
Desde 2004, como Secretário Geral da 
WCDN, tenho feito apresentações todo 
ano em vários países em Conferências 
M é d i c a s  C r i s t ã s  I n t e r n a c i o n a i s 
envolvendo casos de cura divina que 
acontecem pelo poder de Deus. Em junho 
eu tive um momento muito especial 
enquanto fazia uma apresentação sobre o 
caso da cura do meu próprio filho na 8ª 
Conferência Médica Cristã Internacional 
na Austrália.

No dia 7 de outubro de 2009, meu filho, 
Haedong, atravessava a rua na faixa de 
pedestres quando um taxi, cuja velocidade 
ultrapassava o limite, o atropelou e o 
arremessou a quase 20 metros de onde 
estava. O carro bateu na parte esquerda 
de sua pélvis e ele foi gravemente ferido. 
Ao rolar no chão, o lado direito de seu 
crânio sentiu o impacto.

Ele teve de passar por uma cirurgia 
de emergência devido ao traumatismo 
c r a n i a n o  e  a o  s a n g r a m e n t o  q u e 
tinha. A contagem de hematócrito e 
plaquetas sanguíneas apontava números 
drasticamente decrescentes sem resposta 
a massivas transfusões.

Seu medico me disse para eu me 

preparar, pois as chances de ele morrer 
eram bem altas. Se ele morresse, ele cria 
no Senhor e iria para o Céu, e assim eu 
podia dar graças a Deus. Eu também 
ofereci orações de ações de graças 
pensando, ‘No Céu o Haedong verá seu 
avô, a quem tanto amava.’

Foi então que o Pastor da Paróquia 
Grande, Hyukhee Cho, da Igreja Central 
Manmin, foi ao hospital depois de ouvir 
sobre o acidente. Ele orou pelo meu filho 
com o lenço sobre o qual o Reverendo 
Dr. Lee havia orado (Atos 19:11-12).

Então uma obra milagrosa começou a 
acontecer. O hematócrito e as plaquetas 
pararam de cair e o meu filho foi salvo. 
Meus familiares se arrependeram porque 
não havíamos estado em paz uns com 
os outros. Eu mesmo me arrependi 
profundamente de não cumprir meu 
dever como o cabeça da família e não 
ser fiel em toda a casa de Deus. Recebi a 
oração do Dr. Lee toda semana na foto do 
meu filho. Cada vez que ele orava, mais 
rapidamente ele se recuperava.

Ele voltou à consciência numa semana 
e na semana seguinte ele foi transferido 
do CTI para a  internação normal . 
Depois de recuperar a consciência, 
uma de suas pupilas não mexia. Ele 
estava com meningite e um problema 
com o equilíbrio, além de uma forte 
dor na articulação temporomandibular. 
Entretanto, tudo isso foi imediatamente 
curado quando recebi uma oração do 
Dr. Jaerock Lee. Meu filho estava enfim 
liberto do hospital em apenas dois meses. 
O estágio agudo geralmente leva 3 meses 

para pessoas com contusão cerebral 
acompanhada de estupor. No entanto, no 
caso do meu filho, esse período foi de 
somente 2 meses por causa das orações. E 
todas as seqüelas também desapareceram 
com a oração do Dr. Lee.

Ele foi hospitalizado de novo para 
fazer uma cranioplastia no dia 17 de 
fevereiro de 2010. Na época do acidente, 
os fragmentos de ossos quebrados 
aumentavam significativamente o risco de 
uma inflamação pós-operatório. Contudo, 
eu cri  que não haveria inflamação 
nenhuma, pois a cirurgia se deu depois 
que recebi oração do Dr. Lee.

Deus fez com que seu crânio se 
recuperasse sem inflamação. Meu filho 
antes amava o mundo, mas depois de 
experimentar a graça de Deus através 
daquele acidente, ele passou a amá-Lo 
abundantemente.

O caso do meu filho é um dos casos 
onde a luz espiritual entrou na parte 
ferida e formou um espaço espiritual de 
luz. Com esse processo, sua recuperação 
foi estarrecedoramente mais rápida. 
Quando apresentei o seu caso, médicos 
foram fortemente tocados pelo poder de 
Deus e alguns deles se derramaram em 
lágrimas.

Haedong deu um breve testemunho 
em inglês no palco depois da minha 
apresentação. Os participantes aplaudiram 
fortemente dizendo que ele é uma 
evidência viva que prova a existência de 
Deus. Ele foi amado por muitos deles e 
deu graças e glória a Deus.

Seu caso de cura se fez conhecido 

em todo o mundo através da imprensa 
da Coréia e fora do país. Fico muito 
emocionado ao ver que eu e meu filho 
nos tornamos testemunhas do Deus vivo 
e do Senhor.

Agradeço e glorifico a Deus e ao 
Senhor,  que  nos  sa lvou .  Também 
agradeço ao Pastor Presidente Dr. Jaerock 
Lee, que orou por nós com amor.

F o t o  1:  D e p o i s  d a  c i r u r g i a  d e 
emergência, o índice de hematócritos 
e plaquetas do Irmão Haedong Yeo 
c aiu  dr as t ic ament e,  mesmo  c om 
ma s s i v a s  t r ans f us õ e s,  o  que  o 
colocou à beira da morte.
F o t o  2:  Seu  p a i,  D iác ono  Br ian 
S. Yeo, r ecebendo  or ação  do  Dr. 
Jaerock Lee. 

“Meu Filho que Estava 
Morrendo Foi Trazido de Volta 

à Vida Pelo Poder de Deus”
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Seminário 2011 de Líderes de Célula é Realizado com o Título “A Medida da Fé”

A Porta das Bênçãos é Aberta 
com a Era do Santuário Canaã Vindo Aí

O Seminário 2011 de Líderes 
de Célula foi realizado dos 
dias 4 a 6 de julho no Parque 
Vivaldi, no Resort Daemyoung 
de Hongcheon, Província de 
Gangwon, com o apoio das 
M i s s õ e s  d e  H o m e n s  e  d e 
Mulheres.

Nos dias 4 e 5,  o orador 
principal, Pastor Presidente 
Dr. Jaerock Lee, pregou uma 
mensagem de título ‘A Medida 
da Fé’ com base no texto de 
Romanos 12:3. Os participantes 
lotaram todos os auditórios – o 
principal e outros seis pequenos  
que havia no local. Podíamos 
sentir o quanto cada um havia 
estado ansioso pelo seminário. 
Ao olharmos ao redor, podíamos 
ver 5.000 pessoas não apenas de 

Seul, Daejeon, Masan, Busan, 
Gwangju, e Jeju, mas também 
do Japão, China e Índia.

Podemos ser considerados 
como pessoas que estão sobre 
a “rocha da fé” quando agimos 
de acordo com os versículos 
de 1 Tessalonicenses 5:16-
18, que dizem, “Alegrem-se 
sempre. Orem continuamente. 
Dêem graças  em todas  as 
circunstâncias, pois esta é a 
vontade de Deus para vocês em 
Cristo Jesus.” Somente quando 
nos livramos de toda forma 
de maldade é que podemos 
nos tornar pessoas espirituais, 
filhos verdadeiros de Deus. 
Devemos andar na verdade 
c o m p l e t a m e n t e  a  f i m  d e 
sermos totalmente espirituais e 

agradarmos a Deus.
O  D r .  L e e  e x p l i c o u 

d e t a l h a d a m e n t e  p o r q u e 
algumas pessoas estão sobre 
a rocha da fé, mas ainda não 
chegaram ao nível do espírito. 
O seminário foi realizado a 
fim de que os membros da 
Manmin alcançassem níveis 
espirituais cada vez mais altos 
e realizassem a providência de 
Deus para a igreja.

N o  p r i m e i r o  d i a  f o i 
apresentada uma maneira de 
sondarmos se estamos ou não 
sobre a rocha da fé que envolve 
9  cr i tér ios :  temperamento 
quente;  sentimentos ruins; 
ódio, inveja e ciúmes; coração 
mentiroso e enganoso; julgar; 
inconstância de mente; mente 

adúltera; ganância, motivos 
egoístas e cobiça; e traição. Os 
membros da Manmin então 
sentiram a profunda necessidade 
de circuncidar seus corações, 
e se arrependeram por ainda 
não estarem sobre a rocha da 
fé embora fossem cristãos já há 
muitos anos. Decidiram-se que 
se livrariam de toda maldade de 
seus corações.

No segundo dia, o pastor 
falou sobre porque aqueles 
que estão sobre a rocha da fé 
podem ainda não ter o coração 
do espírito; e também como 
o homem de espírito pode se 
tornar um homem totalmente 
espiritual. Ele incentivou a 
todos a se tornarem pessoas 
totalmente espirituais através de 

muita oração fervorosa.
Na tarde do primeiro dia, a 

Sra. Boknim Lee, presidente 
do Centro de Oração Manmin, 
dirigiu a Reunião de Oração 
Espíri to Santo,  na qual  os 
participantes analisaram suas 
vidas cristãs e se arrependeram. 
No segundo dia, o pastor Heejin 
Lee falou sobre como alcançar 
o nível da fé que Deus deseja 
que cada um de nós tenha.

O seminário foi realizado no 
amor de Deus, que quer que 
todos os membros sejam cada 
vez mais espirituais. O Dr. Lee 
disse que muitos realmente 
querem ser pessoas de espírito 
e que muitos alcançariam níveis 
mais elevados através daquele 
seminário.

Seminário 2011 de Líderes de Célula realizado no Resort Daemyung, localizado em Gangwon, dos dias 4 a 6 de julho. Participantes sem assento no auditório principal foram para um dos 
seis auditórios menores. O seminário tinha como objetivo ajudar os membros a se tornarem guerreiros espirituais que tomarão a frente na Era do Santuário Canaã. (Foto 1: Orador – Pr. 
Presidente Dr. Jaerock Lee, Foto 2: Grupo de Louvor Aleluia, Grupo Adoração de Poder, e Grupo Dança Celestial, Foto 3: Seminário 2011 de Líderes de Célula)

Irmão Haedong Yeo 
(7ª Missão de Graduandos)

Diácono Dr. Brian S. Yeo  (Secretário Geral da WCDN, Especialista em Medicina Integrativa)

“Deus Me Salvou!”

A WCDN prova que Deus está vivo e 
que a Bíblia é autêntica por  meio de 
dados médicos sobre curas divinas.

Br isbane, 
Austrália

É incrível o fato de eu estar vivo. Eu ia morrer, pois 
estava muito ferido e sangrando demasiadamente, por 
causa de um acidente de trânsito. Mas Deus me trouxe de 
volta à vida.

Quando recuperei a consciência, analisei toda a minha 
vida e meus erros vieram à minha mente – um a um. 
Comecei a me arrepender profundamente com lágrimas 
de ter me comportado mal sem dar ouvidos à minha mãe, 
matar aulas na escola particular, e cochilar nos cultos de 
domingo à noite.

Minha vida cristã mudou muito depois que estive no 
hospital. Minha irmã baixou os sermões do Dr. Lee e os 
louvores da Manmin em arquivos de MP3, os quais ouvia 
todo dia com alegria e recebia graça. Minha fé começou 

a crescer. Meus pais receberam oração do Dr. Lee várias 
vezes em meu nome. Depois de cada uma, meu estado 
melhorava e eu finalmente pude sair do hospital.

Cheguei até a ir participar da 8ª Conferência Médica 
Cristã Internacional na Austrália com o meu pai, que é 
médico. Ele me apresentou a outros 220 médicos de 27 
países, e eu pude testemunhar da minha cura em inglês. 
Eles se regozijaram juntos dando-me um grande aplauso. 
Fiquei muito feliz.

Agradeço ao Senhor, que tanto me abençoou. Quero me 
assemelhar a Ele cada dia mais e espalhar o amor de Deus, 
que me curou. Também espero entrar na Nova Jerusalém, 
o lugar mais lindo do Céu, com o Pastor Presidente Dr. 
Jaerock Lee.
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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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Sou pesquisador e trabalho no 
Centro de Pesquisas de Design 
Ambiental  e  Plano Aval ia t ivo. 
Geralmente passo o dia todo sentado 
em frente ao computador, o que 
acabou prejudicando minha visão. 
Minha esposa, diaconisa Youngook 
Lee, que trabalha como palestrante 
em faculdades, também foi acometida 
por um problema nas vistas.

No ultimo abril, tive a boa notícia 
de que o Pastor Presidente Dr. 
Jaerock Lee dirigiria um Culto 
Especial de Cura Divina três vezes 
em junho. Minha esposa eu tivemos 
nossas vistas examinadas no hospital 
para saber o que exatamente tinha 
de errado com nossos olhos. Minha 
visão estava tão comprometida 
que eu não conseguia ler sequer a 
maior letra do quadro. Minha esposa 
também estava com a visão 0.1/0.1.

Ficamos cheios de expectativas e esperança de cura 
no culto. Estávamos tentando de tudo para vivermos 
segundo a Palavra de Deus todos os dias. Mostramos a 
Deus nossos corações desejosos por Ele com oração e 
jejum.

Através da oração do Dr. Jaerock Lee, meu irmão 
e sua mulher (Gwangyu Lee, professora assistente na 
Universidade de Gangwon, Diaconisa Suhee Lim) 
também recebeu a benção da concepção depois de 
sofrer de esterilidade por 13 anos. Ganhei fé na cura, 
pois vira uma obra de milagre.

No dia 10 de junho, quando a primeira sessão do 
Culto Especial de Cura Divina foi realizada, corri para 
a Igreja Central Manmin de Seul depois do trabalho, de 
Chuncheon, e minha esposa, de Daegu.

Durante a segunda metade do culto, o Dr. Lee 
estava orando pelos enfermos do altar. Naquele exato 
momento minha esposa e eu sentimos nossos olhos 
ficarem quentes. Tive a certeza de que havia sido 
curado e tirei meus óculos.

Minha esposa disse ,  “Uau!  As coisas  es tão 
coloridas!” Ela estava transbordante de alegria. Eu 

pude ver claramente o Dr. Lee no 
altar também. Foi tão incrível!

Esperei na fila para receber sua 
oração com imposição de mãos. 
Ouv i  f a l a r  que  ma i s  de  4 .000 
enfermos enviaram formulários 
para receber oração. Na primeira 
noi te  1095 pessoas que t inham 
problemas de vista receberam oração 
individualmente. Minha esposa e eu 
tínhamos os números - 295 e 296. 
Depois da oração, colocava e tirava 
os óculos. Podia ver as coisas bem 
claramente, como se estivesse de 
óculos novos.

Subimos no altar para glorificarmos 
a Deus com nossos testemunhos, 
mas havia tantas pessoas que tinham 
sido curadas que não conseguimos. 
Minha vista estava tão boa que eu 
pude dirigir para Chuncheon sem usar 
óculos. Aleluia!

No dia 17 de junho, participamos da segunda sessão 
do Culto Especial de Cura Divina através da GCN na 
Igreja Manmin de Chuncheon. Depois do culto, fui 
para a cama. Quando acordei, estava muito surpreso 
mais uma vez. Antes eu via só o contorno do relógio, 
mas agora eu via os minutos claramente. E também 
fui curado da secura dos meus olhos. Minha esposa foi 
curada da enxaqueca causa pelo astigmatismo e hoje 
também vive sem óculos.

Agradecemos e glorificamos a Deus Pai e o Senhor 
que nos salvou. 

Diácono Jeonghwan Lee  (Igre ja Manmin de Chuncheon)

“É Como se Fosse um Sonho, Pois 
Agora Posso Viver sem Óculos”

Irmã Maria Kim (Missão Universitária 3)

“Fui Curada de Escoliose 
em Pouco Tempo”

Sou membro do Grupo de Louvor Arco-Íris, do 
Comitê de Artes Performáticas da Igreja Central 
Manmin.

Desde janeiro, nosso grupo tem tido aulas de canto. 
Começaram com treinamento básico de controle de 
respiração para aumentar a capacidade do pulmão 
acompanhado de alguns exercícios físicos.

Em março tive uma grande dificuldade. Quando 
abaixei meus ombros e alonguei meu peito, senti uma 
forte dor nas costas. Senti como se minha coluna 
estivesse sendo dobrada e a dor piorou.

 “Irmã Maria, endireite-se.”
“O que? Estou me endireitando.”
Depois de ouvir aquilo, me olhei no espelho. A altura 

dos meus ombros estava completamente diferente. 
Antes eu sentia dor nas costas quando carregava coisas 
pesadas. Vi que o sintoma era também relevante.

Meu raio-X mostrou que minha coluna estava com 

uma curvatura 15 graus acima da de pessoas normais; 
que queria dizer que eu estava com escoliose. Depois 
de muito pensar, passei por uma ortoterapia. Contudo, o 
resultado do teste, que saiu no dia 31 de maio, mostrou 
que ela de nada adiantou.

Eu ouvi falar que haveria um Culto Especial de Cura 
Divina em junho. Como estava feliz! Confiei em Deus 
oferecendo um jejum pela manhã e oração na Reunião 
de Oração Daniel e Reuniões de Oração Especiais. 
Arrependi-me de ter dado pouca atenção à oração 
antes, dizendo que estava ocupado com a escola e o 
trabalho. Também ofereci orações de arrependimento 
lembrando que tinha sofrido por causa do conselho ou 
reprovação dos outros.

No dia 17 de junho, recebi o fogo do Espírito Santo 
quando o Dr. Lee orou pelos enfermos do altar. Meu 
corpo se aqueceu e fui cheio de felicidade. Depois da 
oração, o Dr. Lee e a congregação louvaram com a 
canção ‘Jesus’. Estava louvando num par de scarpans, 
mas não sentia nenhuma dor nas costas. Tive certeza de 
que tinha sido curada.

Minhas costas foram examinadas de novo. Meu 
médico ficou estarrecido ao comparar o resultado de 

antes e depois da oração. “Sua coluna estava dobrada 
15 graus, mas agora ela está quase normal.” Dou graças 
a Deus Pai que me curou. Aleluia!

Antes da oração 
(31 de maio de 2011)

Depois da oração 
(24 de junho de 2011)

Terminologia Médica 
Escoliose é uma curvatura de mais de 10 graus na coluna 
sem razões para causa. Mulheres sofrem com o problema 1 
vez e meia a mais do que homens. Ocorre principalmente com 
adolescentes.

Nenhum dos deveres do reino de Deus pode ser exercido 
com a capacidade física. Ao conquistarmos o reino de Deus, 
temos de expulsar o inimigo com autoridade espiritual.

Não podemos vencer essa guerra espiri tual  com 
conhecimento físico ou amor carnal. Devemos ansiar pelo 
poder do alto para levar as almas que nos foram dadas à luz 
com amor e paixão. Não podemos fazer tal coisa com a nossa 
própria força, e assim, precisamos receber o poder de Deus. 
O que devemos fazer, pois, para sermos obreiros prendados 
que são abundantemente usados por Deus?

Em primeiro lugar, você precisa se armar com a Pa-
lavra.   

Armar-se com a palavra é um dos requisitos mais básicos 
para você se tornar um obreiro no reino de Deus. Se você 
não estiver armado com a Palavra física e espiritualmente, 
certamente terá dificuldades quando estiver ajudando ou 
aconselhando alguém. Você pode querer dizer algo, mas não 
consegue achar as palavras certas, ou às vezes não consegue 
exemplificar algo da maneira correta.

Se você cultivar seu coração com a verdade, poderá 
espalhar a graça de Deus a outras pessoas por mais que 
você ainda não esteja capacitado a pregar um sermão 
sistematizado, ou por mais que lhe faltem habilidades de 
oratória. O Espírito Santo lhe ensinará o que dizer em toda 
situação (Mateus 10:20). Se você tiver o dever de ensinar, 
você não pode simplesmente dizer, “Basta eu cultivar meu 
coração no espírito”, mas você também precisa ter uma base 
bem organizada da Palavra para poder receber as obras do 
Espírito mais facilmente.

O mais importante de tudo, é claro, é cultivar o seu coração 
com a Palavra. Só a luz pode dissipar as trevas. A intensidade 
da luz determinará o tanto de trevas que serão dissipadas. Por 
mais eloqüentes sejam suas palavras em um aconselhamento, 
você não pode transformar almas. Isso só acontece à medida 
que o seu coração é transformado pela verdade; aí sim você 
pode levar as almas que lhe foram encarregadas a entenderem 
a verdade e mudarem seus corações.

A razão pela qual você pode não ter se tornado uma 
pessoa espiritual ainda apesar de já ter ouvido a inúmeras 
mensagens, é porque você não ansiou nem se esforçou para 
isso. Você recebe graça por meio das mensagens, mas não 
a guarda para fazê-la durar. Começa a orar para se livrar de 
naturezas pecaminosas que identificou, mas logo pára. É por 
isso que não conseguiu atingir uma mudança significante 
mesmo depois de muito tempo. Agora, eu espero que você 
tome uma decisão definitiva, sonde o seu coração e guarde a 
Palavra de Deus todos os dias.

Em segundo lugar, você precisa suprir suas deficiên-
cias do corpo.

U m a  d e f i c i ê n c i a  d o  c o r p o  a c o n t e c e  f í s i c a  o u 
espiritualmente porque você não passou pelo que deveria 
passar quando estava crescendo. Deficiências assim podem 
ser reveladas em diversas áreas.

Algumas pessoas tem muito pouca força de vontade ou 
determinação para guardar seus corações. Essas mesmas 
pessoas podem também ter pouquíssimo discernimento 
espiritual entre bem e mal ou alguma deficiência emocional 
que as impede de se compadecerem ou simpatizarem-
se com outras pessoas. Sua aparência, modo de vestir, 
comportamento, ou jeito de falar podem ser repulsivos às 
pessoas. Obviamente, existem diferenças de pessoa para 

pessoa, mas quando o nível de maturidade está muito abaixo 
do nível ordinário, podemos dizer que trata-se então de uma 
deficiência do corpo.

Não podemos dizer que todas as deficiências do corpo são 
pecados, mas elas causam algo que não é gracioso aos olhos 
dos outros. Além do mais, as deficiências do corpo podem se 
tornar um grande obstáculo para a pessoa se livrar dos seus 
pecados. Se você tem alguma deficiência assim, você precisa 
se dar conta deste fato e as transformá-la. Espero que você 
preste atenção às suas expressões faciais, atitudes, hábitos 
de fala, e outras pequenas coisas, buscando um jeito que seja 
como o do Senhor. 

É claro, todavia, que pode não ser fácil identificar essas 
coisas e se livrar delas por conta própria. Pode ser que 
você não faz sequer ideia das deficiências que você tenha. 
Ainda que esteja ciente delas, como elas se formaram desde 
a infância, mudá-las não é fácil. Contudo, à medida que 
você se arma com a Palavra e ora fervorosamente, você as 
identifica como se estivesse se olhando no espelho. Mas 
você pode cuidar delas com o poder do Espírito Santo e a 
sabedoria de Deus, quando orar fervorosamente com um 
coração ansioso pelas coisas do Senhor.

Em terceiro lugar, você precisa ter um amor perfeito 
amor.

À medida que você se armar com a Palavra espiritualmente 
e compensar suas deficiências, você cultivará o coração do 
espírito em você. E também à medida que você cultivar 
o coração do espírito, o seu coração será cheio de amor 
espiritual. Com esse amor, você poderá cumprir seu dever 
com poder. 

Aqueles que possuem só amor carnal não entendem o 
ponto de vista dos outros. Eles tentam dar aos outros o que 
acham que é bom. E como eles dão aos outros algo que eles 
sentem que é bom, esperam uma certa reação em troca, e 
tentam mudar os outros apressadamente. Mas se estes não 
mudam como esperado, eles se frustram e desistem depois de 
tentarem um pouco.   

No entanto, se você ama espiritualmente, você não se 
frustra ou desaponta só porque as pessoas não estão mudando 
como você esperava. Por mais que elas ajam com maldade, 
você não as julga ou condena seus comportamentos. Você 
tenta entender seus corações e porque elas estão agindo 
de tal maneira. Assim, você pode tentar satisfazer suas 
necessidades. Por mais que pareça muito difícil que elas 
mudem e deixem de ser ordinárias, você as olha com olhos 
de fé e não pára de ajudá-las até que mudem.

Por mais que você ame alguém com amor carnal, de nada 
adianta. Devemos amar as pessoas com amor espiritual, que 
pode plantar fé e vida nelas. Embora você possa ajudá-las 
financeiramente e ouvir suas histórias, você não pode mudá-
las com amor carnal.

Se você dá amor espiritual às pessoas, você pode até 
colher frutos por um momento, mas depois de um tempo, 
verá que os frutos terão desaparecido. No caso de jovens, 
por exemplo, o amor carnal só pode plantar carne e causar 
emoções sentimentos desorientados. Portanto, espero que 
você cultive o perfeito amor espiritual em seu coração. Quero 
lhe incentivar a mudar almas e plantar fé nelas com tal amor.

“Tudo posso naquele que me fortalece.” (Filipenses 4:13)

Poder

Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

lhe ince

Notícias

Festa da Colheita no Culto de 
Domingo e Santa Ceia

Igreja Central Manmin Apóia a 
‘Festa pelos Idosos e Def icientes da 
Área de Dongjak’

No dia 3 de julho, a Igreja Central Manmin realizou 
a o Culto de Domingo Festa da Colheita. Junto 
com o Domingo de Páscoa, Domingo de Ação de 
Graças, e Domingo de Natal, o culto faz parte das 
grandes festas dos cristãos. A Santa Ceia também foi 
celebrada no santuário principal e em outros.
Durante o Culto Dominical da manhã, o Dr. Jaerock 
Lee pregou uma mensagem de título ‘Deus nos 
Protege’ baseada em Deuteronômio 32:10. No culto 
da noite, foi pregada uma mensagem a partir de João 
6:55, chamada ‘Ação de Graças’.
Os membros da Igreja Central Manmin agradeceram 
a Deus por sempre guardar nossos corações e almas 
do mundo das trevas e nos proteger de todos os tipos 
de doenças e acidentes nos seis primeiros meses 
de 2011. Depois eles gravaram o amor do Senhor 
comendo pão, a carne do Senhor, e bebendo suco de 
uva, o sangue do Senhor, na a Cerimônia de Santa 
Ceia.

A Festa pelos Idosos e Deficientes foi organizada 
pela Associação de Deficientes Internacional 
de Intercâmbio Cultural e realizada no Centro 
Comunitário de Dongjak. O Dr. Jaerock Lee entregou 
a mensagem congratulatória dizendo, “Tenho a 
esperança de que o aroma do amor entre os vizinhos 
se espalhará na área.” A igreja apoiou o evento com 
manobristas, atendentes, e ônibus da igreja.


