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O ano de 2018 signif ica muito 
historicamente para os israelenses. 
Judeus que haviam sido espalhados 
pelo  mu ndo  rees t abelece r a m o 
pr imeiro estado judeu depois de 
aproximadamente 1.900 anos em 
14 de maio de 1948. Neste ano de 
2018 comemora-se o aniversário de 
reestabelecimento de Israel. A Coalisão 
Mão Auxiliadora (Helping Hand 
Coalition) de Israel e o Marcha da 
Vida (Marcho of Life), da Alemanha, 
realizaram um evento de celebração 
pelos 70 anos de Israel com suporte 
ativo do governo israelense.

O vídeo de congratulações do 
Presidente de Israel Reuven Rivlin foi 
exibido e importantes oradores fi zeram 
discursos de saudações. O evento foi 
transmitido ao vivo pela GOD TV e por 
uma emissora alemã. 

Em 13 de maio, a equipe missionária 
da Igreja Central Manmin participou 
da Cer imônia de Aber tura como 
convidados VIP. Ela se deu no Centro 
Internacional de Convenções em 
Jerusalém, no mesmo lugar em que foi 
realizada a Cruzada Unifi cada de Israel 

em 2009 pelo Dr. Jaerock Lee. Em 14 
e 15 de maio, a equipe missionária foi 
convidada para o Knesset e para uma 
Convenção para VIPs. O Ancião Johnny 
Kim, diretor GCN, ofereceu mensagens 
de saudações e falou sobre o ministério 
do Dr. Lee.

As apresentações da equipe 
missionária foram bem recebidas

Na noite de 15 de maio, o Festival 
da Vida (Festival of Life) foi realizado 
como o evento de encerramento na 
arena aberta Sultan’s Pool. O Grupo 
de Dança Poder, do Comitê de Artes 
Performáticas da Manmin, apresentou 
uma dança coreana tradicional com 
leques. O público gritava de alegria e 
aplaudiu fortemente (fotos 1 a 3).

Muitos de dentre o público disseram 
que sua apresentação foi, sem dúvida, 
a melhor que já tinham visto, e que 
sentiram o céu.

Em 12 de maio,  o Fest ival  de 
Música Cristal 2018 foi realizado 
pelo Fórum Cristal (Associação de 
Pastores Israelenses) e a Coalisão Mão 
Auxiliadora (Helping Hand Coalition). 

O evento foi transmitido ao vivo para 
mais de 170 países pela GCN, TBN 
Russia, CNL, In Victory, e CMTN.

O festival foi realizado no Centro 
Internacional de Convenções em 
Haifa e contou com a participação de 
aproximadamente 1,300 pessoas de 
diversos países incluindo Israel, os EUA, 
Rússia, Polônia, e Latvia. A Prefeita 
de Haifa, Yulia Shtraim, participou e 
muitos membros do Knesset incluindo 
Tali Ploskov, o orador do Knesst, 
enviaram vídeos de saudações.

As mensagens de boas-vindas do Dr. 
Adre Gasiorowsky, Líder da Coalisão 
Mão Auxiliadora, e o Pastor Oren Lev 
Ari (Igreja Rei da Glória, Jerusalém) 
abriram o evento. Ao Ancião Johnny 
Kim foi concedido tempo para oferecer 
uma mensagem de comprimentos à 
audiência. Em seus comprimentos, ele 
parabenizou o Estado de Israel por seus 
70 anos e ressaltou o amor do Pastor 
Sênior Dr. Jaerock Lee por tal nação 
(foto 8).

A líder de louvor Rose Han, vice-
presidente  do Comitê  de  A r tes 
Performáticas, juntamente com o Grupo 

de Dança Poder ofereceram diferentes 
tipos de apresentação duas vezes. O 
louvor de Hen tocou no coração do 
público, que louvou juntamente com ela, 
recebendo força e consolo, enquanto 
ela cantava. A dança com leques do 
Grupo de Dança Poder maravilhou 
a todos com sua beleza, e o grupo de 
dança tradicional israelense e danças de 
adoração encheu todos de alegria (fotos 
4 e 5).

Quando a líder de louvor Han cantou 
o hino nacional de Israel para celebrar 
seu 70º aniversário, todos presentes se 
levantaram e juntos cantaram. Além 
disso, Joshua Aaron, um cantor gospel 
conhecido em Israel, e outros cantores 
evangélicos do país e dos EUA, Rússia 
e Latvia fizeram lindas apresentações 
(fotos 6 e 7).

E m  18  d e  m a i o ,  o  C u l t o  d e 
Celebração do Pentecostes foi realizado 
na Igreja Rei da Glória, em Jerusalém. 
Depois das apresentações de membros 
da Manmin, o Ancião Johnny Kim 
pregou uma mensagem chamada “A 
Obra do Espírito Santo” baseada em 
Atos 1:2-4.
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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
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Quando as pessoas aceitam o Senhor, 
elas estabelecem o grande objetivo de 
receberem a verdadeira salvação e irem 
para o Céu. Se dizem, “Senhor! Senhor!” 
mas não podem ir para o Céu, trata-se de 
uma situação lastimável! Olhemos para 
alguns dos casos em que, apesar de sua 
confissão de fé, pessoas não conseguem 
receber a salvação e ir para o Céu.

Caso 1 :  B las femar  cont ra , 
atrapalhar e falar contra o Espírito 
Santo

“Blasfemar contra”, “atrapalhar” e 
“falar contra” o Espírito Santo se refere 
a palavras e obras contrárias às obras de 
Deus (Mateus 12:32-32; Marcos 3:20-30; 
Lucas 12:10). Diferente da perseguição da 
igreja por incrédulos que não conhecem a 
Deus, as palavras e atos em questão vêm 
de pessoas que professam sua fé em Deus 
e conhecem a verdade. Não há salvação 
para tais indivíduos, pois eles se opõem 
conscientemente às obras de Deus, 
seguindo sua própria maldade.

Depois de testemunhar a cura de 
doenças e enfermidades e demônios 
sendo expulsos pelo poder de Deus, 
se o indivíduo continua blasfemando, 
atrapalhando e falando contra o Espírito 
Santo rotulando tais manifestações 
como “obras de Satanás”, como ele 
poderia ser considerado filho de Deus? 

Ao testemunhar a obra de Deus que não 
pode ser imitada pela habilidade humana, 
um crente em Deus de bom coração não 
consegue fazer mais nada senão oferecer 
sua gratidão a Deus e glorifi cá-Lo.

Mas, em vez disso, malfeitores são 
rápidos em negar as obras do Espírito 
Santo e se oporem a Deus. Espíritos 
malignos não possuem o poder de curar as 
pessoas de suas doenças e enfermidades. 
Eles jamais permitiriam as pessoas 
glorifi carem a Deus expulsando espíritos 
maus e curando os enfermos! A direção 
dada a respeito de blasfêmia também se 
aplica a atrapalhar o ministério dos servos 
de Deus que manifestam o Seu poder. 
Esse tipo de interferência é o mesmo que 
se opor diretamente a Deus, pois só serve 
para negar que a pessoa seja uma pessoa 
de Deus e que as obras manifestadas 
através dela são do Espírito Santo.

Durante o Êxodo, quando os israelitas 
não tinham nada para comer, eles 
culparam Moisés e Aarão e resmungaram 
contra eles. Moisés lhes disse, “O Senhor 
lhes dará carne para comer ao entardecer 
e pão à vontade pela manhã, porque ele 
ouviu as suas queixas contra ele. Quem 
somos nós? Vocês não estão reclamando 
de nós, mas do Senhor” (Êxodo 16:8). 
Nos cinco primeiro versículos de Atos 
5, há a história de Ananias e sua mulher, 
Safi ra. Eles tinham feito o voto de vender 
sua propriedade e dar os lucros a Deus. 
Por sua ganância, entretanto, fi caram com 
parte dos lucros e só levaram uma porção 
para Pedro, fingindo que estavam dando 
tudo. Uma vez que o casal enganou não 
a Pedro, mas ao Espírito Santo, e mentiu 
ao próprio Deus, enfrentou a morte 
sem mesmo ter a oportunidade de se 
arrepender (Atos 5:1-11).

Caso 2: Expor o Filho de Deus 
à Desonra Pública e Crucificá-Lo 
Novamente

Em Hebreus 6:4-6 lemos, “Ora para 
aqueles que uma vez foram iluminados, 
provaram o dom celestial, tornaram-
se participantes do Espírito Santo, 
experimentaram a bondade da palavra 
de Deus e os poderes da era que há de 
vir, e caíram, é impossível que sejam 
reconduzidos ao arrependimento; pois 
para si mesmos estão crucificando de 
novo o Filho de Deus, sujeitando-o à 

desonra pública.” Esses versículos se 
referem a pessoas que, embora tenham 
recebido o Espírito Santo, experimentado 
a graça de Deus, aprendido sobre a 
existência do Céu e do Inferno, e ouvido 
e crido na Palavra da verdade, caem em 
tentação, abandonam a Deus voltam ao 
mundo e trabalham abertamente para 
impedir que a glória a Deus seja revelada.

Todavia, Satanás trabalha com ainda 
mais afinco contra todos aqueles que 
voltam para o mundo depois de terem 
experimentado a graça de Deus em meio 
às obras do Espírito Santo, já que as 
trevas nestas pessoas serão ainda maiores. 
Elas vão cometer maldades ainda maiores 
do que incrédulos, negarão a graça que 
um dia receberam, e poderão ainda liderar 
a perseguição da igreja e dos crentes. 
Pessoas que expõem o nosso Senhor 
à desonra pública não podem receber 
o espírito do arrependimento, e assim 
eventualmente chegarão à morte.

Basta pensar em Judas Iscariotes, que 
tinha sido um dos discípulos de Jesus. 
Ele tinha testemunhado em primeira mão 
o Seu ministério, mas indo atrás de seus 
próprios interesses, acabou traindo Jesus 
por 30 moedas de prata. Aparentemente, 
incapaz de lidar com seu remorso e 
arrependimento, Judas suicidou-se sem 
ter a oportunidade de se arrepender do 
que havia feito.

Caso 3: Pecar Propositalmente 
Depois de Receber o Conhecimento 
da Verdade

Hebreus 10:26-27 nos diz, “Se 
continuarmos a pecar deliberadamente 
depois que recebemos o conhecimento 
da verdade, já não resta sacrifício pelos 
pecados, mas tão-somente uma terrível 
expectativa de juízo e de fogo intenso 
que consumirá os inimigos de Deus.” 
Essa passagem aponta especificamente 
para aqueles que conhecem e creem na 
verdade, mas continuam cometendo os 
mesmos pecados contra os quais Deus 
nos alertou.

Como 2 Pedro 2:21-22 nos lembra, 
“Teria sido melhor que não tivessem 
conhecido o caminho da justiça, do que, 
depois de o terem conhecido, voltarem as 
costas para o santo mandamento que lhes 
foi transmitido. Confirma-se neles que 
é verdadeiro o provérbio: ‘O cão voltou 

ao seu vômito’ e ainda: ‘A porca lavada 
voltou a revolver-se na lama,’” pessoas 
que pecam propositalmente estão cientes 
de que estão pecando. Arrependem-se do 
que fi zeram, mas depois voltam ao modo 
de vida pecaminoso novamente.

Houve um tempo em que o Rei 
Davi foi tentado e cometeu o terrível 
de assassinato. Quando um profeta 
apontou para aquilo, todavia, o rei 
logo se arrependeu e se converteu de 
seus maus caminhos. Quando ficou 
sujeito às provações de Deus por causa 
de seus próprios pecados, Davi pôde 
vencer tudo com humildade, o que 
o capacitou a arrancar pela raiz os 
atributos pecaminosos de seu coração e 
se tornar perfeito aos olhos de Deus. A 
história do rei Saul, por outro lado, foi 
completamente diferente. Mesmo quando 
o profeta Samuel veio para lembra-lo 
de suas transgressões, o rei só inventou 
desculpas e não se arrependeu.

E o mesmo se aplica aos dias de hoje. 
Se a pessoa que professa sua fé e conhece 
a verdade peca, ela precisa render seu 
coração em arrependimento, andar na 
luz, e produzir bons frutos à medida que 
o próprio Espírito Santo intercede por ela 
com gemidos inexprimíveis e a lembra 
de suas transgressões. Quando ela peca 
propositalmente, no entanto, Deus vira 
as costas para ela, e naquela situação, a 
pessoa não consegue receber o espírito 
de arrependimento e acaba extinguindo o 
Espírito Santo (1 Tessalonicenses 5:19).

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
embora seus nomes sejam escritos no 
Livro da Vida quando aceitam o Senhor, a 
menos que se arrependam diante de Deus 
e destruam os muros do pecado, seus 
nomes serão apagados (Apocalipse 3:5).

Além do mais,  ainda que uma 
transgressão que tenhamos cometido não 
seja “um pecado que leva à morte”, sem 
nos livrarmos dela e nos arrependermos, 
jamais seremos cheios do Espírito Santo, 
e podemos chegar a sermos tentados por 
Satanás a cometer um “pecado que leva à 
morte” acabando por termos, no máximo, 
a salvação vergonhosa. Portanto, oro, em 
nome do Senhor, para que vocês lutem 
contra o pecado a ponto de sangrarem e se 
livrem de toda forma de maldade (Hebreus 
12:4; 1 Tessalonicenses 5:22).

Pessoas sem salvação, apesar de 
dizerem crer em Jesus (2)

“Nem todo aquele que me diz: 
‘Senhor, Senhor’, 

entrará no Reino dos 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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Embora eu frequentasse a igreja, eu 
ainda era cética sobre tudo, pois tinha 
muitas perguntas sobre a fé. Eu tinha 
perguntas como, “O que as obras 
de Deus na Bíblia signif icam para 
nós, que estamos vivendo em uma 
sociedade moderna? Por que temos 
que ir à igreja aos domingos? Por 
que Jesus é o nosso único Salvador?” 
Eu não conseguia as respostas em 
nenhum lugar. 

Assim, eu ia à igreja por hábito. 
Não e ra  a lgo que faz ia  pa r te  da 

minha vida. Eu era membra do grupo de louvor, mas cantava só 
porque eu gostava de cantar. A única coisa de que eu realmente 
gostava era encontrar meus amigos da igreja. Eu cheguei ao 
ponto de ir para a cafeteria para bater papo durante os sermões. 
Não guardava adequadamente o Dia do Senhor e não dizimava. 
Ia a outras igrejas para ver se haveria algo diferente. Busquei 
por sermões de outros pastores online e os ouvi, mas não via 
diferença nenhuma e ainda não conseguia achar as respostas às 
minhas perguntas.

◈

Em fevereiro de 2015, tive uma dor na barriga muito forte 
e fui ao hospital. Era um cisto no ovário e me disseram que 
eu precisaria de uma cirurgia para removê-lo. Eu conversei 
sobre o assunto com uma conhecida que vai à Igreja Manmin 
da Moldávia. Ela enviou um pedido de oração à Igreja Central 
Manmin na Coréia. Minha cirurgia estava planejada para o 
dia seguinte e eu a f iz. Um milagre aconteceu depois dela – 
meu médico disse claramente que minhas funções ovarianas 
não ser iam completamente recuperadas já que o cisto era 
muito grande. Contudo, depois da cirurgia, me recuperei muito 
rapidamente e meu ovár ios estavam funcionando de forma 
totalmente normal. Aleluia!

Depois daquele experiência, fui à Igreja Manmin da Moldávia. 
No primeiro dia que fui lá, sentia algo novo e especial que nunca 
havia vivido antes. Na Reunião de Oração Daniel eu senti como 
que uma brisa passando em meu coração. Foi a primeira fez que 
achei legal orar a Deus. As mensagens do Pastor Dr. Jaerock Lee 
me agraciaram muito. Pude entende-las claramente e muitas das 
perguntas que tinha há tanto tempo foram todas resolvidas.

◈

Em junho de 2015, tornei-me membro da Manmin. Comencei a 
mudar de acordo com o que eu percebia através das mensagens 
do Pastor Sênior. Vi o por quê de eu precisar ir à igreja e ter 
uma boa vida cristã. Meu objetivo de vida passou a ser algo 
específ ico e eu passei a ter esperança pelo céu. Comecei a 
guardar o Dia do Senhor e a dar os dízimos.

No início de 2017, tive a graça de ter meu coração renovado 
ainda mais. Eu estava com febre alta de 38 graus. Eu tremia 
de febre. Meu rosto e garganta estavam inchados e meus olhos 
vermelhos. Havia tido uma reação alérgica e me lembrei das 
doenças que vem de pecados (Êxodo 15:26). Orei para identificar 
o pecado e me arrependi; e também recebi a oração do Pastor 
Sênior pelos doentes e bebi da Água Doce de Muan (Êxodo 
15:25). Pouco tempo depois, todos os sintomas desapareceram. 
Aleluia!

Agradeço a Deus e O glorifico, pois Ele me guiou ao verdadeiro 
descanso. Também estendo minhas gratidão ao Pastor Sênior que 
me renovou com a palavra de vida.

Eu tinha uma dor nos meus joelhos 
já há muito tempo. Em 2003, a dor 
piorou e eu tive que ir ao hospital. 
O resu lt ado do exame most rou 
que a cartilagem de ambos estava 
destruída. O médico disse que sem a 
substituição por juntas artifi ciais, eu 
não conseguiria mais andar.

Eu já tinha visto muitas pessoas 
sendo curadas de suas doenças pela 
oração do Pastor Sênior Dr. Jaerock 
Lee, que manifesta obras poderosas 

de Deus. Também fui receber a cura pelo poder de Deus.
Depois de andar por 5 minutos, sentia uma dor nos meus joelhos e 

tinha que parar para descansar. À noite, eu não conseguia dormir por 
causa da dor. Meus joelhos inchavam depois que eu fazia qualquer 
coisa. Quando eu me levantava pela manhã, eles rangiam e não 
c o n s e g u i a  e s t i c a r . 
Tinha de massageá-
los para eu conseguir 
levantar. Todavia, a 
dor diminuiu depois 
que recebia a oração 
pelos doentes do Dr. 
Lee. E era assim que 
eu lidava com aquilo.

No início de março 
de 2018, fiz algo que 
acabou sendo bastante 
pesado para meu corpo, pois passei a sentir uma forte dor em todo ele. 
Não conseguia dar um passo sequer, e assim precisei ficar em uma 
cama e passei a usar uma cadeira de rodas para ir ao banheiro.

Alguns familiares incrédulos me levaram ao hospital, mas tudo 
que ouvi dos médicos foi que eles não garantiriam um bom resultado. 
No dia 24 de março, senti uma certeza de que eu seria curada se 
me encontrasse com o Pastor Sênior. Pedi ao meus filhos que me 

levassem a uma reunião de membros da igreja com o Pastor 
Sênior realizado na manhã do domingo, dia 25 de março. 
Fui levada ao santuário na cadeira de rodas e nas costas de 
meu fi lho quando precisei passar pelas escadas. 

Meu coração ficou quente e eu disse a 
eles que eu queria me sentar na fi leira da 
frente.

Depois que o Pastor Sênior terminou 
sua pregação, ele orou pelos doentes 
do altar. Depois, a dor nos joelhos 
desapareceu de repente e todo o meu 
corpo foi renovado. Eu me levantei 
imediatamente. Minha família e eu 
f icamos muito surpresos! Depois 
do Culto de Domingo à Noite, o 
Pastor Sênior orou por mim, impôs 
as mãos sobre mim, minhas pernas 
se fortaleceram e eu me levantei na 

mesma hora e comecei a andar!
A canção “Levante-se, levanter! Eu 

lhe darei novas forças!” saía da minha 
boca constantemente. Eu comecei a 
andar livremente depois e a dormir 

bem por toda a noite. Senti-me muito 
grata! Agradeço e glorif ico a Deus e 
estendo minha mais sincera gratidão ao 

Pastor Sênior.

Irmã Kristina Nikora, 26 anos, Igreja Manmin da Moldávia Diaconisa Sênior Youngwol Cho, 83 anos, Igreja Manmin de Seosan

“As perguntas que tinha em meu 
coração foram todas respondidas!”

“Levantei-me da cadeira 
de rodas e consegui andar!”

Raio-X

▲ Cartilagem gastas dos joelhos Diaconisa Sênior Youngwol 
Cho e o espaço entre as juntas ficou estreito.
▶ Cartilagem de uma pessoa com os joelhos normais, sem 
estarem gastas e sem o espaço estreito.
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Tomava medicação para pressão 
alta desde os 14 anos de idade. 
Depois que me casei, tive um aborto. 
Meu coração doeu tanto que comecei 
a  beber muito e me tor nei  uma 
alcoólatra. Ficava com pensamentos 
de que est ava en louquecendo e 
morrendo, e não conseguia parar 
de pensar aquelas coisas. Estava 
sofrendo muito.

Eu estava tão sensível que me 
alarmava com as pequenas coisas e 
depois me irava. Situações pequenas 
me afetavam cronicamente e minha 
família estava em discórdia o tempo 
todo. Frequentemente eu pedia a Deus 
para Ele me proteger, em oração.

Em setembro de 2017, fui a uma 
reunião de oração l iderada pela 

Missionária Jane Mapologoma na 
casa de uma amiga. Ela falou do 
Pastor Dr. Jaerock Lee e de como 
ele manifestava obras de Deus de 
grande poder e de como o poder de 
Deus pode vir através de lenços sobre 
os quais ele orara (Atos 19:11-12). 
Também fi quei sabendo sobre a Água 
de Muan (Êxodo 15:25). Ela então me 
convidou a ir aos cultos dominicais.

No domingo seguinte, eu fui à 
Igreja Manmin de Londres e recebi 
oração. Senti algo saindo de mim, e 
mais tarde, continuei frequentando 
aos cultos de domingo e recebi 
oração com lenço da missionária. 
Naquele tempo, eu fui completamente 
separada das forças das trevas que me 
atribulavam desde pequena. Aleluia!

N ã o  t e n h o  m a i s 
pensamentos negativos. 
Ao ficar em paz, minha 
família também ficou. 
Fui curada da pressão 
alta e do alcoolismo. 
Minha família e amigos 
fi caram muito surpresos 
com a minha mudança; e 
meu marido e fi lho hoje 
também são membros 
da Manmin.

Q u a t r o  s e m a n a s 
d e p o i s  d e  c o m e ç a r 
a f requentar a Igreja 
Manmin de Londres, 
minha vida já havia se transformado 
completamente. O Todo-Poderoso 
Deus salvou a minha vida, e hoje sou 

muito feliz e saudável no Senhor. 
Glorif ico e agradeço a Deus por 
ter me permitido conhecer o Pastor 
Sênior.

Nasci em uma família cristã, mas gostava muito 
de sair com meus amigos. À medida que crescia, 
comecei a fazer o que não se esperava de mim 
na escola, sem hesitar. Já fui castigado de todas 
as formas possíveis exceto ser expulso. Eu não 
estudava. Certa vez, tirei zero e uma prova por 
ter dormido durante o exame. Eu sempre tinha as 
piores notas.

Entretanto, a graça de Deus alcançou uma pessoa 
como eu, e minha vida mudou completamente. 
Em 16 de maio de 2014, quando eu estava na 11ª 
série, o Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee ofereceu 
uma oração de arrependimento em nome dos 
membros da igreja. Fui profundamente tocado e 
vi que ele realmente me ama e se importa comigo. 
Uma vez que seu amor verdadeiro chegou ao meu 
coração, eu comecei a me arrepender das minhas 
transgressões passadas e a ser fortalecido para um 
recomeço.

Acima de tudo, eu comecei a ouvir as pregações 
com mais atenção e a orar. Ao tentar realizar as 
coisas espirituais, uma a uma, eu comecei a querer 
estudar e aprender – algo que antes eu não me 

interessava em fazer.
Na verdade, eu jamais havia estudado. Minhas 

notas não pareciam melhorar inicialmente, mas 
quando fui para a 12ª série, elas aumentaram 
drasticamente. No entanto, não fui muito bem no 
vestibular, mas me sentia grato porque eu agora 
tinha alegria em estudar, e comecei a achar que era 
possível eu ir melhor da próxima vez, o que me fez 
estudar mais. Pedi aos meus pais que me deixassem 
estudar mais um ano para a prova e eles disseram 
sim.

Comecei a usar um simples telefone 2G em vez 
de um smartphone para que eu pudesse prestar mais 
atenção nos estudos e me limitar no contato com 
meus amigos. Estudei muito, mas aos domingos, eu 
ia aos cultos matinais e da noite a fi m de guardar 
o Dia do Senhor, como Deus nos ordenou. Outros 
estudantes continuavam estudando mesmo aos 
domingos em academias privadas.

Nos dias de semana, as aulas na academia 
particular que eu frequentava acabam às 22:00, 
mas eu ia orar nas Reuniões de Oração Daniel 
pelo menos três vezes por semana. Obviamente, às 

vezes era difícil, mas o que me mantinha seguindo 
em frente era a oração do Pastor Sênior.

Ele sempre demostrou seu amor e interesse 
pelos estudantes. Ele nos deu sonhos e visões para 
o futuro. Pouco antes do vestibular, ele orou por 
aqueles que fariam a prova. Eu cri no poder de sua 
oração e estava certo de que eu iria passar. Aquilo 
me fi zera estudar com confi ança o tempo todo.

Finalmente fiz o vestibular e fiquei entre os 3 
primeiros de 2016. Em 2017, fui fi nalmente aceito 
na Escola de Arte e Design da Universidade da 
Coréia.

Depois de entrar na faculdade, naquele novo 
ambiente e com aquelas novas pessoas, não 
consegui levar a vida cristã que eu estava levando 
antes.  Enquanto isso, minha famíl ia teve a 
oportunidade de ter uma curta reunião com o 
Pastor Sênior em 1 de abril. Ali eu fiz contato 
direto com os olhos dele, senti o seu amor, e 
comecei a chorar.

Deus me fez perceber que eu estava insensível 
em relação ao pecado. Eu me decidi novamente e 
comecei a louvar e a orar na plenitude do Espírito. 
Parecia que Deus tinha esperado por mim; Ele 
derramou a graça de Seu Espírito sobre mim como 
águas de uma cachoeira.

Acho que eu nunca havia sentido o amor do 
Senhor, embora estivesse em Seu amor desde cedo. 
Entretanto, eu senti aquele amor por meio do Pastor 
Sênior e minha vida se transformou. Às vezes eu 
penso, ‘E se eu não tivesse sido renovado pela 
graça de Deus? Que tipo de pessoa eu me tornaria 
no futuro?’ Espanto-me só de imaginar a pessoa 
que eu seria se eu não tivesse conhecido a graça.

Agradeço e glorifico a Deus por ter me feito 
entender o verdadeiro valor da vida e por me 
permitir viver uma vida abençoada. Também 
agradeço ao Pastor Sênior, que me renovou.

Irmão Seonmin Kim, 22 anos,
 Missão de Jovens Adultos, Igreja Central Manmin

Fui renovado e aceito 
em uma prestigiada 

universidade!

Irmã Juliana Namukasa,
Igreja Manmin de Londres no Reino Unido, 

44 anos – Terceira da esquerda

“Todos os meus problemas, incluindo pressão 
alta e alcoolismo, foram resolvidos!”


