ar em Deus, que é espírito.

Em Mateus 15, uma mulher gentia pediu a Jesus que 
Ele expulsasse um espírito imundo de sua filha. Então, 
Ele disse, “Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo 
aos cachorrinhos”. Ao invés de se deixar ser ferida por 
aquilo, ela se humilhou ainda mais e disse, “Sim, Senhor, 
mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem 
da mesa dos seus donos”.

Jesus louvou sua confissão humilde e imediatamente 
atendeu sua petição. Se ela tivesse insistido em seu 
orgulho, teria se sentido ferida, se entristecido, e desistido. 
Todavia, aquela mulher tinha fé suficiente para ser 
respondida. É por isso que ela pôde manter sua confi ança 
Nele de forma fi rme com tal confi ssão de bondade.

Jesus conhecia sua fé, e assim, deu a ela a oportunidade 
de atingir a medida de justiça necessária para a resposta 
fazendo-a mostrar sua fé até o f im. Ele também 
quis trazer à tona sua humilde confissão, mostrando 

assim o que é a verdadeira fé aos que são rápidos a se 
entristecerem, culpar Deus e mudar quando uma resposta 
demora a vir.

Aqueles que discernem as coisas em bondade confi am 
na bondade e amor de Deus, e assim conseguem ponderar 
sobre por que Jesus está fazendo tal coisa. Depois que 
você aceita o Senhor e recebe o Espírito Santo, você 
consegue ser guiado pelo Espírito e, consequentemente, 
consegue discernir todas as coisas em bondade à medida 
que se livra da maldade e dos pensamentos carnais que há 
em seu coração.

Entretanto, se você tem pensamentos ruins, inverdade, 
e apego pelo mundo, o Auxiliador – o Espírito Santo – 
não pode trabalhar. Quando você destrói pensamentos 
carnais, recebe a ajuda do Espírito e pensa em bondade, 
você enxerga a profunda vontade de Deus. E quanto mais 
você a enxerga, mais sua confi ança se aprofunda.

Pedro, um discípulo de Jesus, confiou Nele e O 
amou durante o Seu ministério público, mas depois da 
crucificação, seu amor se intensificou ainda mais. Seu 
Rabi, Jesus, a quem amava tanto, o bom e precioso Filho 
de Deus foi crucificado miseravelmente bem diante dos 
seus olhos. Contudo, ele O negou em vez de protegê-Lo, e 
até mesmo O amaldiçoou.

Todavia, Jesus olhou para ele sem repreendê-
lo e tomou o sofrimento da crucificação. Depois de 
testemunhar o sofrimento de Jesus que morrera por ele, 
seu amor aumentou e aprofundou. E à medida que o 

amor aumentava, também seu nível de confiança Nele 
aumentava.

Ele tivera medo antes mesmo quando diante de uma 
garota serva, mas depois da ressurreição do Senhor, ele 
pregou o evangelho mesmo quando cercado por pessoas 
com olhares assassinos. Mesmo quando foi crucificado 
de cabeça para baixo, sua confi ança jamais se abalou. Ele 
pôde ser martirizado gloriosamente em fervoroso amor e 
forte confi ança.

Que possamos nos unir em verdadeira confi ança e amor 
nesta terra e confortar e amar a Deus na Nova Jerusalém.

Você precisa se livrar de 
pensamentos carnais que 
são hostis para com Deus.

Você precisa entender a 
vontade de Deus ouvindo o 
que o Espírito Santo diz e 
recebendo Sua direção.

A confiança aumenta à 
medida que o amor aumenta.
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Em 2010, estava servindo em uma organização 
cristã interdenominacional e em uma igreja como 
pastor. Um dia, minha esposa, Diaconisa Sungwon 
Chun, me deu uma pasta de sermões.

Ela havia estudado o Livro de Apocalipse e se 
perguntado sobre a fundação de doze pedras. Ela 
procurou conhecer mais a respeito online e achou 
as Palestras sobre Apocalipse do Pastor Sênior Dr. 
Jaerock Lee. Suas indagações foram esclarecidas 
com as palestras e ela começou a ouvir seus outros 
sermões. Então, ela compilou os transcritos dos 
sermões, os estudou, e depois os deu a mim naquela 
pasta.

Li sermões como As Palestras sobre Gênesis, 
Palestras sobre Apocalipse, Palestras sobre 
João, e a Medida da Fé. As perguntas que eu 
tinha sobre o jardim do Éden e OVNIS foram 
também respondidas. Fiquei impressionado com 
a explicação sobre as diferentes medidas de fé 
com base em Romanos 12:3. O fato de irmos para 
diferentes lugares no céu de acordo com a medida 
da nossa fé e uma descrição detalhada do céu e 
do inferno me deixaram maravilhado e tocaram 
profundamente meu coração.

Eu parecia estar vivendo um vida de temor a 
Deus, mas na verdade, estava muito angustiado por 
causa de problemas de pecados. Eu me arrependia 
vez após vez e meu coração ainda não tinha sido 
circuncidado, apesar do grande conhecimento que 
tinha da Palavra. No entanto, o Dr. Lee disse que 
podemos nos livrar de tais naturezas pecaminosas, 
o que me surpreendeu muito e me fez ter esperança. 
As pessoas fi ngem viver uma vida temente a Deus 
mascarando suas maldades e tentam se limpar 
por fora. Contudo, eu senti que o Pastor Lee é tão 
sincero e honesto que não esconde absolutamente 
nada.

Dois anos depois, minha esposa teve um sonho 
no qual o Dr. Lee aparecia a ela e resolvia seu 
problema. Ela disse que ela entendeu o signifi cado 
de Mateus 7:21, que diz, “Nem todo aquele que me 
diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, 
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai 

que está nos céus”; e então sugeriu que fôssemos o 
quanto antes possível para a Igreja Central Manmin.

Estava com receio de ir porque meu ministério 
estava bastante estável naquele tempo. Enquanto 
orava a respeito, senti paz e ouvi a palavra do 
Espírito Santo me dizendo para ir e que estaria 
tudo bem se eu fosse. Deixei tudo de lado e nos 
registramos na Manmin como membros leigos em 
janeiro de 2013.

Quando vi os membros da igreja pessoalmente, 
sua fé era realmente grande. Oravam toda noite e 
faziam de tudo para viver de acordo com a Palavra 
de Deus. Sua fé era mais fervorosa do que a de 
qualquer pastor em outras igrejas.

Vi que minha fé não tinha alcançado sequer a 
de um membro leigo, e eu já ensinava a Palavra 
de Deus a outros irmãos. Decidi ter um coração 
humilde como se eu tivesse acabado de começar 
minha caminhada e tentei obedecer a Palavra. 
Em 2014, entrei para o Coral Shalom com minha 
esposa.

Desde que me tornei membro na Manmin, uma 
alegria cheia de paz me foi dada pelo Espírito 
Santo e meu coração tem estado cheio. Eu tinha 
momentos de raiva antes devido à minha justiça 
própria e a meus próprios moldes mentais, mas 
agora sinto que eles têm sido cada vez menos 
frequentes. Minha esposa também se tornou uma 
pessoa melhor. Antes eu não tinha certeza se eu 
conseguiria me livrar do meu pecado embora 1 
Pedro 1:16 diga claramente, “Sejam santos, porque 
eu sou santo” e 2 Pedro 1:4 também diga, “... para 
que por elas vocês se tornassem participantes da 
natureza divina”; mas ao orar incessantemente na 
dependência do Espírito e atendo-me à Palavra de 
vida, meu coração começou a ser renovado.

Em novembro de 2016, cheguei até a 
experimentar a proteção especial de Deus. 
Enquanto dirigia na via expressa, um carro perto de 
mim passou sobre um ferro em forma de L e estava 
prestes a me atingir no para-brisas. Contudo, fui 
mantido são e salvo.

Deus me levou à Igreja Central Manmin e eu 
creio que posso alcançar o coração do Senhor pela 
palavra da vida. Agradeço e glorifi co a Deus.

Diácono Kwanhong Park, 49 anos, Paróquia 32, Igreja Central Manmin

“A palavra da vida mudou minha 
vida e me encheu da alegria verdadeira!”

Nasci surda e com ajuda de 
um aparelho, conseguia ouvir 
vagamente alguns sons com meu 
ouvido direito. No dia 11 de abril, 
recebi oração com lenço. Naquele 
momento, o fogo do Espírito Santo 
veio sobre mim e meu corpo fi cou 
todo quente. Meu ouvido direito 

também ficou quente. Então eu comecei a ouvir 
sem mais precisar do aparelho! Aleluia!

Testemunhos de Singapura, 
Malásia e Indonésia

Em janei ro de 2018, sof r i 
um acidente de carro e minhas 
pernas e joelhos se fraturaram. 
Fi z  u m a  c i r u r g i a ,  m a s  s ó 
conseguia andar com a ajuda de 
um andador. No 
dia 8 de abril, 
e n t r e t a n t o , 
recebi a oração 
com lenço (Atos 
1 9 : 1 1 - 1 2 )  e 
minhas pernas 

se for taleceram. Comecei a 
andar sem mais apoios. Aleluia!

“Passei a andar sem mais 
precisar de apoio!”

Lin Mei, 50 anos, Singapura

“Recebi audição em meu 
ouvido direito!”

Ling Shu Lan, 27 anos, 
Igreja Manmin para Surdos em Sibu, Malásia

“Fui liberto de dor no membro 
fantasma e comecei a andar sem 

muletas!”
Yan Saimima, 74 anos, 

Igreja Manmin de Tangerang, Indonésia

No fim de 2017 minha perna esquerda foi 
amputada por causa de um 
acidente.  Usava um per na 
artifi cial, mas a dor no membro 
fantasma me causava muitos 
problemas todos os dias, dia e 
noite. Não conseguia andar sem 
muletas. No dia 16 de abril, 
quando recebi oração com 
lenço, senti um toque em minha 
perna esquerda. Depois disso, 
a dor sumiu e comecei a andar 
bem, sem muletas! Aleluia!


