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A cada dia, mais eu anseio pelo 
reino dos céus, mas sempre tive 
um problema a ser resolvido: 
meus pais ainda não haviam sido 

evangelizados. Eles dedicaram 
sua vida para nos criar, e eu não 
via a hora de evangelizá-los. 
Queria que eles fossem para o 

Céu e desfrutassem 
de uma vida eterna e 
feliz. Essa era a minha 

m a i o r  e s p e r a n ç a  e 
desejo.
Orava fervorosamente 

pela sua salvação. Minha 
esposa os servia como se 

fossem seus próprios pais, e nós 
os visitávamos frequentemente. 
Meu pai era bastante cabeça-dura. 
Ele dizia, “Ficam crentes para lá, 
e deixe-nos como somos para cá!”

Servíamos minha mãe, que era 
menos cabeça-dura, de todo o 
coração e mente a fim de levá-la à 
igreja, e ela finalmente começou a 
freqüentar em 2005. Ela mora em 
Seongnam, Gyeong-gi Do, que é 
muito distante da igreja, mas com 
uma coração grato, eu a pegava 
para ajudá-la a ir toda semana.

E l a  f o i ,  i n c l u s i v e , 
completamente curada de sua 
artrite e gastrite com a oração 
do Dr. Jaerock Lee. Depois, ela 
nunca mais reclamou de que a 
igreja era longe, mas ia cheia de 
alegria.

No entanto, eu sempre pensava 
no meu pai. Decidi então ser 
como suas mãos ou pés. Levava-o 
aonde queria ir  ,  por razoes 
profissionais ou pessoas. Embora 
estivesse sempre muitíssimo 
o c u p a d o  a d m i n i s t r a n d o 
minha empresa, que desenha, 
manufatura, e distribui trens 
em miniatura, estava feliz pelo 
simples fato de estar com ele.

Enquanto isso, em setembro 
de 2009 eu tive um sonho. Nele, 
eu recebi uma ligação de um 
amigo dizendo que meu pai havia 

falecido. Fui imediatamente para 
casa e o vi, com o rosto pálido 
e preto. Pensei comigo mesmo, 
‘Ele não aceitou o Senhor. Isso 
nunca poderia ter acontecido’. 
Implorei a Deus, segurando meu 
pai falecido, dizendo, “Pai! Por 
favor, faça com que ele vá para o 
Céu aceitando o Senhor como o 
seu Salvador”. Então, seu rosto 
ficou corado novamente. Era um 
sonho. 

Depois do sonho, eu o visitei 
e conversei com ele sobre o 
que havia sonhado e ele não 
ignorou mais a ânsia de seu 
filho para evangelizá-lo. Agora, 
estou esperando que domingo de 
manhã chegue logo, pois poderei 
levar tanto ele como minha mãe 
à igreja. Agradeço a Deus e O 
glorifico por tão grande benção!

Três gerações da f amília  juntas no culto  de domingo de 
manhã (da direita, Heeseok Seo; irmão Jeongho Seo, seu pai, 
que foi curado das seqüelas de um derrame; diaconisa Bokhee 
Ryu, sua mãe, que foi curada de ar trite e gatrite; diaconisa 
Geumsoon Lee, sua esposa, e Kiwon Seo e Bowon Seo, seus 
filhos.

“Ufa, foi só um sonho. Senhor! 
S in to  mui to .  Por  favor,  me 
perdoe.” No dia 10 de março, eu 
tive um sonho muito sério. Ele foi 
tão real! No sonho, um arco-íris 
colorido e fraco apareceu no céu. 
De repente, as pessoas subiram, 
olhando para o céu com as suas 
mãos levantadas e com gritos de 
alegria. Meus pais estavam lá 
também. 

Embora eu gritasse para a minha 
mãe, ele só olhava para o céu com 
um sorriso no rosto. Eu comecei 
a orar. Quando abri meus olhos, 
eu estava no santuário. Pude ver 
a mim mesmo na terra depois 
da Volta do Senhor. Vi muitas 
pessoas. Algumas oravam, outras 
choravam, e outras pareciam ter 
desistido de tudo. Dentre elas, 
estava meu amigo que ia a outra 
igreja. Parecia que ele não sabia 
porque ele tinha ficado para trás. 

Naquele momento, eu pensava 
em receber a salvação vergonhosa 
não aceitando a marca da besta, 
o número seiscentos e sessenta e 
seis, e morrer como mártir. 

Depois que acordei, lágrimas 
escorriam dos meus olhos. A vida 
cristã que eu vinha tendo não me 
dava a salvação. Ajoelhei-me 
diante de Deus e ofereci-Lhe uma 
oração de arrependimento com 
lágrimas.

Eu ia à igreja, mas não era um 
cristão verdadeiro. Era viciado 
em jogos online.  Assim que 
eu chegava da escola, ia jogar 
– sempre. Ficava o dia inteiro 
jogando, só parando para comer. 
Dormia, levantava, e ia jogar. 
Passava seis ou sete horas por dia 
jogando em dias de aula, e doze a 
catorze durante as férias.

Também gostava de pornografia. 
Menos do que jogos, mas sei que 

é absolutamente errado diante 
de Deus. Lamentei-me diante de 
Deus e vi que não poderia ser 
salvo com aquele comportamento. 
Mudei completamente depois 
que fiz a oração de profundo 
arrependimento com lágrimas.

Exatamente um dia depois do 
sonho, eu fui à reunião de oração 
Daniel. No dia seguinte, deletei 
todos os jogos e pornografia do 
meu computador e fiz com que 
arquivos de louvores e sermões do 
Dr. Jaerock Lee fossem fáceis de 
acessar.

Comecei até a frequentar o 
Mini-Encontro de Cura Diniva 
com o Dr. Lee depois do culto de 
domingo à noite. Seu amor tocou 
meu coração. Vê-lo encorajar os 
estudantes a não se mancharem 
com os prazeres de um mundo 
onde o pecado e a maldade são 
abundantes e a não pecarem me 

comoveu. Ele também faz de tudo 
para nos ajudar não apenas em 
termos espirituais, mas também 
financeiros, oferecendo bolsas a 
muitos de nós, estudantes.

No final das contas, passei 
a ansiar por todos os tipos de 
serviços e hoje minha vida é 
totalmente diferente da vida que 
eu tinha antes, na qual pensava, 
‘Como posso viver sem minha TV 
e meu computador?’ Experimentei 
a alegria eterna que não pode ser 

comparada a nenhuma daquelas 
coisas.

Meu modo de t ra tar  meus 
pais também mudou. Eles estão 
mui to  f e l i zes  com a  minha 
transformação. Comecei a me 
entusiasmar com os estudos e 
tenho falado do amor do Senhor 
aos meus amigos.

Dou graças ao Senhor, que 
esperou por mim com paciência 
e me dá a graça de ter uma vida 
cristã feliz.

Depois de se dar  conta do amor  do Senhor, irmão Soobin Ryu 
(esquerda) é transformado. Ele com seu pai, irmão Yoonjong Ryu 
(direita), e sua mãe, diaconisa sênior Guemhwa Lee (no centro).

Heeseok Seo (Paróquia 3-28, Missão de Homens 2-4)

“Estou Esperando pelo 
Dia do Senhor Quando Eu 
Levo Meus Pais à Igreja!”

“Minha Vida Transformada Faz 
Toda a Minha Família Feliz”

Irmão Soobin Ryu (3ª série do Colegial Técnico de Seul)

O Sr. Sergey Velbovets, fundador da Agência de Notícias In Victory 
(www.invictory.org) e da Revista In Victory, um dos maiores portais 
cristãos do mundo para falantes de russo ao redor do mundo; e o Sr. 
Sergey Sergienko, editor chefe, visitaram a Igreja Central Manmin 
entre os dias 22 e 28 de abril.
Disseram que sua visita de dava porque desejavam responder perguntas 
dos leitores da revista a respeito da igreja, já que esta havia se tornado 
muito conhecida por eles através de artigos do site e da Revista 
da Agência In Victory. Contaram que os leitores tinham dúvidas 
como o que fazer para receber a oração com lenço (Atos 19:11-12), 
como podiam visitar a Igreja Central Manmin, entre outras. Aquelas 
perguntas e interesse dos leitores haviam resultado na visita dos dois à 
igreja para que pudessem ver o ministério Manmin mais de perto. 
No dia 22 de abril, eles entrevistaram o Pastor Sênior Dr. Jaerock 
Lee. Contaram-no testemunhos de leitores que começaram a surgir 
depois que os sermões e livros do pastor foram introduzidos, e também 
conversaram sobre a importância do ministério de mídia.
No dia 24 de abril, no culto de domingo de manhã, Sergey Velbovets 
presenteou o Dr. Lee com uma placa de apreciação comemorando o 
fato de ele ter sido nomeado como um dos ‘10 líderes cristãos mais 
influentes de 2010’. Velbovets e Sergienko participaram e cobriram 
o culto de domingo à noite, a vigília de sexta, a apresentação de 
celebração da Páscoa, o mini encontro de Cura Divina, e as reuniões 
de oração Daniel. Também entrevistaram vários crentes e servos do 
Senhor, incluindo membros da Igreja Manmin de Chuncheon, que 
haviam sido livrados do surto de febre aftosa pela oração do Dr. Lee, 
membros que moram no Centro de Bem Estar da Manmin, membros 
da Missão Amor do Senhor (grupo de refugiados norte-coreanos), e a 
Orquestra Nissi.

No dia 23 de abril, um repórter 
do Notícias Manmin entrevistou os 
dois senhores em um dos halls da 
igreja.

Como se sentem depois de ver 
a Apresentação de Celebração da 
Páscoa de 2010?

Sergey Velbovets: É como se eu 
estivesse ali, nos tempos de Jesus. 
Enquanto assistia a apresentação, 
que mostrou tanto a realidade 
natural como a espiritual ao mesmo 
tempo, meu desejo de buscar o 
Senhor ficou ainda mais forte com 
as danças santas dos anjos.  

Sergey Sergienko: Foi tão 
i n c r í v e l  q u e  p o d e r i a  i r  p a r a 
a  B roadway.  Acho  que  s e r i a 
maravilhoso produzir o show em 
3D e colocá-lo disponível para mais 
pessoas assistir.

Comentários sobre a entrevista 
que fizeram com o Dr. Lee

Sergey Velbovets: Embora as 
respostas do Dr. Lee parecessem 
bastante fáceis e simples, elas 
tinham implicações de significado 
extremamente profundo. Creio 

que ele tem exercido um papel de 
mensageiro que mostra o coração de 
Deus às pessoas.

Sergey Sergienko: Já conheci 
muitos pastores. A maioria deles 
parecia mais interessada no que 
queriam do que em que Deus queria. 
No entanto, o Dr. Lee tem somente 
obedecido à Palavra de Deus. Acho 
que é por isso que ele manifesta 
milagres em seu ministério.

O ministério de transmissão e 
publicação da Manmin

Sergey Velbovets: Sou muito 
grato à Igreja Central Manmin, que 
sempre produziu os melhores frutos. 
Um grande número de pessoas 
anseia por ver, pessoalmente, os 
crentes da igreja cheios da graça de 
Deus. Desejo que a programação 
televisiva e os livros da Igreja 
Central Manmin se espalhem em 
todo o mundo, em muito mais 
línguas.

Sergey Sergienko: Ele está 
certo. Por favor, faça com que as 
pessoas do mundo conheçam o 
ministério da Manmin e a vida cristã 
de seus membros. O fervor por 

Deus esfriou nos países ocidentais. 
Entretanto, o zelo e entusiasmo 
aqui podem ser testemunhados e 
sentidos. O dia-a-dia dos membros 
aqui nos chamou atenção – é muito 
especial. Quero estender meus 
agradecimentos a todos vocês, que 
tem levado vidas abençoadas.

Sergey Velbovets: Muitas 
igrejas só falam de assuntos de 
prosperidade, bênçãos, e network. 
Contudo, a história na Manmin é 
completamente diferente. A palavra 
‘santificação’ ajuda a igreja a 
continuar sempre exercendo um 
papel ativo e eficaz como igreja. 

Por que vocês entrevistaram 
tantos membros?

Sergey Velbovets: a Igreja 
Central Manmin é viva. Uma vez 
que a Palavra de Deus permeia a 
vida de seus membros, ela é não só 
viva, mas também ativa, o que tem 
uma influência positiva em pessoas 
ao redor de todo o mundo. Muitas 
pessoas  tes temunham receber 
bênçãos e graça ao lerem artigos 
da Manmin no site e revista da In 
Victory.

Sr. Sergey Velbovets, fundador  e president do Grupo de Mídia In Victory e Sergey Sergienko, editor  chefe da Revista da Invictory, que prestaram uma visita à Igreja Central Manmin. Eles 
prometeram espalhar as notícias sobre a igreja cheias da graça de Deus a pessoas de todo o mundo. ■ Foto1: Sergey Velbovets presentei o Dr. Lee com uma placa de apreciação no Culto de 
Domingo de Manhã ■ Foto 2: Entrevista com o Dr. Jaerock Lee ■ Foto 3: Vigília de sexta-feira ■ Foto 4: Celebração da Ceia de Páscoa ■ Foto 5: Entrevista com o presidente da TV Manmin, 
Ancião Boaz Lee ■ Foto 6: Visitando Chuncheon, lugar onde membro fora protegido do surto de febre af tosa.

Presidente do “In Victory”, Principal Grupo de Mídia Cristã de Países 
de Língua Russa, Visita a Igreja Central Manmin

“A Igreja Cheia de Entusiasmo por Deus!”



Como prometido por Jesus em João 15:16, “...para que 
tudo aquilo que pedirem ao Pai, em Meu nome, Ele dê a 
vocês”, Deus quer dar a Seus amados filhos tudo o que pe-
direm em nome de Jesus Cristo. No começo de Seu minis-
tério público, Jesus pregou um conjunto de mensagens ago-
ra referido como ‘O Sermão da Montanha’. Ele falou para 
as pessoas ‘pedirem’, ‘buscarem’, e ‘baterem’. Em Mateus 
7:8 Ele prometeu que podemos receber respostas do Deus 
de Justiça, dizendo, “Porque todo aquele que pede recebe, e 
aquele que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-
á.” Pelo quê, então, devemos pedir, buscar, e bater?          

 
1. Pedi, e Dar-se-vos-á  
Essa mensagem de Mateus 7:7 expressa o coração do Se-

nhor, que quer que os filhos de Deus tenham vidas abenço-
adas Nele. Desses quatro aspectos, esta edição do Notícias 
Manmin elabora sobre o que devemos pedir.        

Em primeiro lugar, temos de pedir para ver a face de 
Deus e receber Sua força. Deus nos ordena no Salmo 
105:4, “Buscai ao SENHOR e Sua força; buscai Sua face 
continuamente.” Temos de pedir pela força e graça do alto 
para vencermos o mundo e vivermos segundo a Palavra 
de Deus. Receber a Sua força requer que tenhamos fé 
espiritual, que nos capacita a receber as respostas de Deus. 
Essa fé espiritual é a fé que Deus nos dá, a fé que vem do 
alto. Em outras palavras, pedir pela força de Deus significa 
receber a fé dada por Deus.    

Em segundo lugar, temos de pedir para ver a face de 
Deus. Isso indica que devemos tentar entender quem Deus 
é e ouvir a Sua voz. E, como escrito em João 1:1, “a Palavra 
era Deus”, aprender e entender a Palavra de Deus registrada 
na Bíblia é buscar a Sua face.    

Segundo, temos de pedir pelo reino de Deus e a sua 
justiça (Mateus 6:33). O reino de Deus pode ser cumprido 
quando oramos para que todos sejam salvos e se tornem 
filhos de Deus, e assim temos de pedir pela evangelização 
do mundo para o cumprimento do Seu reino.                      

Terceiro, temos de pedir para nos tornarmos obreiros 
de Deus e pelo cumprimento dos deveres que Ele nos dá.  
Como filhos de Deus, temos de nos tornar obreiros do 
Senhor. Aqueles que recebem deveres de Deus devem pedir 
para cumpri-los bem. Quando executamos os deveres de 
Deus com o nosso melhor, maiores deveres nos são dados 
e mais recompensas recebemos. Recompensas no Céu tem 
uma honra e uma glória indescritíveis. Todos os crentes 
precisam ser obreiros preciosos de Deus e cumprir seus 
deveres com zelo.    

Quarto, temos de pedir pelo nosso pão diário.  Quando 
pedirmos pelo nosso pão diário – roupas, casa, comida, 
negócios, boa saúde, etc, Deus nos dá tudo o que 
precisamos como prometido em Mateus 6:33. Contudo, seja 
o que for que pedirmos, tudo deve ser para a glória de Deus. 
Se pedirmos algo para satisfazer nossos desejos egoístas, 
Deus não responderá. É que oração fruto de ganância não 
tem nada a ver com a obra de Deus.    

2. Buscai, e Achareis  
A razão pela qual Jesus nos fala para ‘buscarmos’ é 

porque há algo que perdemos! O que foi que perdemos e 
como podemos achá-lo? O primeiro homem Adão foi criado 
segundo a imagem de Deus e se tornou um ser vivente 
quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas. 

Depois que muito tempo passou, Adão, que era feito 
somente de espírito, alma e corpo, desobedeceu à ordem 
de Deus e pecou. Como resultado, seu espírito morreu e 
todos os seus descendentes perderam a ‘imagem de Deus’, 
tornando nada mais do que animais que consistem de alma 
e corpo.            

Recuperar a imagem perdida de Deus requer que o nosso 
espírito que está morto seja revificado e nos transformemos 
em pessoas espirituais que comunicam com Deus, que 
é espírito. Depois que nascemos de novo no Espírito, 
temos de observar as ordens de Deus e cumprir o dever 
de homem com um temor reverente a Deus para que 
possamos recuperar a Sua imagem (Eclesiastes 12:13). 
Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, 
como prometido na Bíblia, o Espírito Santo entra no nosso 
coração, faz o nosso espírito morto viver novamente, e nos 
guia pela verdade e justiça.

Se diligentemente ouvirmos a Palavra de Deus, a 
entendermos, e fizermos dela o nosso pão espiritual, 
seguindo sempre a direção do Espírito Santo enquanto 
oramos pedindo força para praticá-la, podemos ser 
transformados em pessoas espirituais; e esse é o processo 
onde podemos recuperar a imagem perdida de Deus.     

3. Batei, e Abrir-se-lhe-á  
Jesus nos fez uma promessa dizendo, “... batei, e abrir-se-

lhe-á.” Em que tipo de porta devemos bater e como fazê-lo? 
Trata-se da porta do coração de Deus – é nela que 

devemos bater. Bater, por sua vez, não é nada mais nada 
menos do que praticar a Palavra de Deus – obedecer tudo 
aquilo que a Bíblia fala para fazermos, não fazermos, 
guardarmos, e nos livrarmos. Como registrado em 3:20, 
“Eis que estou a porta e bato; se alguém ouvir a Minha 
voz e abri-la, Eu entrarei e cearei com ele e ele Comigo”, 
o Senhor bateu na porta do nosso coração e entrou 
quando O aceitamos. Agora é hora de nós batermos na 
porta do coração de Deus através da obediência aos Seus 
mandamentos.    

Como anunciado em 3 João 1:4, “Não tenho maior alegria 
do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade”, 
Deus tem grande prazer em nos ver guardando e praticando 
a Sua Palavra. Portanto, temos de bater diligentemente na 
porta do coração de Deus nos arrependendo dos nossos 
pecados, pedindo pela graça de Deus com um coração 
humilde, e praticando completamente a Sua Palavra que 
guardamos em nossa mente.
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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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(Mapa 1) Em 117, o Evangelho vindo de Israel pôde ser espalhado em todo o mundo rapidamente, pois o Império Romano tinha o maior território do mundo com o 
Mediterrâneo no centro. Em 330, Constantino o Grande (306-337) mudou a capital de Roma para Bizâncio, o qual ele chamou de ‘A Nova Roma’, que também foi 
chamada de Constantinopla (hoje Istambul, Turquia), em homenagem a Constantino.
(Mapa 2) Em 392, Teodósio o Grande (379-395) fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano durante o seu reino, e foi o último imperador a governar 
sobre ambas as metades do Império. Em 476, a metade ocidental que tinha Roma como seu centro, caiu; e em 1453, a metade oriental, cujo centro era 
Constantinopla, também caiu.
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O Cristianismo se Tornando a 
Religião Oficial do Império Romano;

O Édito de Milão; e o Credo Niceno 
Depois da ressurreição e ascensão do Senhor, 

o cristianismo se espalhou rapidamente em toda a 
Judéia e Samaria, e até mesmo na Ásia e na Europa. 
Igrejas experimentaram um grande avivamento, mas, 
todavia, muitas também foram destruídas por causa 
da severa perseguição por  parte dos imperadores 
do Império Romano. Tiraram a Bíblia dos cristãos, 
os privaram de suas posições sociais e direitos, os 
prenderam, e até mesmo mataram muitos até o início 
do século IV.

Constantino o Grande foi o primeiro imperador 
romano a se conver ter  ao cristianismo. Emitindo 
o  Édi to  de  Milão  em 313, ele  t r ouxe  o  f im da 
perseguição aos cristãos e reuniu os Concílios de 
Niceia para tentar  cr iar  um consenso na igre ja. 
Através de algumas campanhas, ele se tornou o 
governante absoluto do Império Ocidental e Oriental, 
e teve também a experiência espiritual de conhecer 
o Senhor, protegendo e dando suporte, assim, ao 
cristianismo.

Nomes dos Imperadores

1. Nero

2. Domiciano

3. Trajano

4. Adriano

5. Marco Aurélio 

6. Septímio Severo 

7. Maximino 

8. Décio

9. Valeriano

10. Diocleciano

Período de Reinado

37-68 

89-96 

98-117 

117-138

161-180

193-211

235-238

249-251

253-260

284-305

<História da Perseguição dos Cristãos no 
Império Romano>

O Édito de Milão: Início 
e Fim da Perseguição dos 
Cristãos no Império Romano

A perseguição aos cristãos 
no Império Romano começou 
n o  p r i m e i r o  s é c u l o  e 
continuou por um período de 
aproximadamente três séculos 
até os tempos de Diocleciano 
(veja quadro à esquerda). O 
território do Império Romano 
era tão vasto que um imperador 
não conseguia governar todo 
e l e .  O  i m p é r i o  e r a  e n t ã o 
dividido nas partes Oriental 
e Ocidental, e governado por 
dois imperadores. Diocleciano, 
por sua vez, dividiu o Império 
novamente,  nomeando dois 
césares (imperadores juniores) 
para governar as subdivisões do 
leste e do oeste. Cada um seria 
subordinado ao seu respectivo 
augusto (imperador sênior). Esse 
sistema é chamado de tetrarquia. 

Com a morte do imperador 
Diocleciano, um desconforto 
político começou e uma luta 
por poder entre os imperadores 
s e  d e s e n c a d e o u .  N o  f i m , 
entretanto, em 312, Constantino 
derrotou as forças rebeldes de 
Maxêncio e se tornou o único 
imperador do Império Romano 
Ocidental. Ele cria que seu 
sucesso se dava por causa de 
Jesus Cristo.Em 313, ele se 
reuniu com Licínio, imperador 
absoluto do Império Romano 
Oriental, em Mediolano (hoje 
conhecida como Milão) para 
discutir sobre assuntos políticos 
e sistemas de governo. Durante 
o encontro, os imperadores 
emitiram, em comum acordo, o 
Édito de Milão, que legalizava 

oficialmente o cristianismo e 
garantia que todos os cristãos 
recuperassem suas propriedades 
públicas e privadas; e que a 
igreja  também recuperasse 
propriedades confiscadas. O 
cristianismo foi legalmente 
c o n s i d e r a d o  c o m  s t a t u s 
e q u i v a l e n t e  a o  d e  o u t r a s 
religiões.

D i f e r e n t e  d e  L i c í n i o , 
C o n s t a n t i n o  a d m i n i s t r o u 
ativamente questões religiosas 
de forma a proteger e fortalecer 
o cristianismo. Ele garantiu 
privilégio financeiro e legal 
a igrejas e ministros e aboliu 
vários costumes e legislações 
que insultavam os cristãos. 
Tentou emancipar os escravos 
cristãos, legalizar a doação de 
legados a igrejas, e designou 
os domingos como feriados 
nacionais. Em outras palavras, 
o  É d i t o  d e  M i l ã o  p ô s  u m 
fim à longa perseguição ao 
c r i s t i a n i s m o  n o  I m p é r i o 
Romano.

O Primeiro Concí l io 
de Niceia: Reaf irmando a 
Divindade de Jesus Cristo

A grande perseguição ao 
cristianismo realizada pelo 
Impér io  Romano terminou 
d u r a n t e  o  r e i n a d o  d e 
Constantino. Todavia, quando 
e s se  p rob lema  ex t e rno  da 
perseguição acabou, problemas 
internos surgiram, sendo eles 
a respeito de controvérsias 
sobre diferentes doutrinas. A 
questão mais polêmica na igreja 
primitiva era sobre a divindade 
de Jesus Cristo, e durou dois 
séculos.

A  c o n t r o v é r s i a  m a i s 
importante era a de Ário. Ário, 
que era da Líbia e já antigo 
na igreja de Alexandria, tinha 
uma vida intensa e ascética, e 
muitos seguidores apoiavam 
sua doutrina. O grupo ariano 
l e v a n t o u  a l g u m a s  s é r i a s 
questões sobre a divindade, 
substância, e eternidade de Jesus 
Cristo e muitas igrejas ortodoxas 
orientais o seguiram. Por outro 
lado, Atanásio, que ministrava 
na igreja de Alexandria, afirmava 
insistentemente que Jesus Cristo 
e Deus eram um em substância, 
e Jesus Cristo é completamente 
Deus e completamente homem. 

N o  p r i m e i r o  C o n c í l i o 
d e  N i c e i a  r e a l i z a d o  p o r 
Constantino em 325, Atanásio 
contribuiu significativamente 
para que o Credo Niceno fosse 
estabelecido. O Concílio de 
Niceia apresentou o Credo 
Niceno através da combinação 
das afirmações de Atanásio, 
da Alexandria e Eusébio, de 
Cesareia, e é considerado uma 
das  p r imei ras  dec la rações 
dos dogmas da confissão da 
fé cristã. Junto com o Credo 
dos Apóstolos, ele apresenta 
a o s  c r e n t e s  e m  C r i s t o  a s 
doutrinas mais fundamentais do 
cristianismo. 

O  C r e d o  N i c e n o  f o i 
revisado com algumas coisas 
acrescentadas  no Pr imeiro 
Concílio de Constantinopla, 
realizado em 381, e depois 
dele, as alegações arianas foram 
comple tamen te  expe l idas . 
Portanto, os 50 anos de polêmica 
q u a n t o  a o  D e u s  Tr i n d a d e 
tiveram um fim.   

“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-voa-á.” (Mateus 7:7)  

Pedir, Buscar, e Bater 

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee 

‘A Mensagem da Cruz’, pregada pelo 
Pastor Joseph Han, é Transmitida 
pela TV GCN Arulvakku, da Índia
No dia 26 de abril, os detalhes da ‘Mensagem da Cruz’ 
e respostas a perguntas como ‘Por que Deus colocou a 
árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do 
Éden?’ foram transmitidas pela TV GCN Arulvakku, 
em Puducherry, Índia, das 06:30 às 09:00 da manhã. 
A mensagem foi pregada pelo Pastor Joseph Han, 
que ministra na Igreja Manmin de Chennai, também 
naquele país. Depois da mensagem, ele orou pelos 
telespectadores com um lenço no qual o Dr. Lee tinha 
orado (Atos 19:11-12); e também aconselhou crentes 
pelo telefone. O presidente da GCN TV Arulvakku, 
Pastor Vincent, disse, “Recebemos tantas ligações de 
pessoas querendo dar testemunho das experiências que 
tiveram durante o programa que tivemos de desconectar 
os aparelhos telefônicos.” A TV Aulvakku é uma grande 
estação cristã de TV a cabo que cobre 11 importantes 
cidades de Puducherry e 6 outras cidades vizinhas, do 
estado de Tamil Nadu.

(

Notícias

Segundo SIM – Seminário 
Internacional Mamin- em Ida, Japão.  
Nos dias 20 e 21 de abril, o segundo SIM com a Rev. 
Dra. Esther Chung, Presidenta do SIM (Seminário 
Internacional Manmin) foi realizado na Igreja Manmin 
de Ida. No primeiro dia, como principal palestrante 
a Dr. Chung falou sobre os seguintes tópicos: ‘Será 
Possível para o Ser Humano se Santificar?’, ‘Por que 
Satanás Acusa o Homem de Seus Pecados?’, ‘Os Níveis 
da Fé’, e ‘Espírito, Alma, e Corpo’. No dia seguinte, ela 
falou sobre um marco para a santificação, explanando 
sobre os vários tipos de corações humanos incluindo o 
do Rei Davi, e de outros personagens ao seu redor. O 
seminário contou com a participação de muitos pastores 
e obreiros de Nagoya, Matsumoto, Okayama, e Tóquio; 
e também foi transmitido ao vivo pela Internet.

O Pastor Joseph Han orou pelos telespectadores com 
o lenço do poder no estúdio da TV GCN Arulvakku


