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O Retiro de Verão das Missões de Homens e Mulheres foi realizado com o tema ‘Confiança’ entre os dias 1 e 3 de agosto. Crentes e pastores da Coréia e outros países estiveram 
presentes e o evento foi como um festival – cheio de graça e amor espiritual.

O Retiro de Verão da Manmin é uma 
valorosa oportunidade para os membros 
da igreja ‘recarregarem’ suas forças 
espirituais e ter um encontro com o Deus 
vivo no amor do Senhor durante seu 
período de férias.

O Retiro de Verão 2011 da Missão de 
Homens e da Missão de Mulheres foi 
realizado no Resort Muju Deogyusan, 
na província de Jeonbuk, com o tema 
principal ‘Confiança’, baseado em João 
15:1-8. Dele participaram pastores e 
crentes de Seul, Daejeon, Busan, Gwangju, 
Cheongju, Gumi, Masan, Yeosu, Mokpo, 
Chuncheon, e Jeju da Coréia. Além disso, 
outros 330 pastores e irmãos de 29 países 
como Estados Unidos, Canadá, Bélgica, 
Kazaquistão, Israel, Cingapura, Japão, 
Filipinas, e China provaram que o Retiro 
se tornou um festival global. 

A primeira sessão educativa começou 
com a oração pré-gravada do Pastor 
Presidente Dr. Jaerock Lee. Depois, a 

Sra. Boknim Lee, presidenta do Centro 
de Oração Manmin pregou a mensagem 
‘Esposa Excelente: Oração para Entrar na 
Nova Jerusalém’, inspirada em Provérbios 
31:10. Ela incentivou os ouvintes a se 
livrarem da inverdade de seus corações 
com paciência, assim como a concha 
precisa passar por terríveis dores para 
produzir uma pérola. Ela disse, “Então, se 
você enche o seu coração com o coração 
da bondade, você poderá se tornar uma 
linda noiva do Senhor”.

Na manhã do segundo dia, crentes 
coreanos e estrangeiros participaram do 
Encontro Atlético. Os times ‘Time da Fé’, 
‘Time da Esperança’, e ‘Time do Amor’ 
competiram em jogos de gincana como, 
pula corda em grupo, futebol, vôlei, cabo 
de guerra, corrida de obstáculos, e outros. 
Os jogos ajudaram a solidificar a unidade 
e fraternidade entre todos e a competição 
de gritos de guerra animou ainda mais os 
participantes.

O ‘Time do Amor’ saiu vencedor do 
Encontro Atlético, e o prêmio MVP foi 
para o Diácono Woongkil Park, da Igreja 
Manmin de Daejeon, e Irmã Jennifer, da 
Bélgica.

À noite, a pastora Heejin Lee, presidenta 
do Comitê de Artes Performáticas, 
pregou a mensagem ‘Confiança’ a partir 
de João 15:1-8. Ela disse, “Temos tido 
experiências espirituais através do pastor 
continuamente; e elas fazem com que a 
nossa fé cresça. Se entendermos como é 
o mundo, o espaço espiritual, poderemos 
entender a vontade do pastor;  e  se 
confiarmos no pastor, poderemos entrar 
no lugar mais lindo do Céu – a Nova 
Jerusalém”.

Então, a pastora Heesun Lee, professora 
conselheira da Missão de Homens e de 
Mulheres, foi cheia do Espírito Santo 
enquanto liderava a Reunião de Oração 
e a Fogueira de Louvor e Adoração. Os 
irmãos presentes glorificaram a Deus e 

cantaram louvores cheios de esperança 
pelo Céu. Eles assistiram o show de 
fogos de artifício e refletiram sobre suas 
vidas, e tanto a reunião de oração quanto 
a fogueira trouxeram mais unidade e 
harmonia para os membros da Manmin de 
todo o mundo. Todos ali puderam sentir o 
amor de Deus, que nos conforta, abençoa 
e responde.

A previsão do tempo para aquela 
semana (a primeira de agosto) era de 
chuva pesada e um calor exorbitante. 
Contudo, com as orações do Dr. Lee, 
todos puderam contemplar arco-íris, 
estrelas móveis, luzes de aurora, e outras 
coisas no céu, enquanto desfrutavam de 
um clima temperado e com o brilho do 
sol. Esse ano, como já aconteceu outras 
vezes, libélulas pousaram no rosto, mãos, 
ombros e ponta dos dedos das pessoas. 
Graças a elas, o ambiente ficou ainda mais 
agradável, pois elas eliminam a presença 
de insetos importunos.

Com o Tema Principal Sendo ‘Confiança’, o Evento Atraiu 7.000 Crentes de 29 Nações

Retiro de Verão 2011 Torna-se um 
Festival Espiritual Internacional!

“O Retiro de Verão da Manmin Foi 
Cheio de Momentos Inesquecíveis”

O Retiro de Verão da Manmin é um festival espiritual global agora. Isso porque dele participaram 
330 pastores e irmãos de 29 nações como os EUA, Canadá, Bélgica, Kazaquistão, Israel, Cingapura, 
Japão, Filipinas, e China. Nós colhemos os comentários dos participantes – que tinham expectativas 
por mensagens, orações, sinais e maravilhas – e os compartilharemos com vocês.

Águas Doces de Muan

Momento das Libélulas

Fogueira de Louvor e Adoração

Reunião de Oração Plenitude do Espírito Santo

Reunião de Oração Plenitude do Espírito Santo

Sessão Educativa

Irmão Nikolay Palnikov, EUA: “O Retiro de Verão foi muito especial. Nunca tinha participado de algo parecido 
na Rússia ou nos EUA. Amei as mensagens pregadas nas Sessões Educativas; e as habilidades dos grupos de dança 
e louvor eram impressionantes e comoventes. Já tinha participado de cultos na Igreja Central Manmin pela Internet 
e visto as obras poderosas de Deus, mas me senti ainda mais abençoado no retiro. Fiquei tão feliz ao ver libélulas 
pousando nas pontas dos meus dedos e na minha cabeça!”

Rev. Fernando Borbon, Embaixados Sul-Coreano na Costa Rica; “Pude sentir a existência de Deus ao ver as 
estrelas móveis”, disse ele com alegria e entusiasmo. 

Irmã Jennifer, da Bélgica, e que recebeu o prêmio MVP no Encontro Atlético: “Jamais imaginaria que eu 
receberia o prêmio, fiquei muito surpresa. Acho que o ganhei o jogo porque Deus me ajudou. Já participei de 
diversos acampamentos cristãos na Europa, mas o da Manmin foi totalmente diferente e maravilhoso, pois senti a 
existência de Deus. Foi uma grande benção para mim”.  

Diretor Alexsey Smotrov, da Escola de Treinamento Missionário em São Petersburgo, Rússia: “Fiquei 
impressionado com as libélulas pousando em mim e gostei muito da reunião de oração com a Senhora Boknim 
Lee. Com sua oração pela minha vida, lágrimas começaram a rolar em meu rosto e eu não conseguia mais me 
conter”. Smotrova, sua esposa, disse: “Recebi muita graça ao ver tantos crentes organizando todos os eventos de 
forma tão sistêmica e em um só coração”.

Smotrova, sua esposa, disse: “Recebi muita graça ao ver tantos crentes organizando todos os eventos de forma 
tão sistêmica e em um só coração”

Reverendo Patrick Roger Lawrence, Igreja Saint Luke, uma igreja anglicana no Siri Lanka:  “Fiquei 
impressionado com a quantidade de pessoas. Senti como se estivesse no Céu”.

Irmã Maria Goren, de Jerusalám, Israel: “Fui abençoada ao ver tantos crentes louvarem a Deus em um só 
coração. As mensagens pregadas nas Sessões Educativas são muito práticas, pois posso usá-las no meu dia-a-
dia. Gostei muito”.

Pastor Oleg Yershov, Igreja Manmin de Ashdod, Israel: “Fiquei impressionado com o tempo fresco e 
ensolarado. Deus parou a chuva durante todos os eventos e até escondeu o sol atrás de nuvens. Para ser 
honesto, estava preocupado, pois choveu quando saímos para ir para o Encontro Atlético. No entanto, os 
crentes ao meu redor confessaram com toda certeza, “No chão do evento não cairá nem um pingo de chuva!”. 
Sua confissão foi comprovada. Estava ensolarado e foi e eu fui tão abençoado!”

As três irmãs quenianas - Kahambu Mwenge Kukopa, Kachanula Stella, e Mukopa Deborah – de 
Nairobi, Quênia disseram: “Gostamos do Louvor na Fogueira. A pastora Heesun Lee dirigiu o evento e 
enquanto cantávamos com ela, sentimos o grande amor de Deus. Foi tão bom visitar o as Águas Doces de 
Muan e ver as libélulas, as estrelas móveis e as luzes misteriosas de 5 cores ao vivo!”

Fui enviada pela Associação das 
Assembléias Evangélicas, Louisiana, 
EUA, para intermediar uma parceria 
com a Igreja Central Manmin.

Foi a minha primeira vez na 
Coréia e tive experiências bem 
diferentes aqui. No Retiro de Verão 
Manmin, inclusive, pude sentir 
claramente que estou vivendo no 
Senhor.

Libélulas pousaram em mim e 
eu pude ver estrelas móveis no 
céu à noite. Vi arco-íris sobre a 
Igreja Manmin de Muan e pude 
até contemplar uma coluna de 
fogo do Espírito Santo no arco-

íris, inspirada por Ele. Sempre ouvira 
falar de sinais e maravilhas, mas foi a 
primeira vez que os experimentei. Sei 
que Deus existe, e Ele me mostrou tais 
sinais, maravilhas e obras de poder. 
Com uma experiência tão impactante 
assim, espero poder despertar muitas 
almas européias que nunca viram tais 
coisas.

Ouvi o evangelho da santidade 
pela primeira vez na Cruzada de 
Curas Milagrosas da Estônia, com 
o Dr. Jaerock Lee, em outubro 
do ano passado. Vi que a essência 
do evangelho da santidade é que 
precisamos nos livrar da inverdade do 

nosso coração 
e recuperar 
a  imagem 
p e r d i d a 
d e  De us; 
e  a t r a vés 
do retiro vi 
crentes sendo 
t ransf ormados 
pelo amor do Senhor e poder de Deus.

Creio que a graça e entendimento 
que recebi aqui serão muito úteis para 
meu ministério na Europa. Desejo 
fortalecer os laços com a Manmin para 
que os europeus possam ser renovados 
e poderosamente transformados.

Dra. Lilliana Van Heulen (Doutora em Teologia – Associação das Assembléias Evangélicas)

Espero que os Europeus Se Despertem 
Por Meio de Poder, Sinais e Maravilhas
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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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“Você Está Sobre a Rocha da Fé?”

   A Primeira é o ‘Temperamento Estourado’

 ‘Ter um temperamento estourado significa que sentimentos ruins como a raiva, por exem-
plo, surgem no coração. Quando a pessoa não consegue segurar essa raiva, ela pode acabar 
falando palavrões ou se tornando violenta. No entanto, aqueles que estão sobre a rocha da fé 
não tem nem um sentimento ruim e temporário sequer no coração.

Se precisamos nos esforçar para reprimir o temperamento estourado, pode ficar difícil de 
segurá-lo dentro de nós ou podemos acabar falando uma coisa ou outra com algum veneno. 
Vemos, pois, que estamos longe do nível de ‘estar sobre a rocha da fé’. Se você acha que está 
sobre a rocha da fé, mas sua raiva é revelada através de expressões faciais, do tom de suas 
palavras, ou do seu comportamento, você está completamente enganado. Às vezes, há pessoas 
que se irritam e mostram seu temperamento estourado, mas dizem, ‘Não estou com raiva ou 
nervoso, mas só quero mostrar aos outros a coisa certa’, ou ‘Minha atitude, na verdade, é uma 
indignação por justiça’. Se elas dão tais desculpas, elas mesmas estão provando estar longe do 
nível da ‘rocha da fé’.

   A segunda são ‘Maus sentimentos’

‘Maus sentimentos’ surgem no coração quando coisas provenientes de inverdades nascem 
com sentimento ou emoção. É um conceito mais amplo do que o de ‘temperamento estourado’. 
Sentimentos desconfortáveis, ressentimento, e desapontamento são típicos exemplos. Quando 
alguém aponta seu erro e lhe reprova, você pode ter sentimentos desconfortáveis. Quando os 
outros não lhe servem, ou não lhe tratam da forma como queria, você pode ficar insatisfeito 
ou desapontado. Ou, quando você não recebe o reconhecimento dos outros, não recebe o que 
pensa merecer, ou é acusado injustamente, pode ficar decepcionado ou ressentido. Entretanto, 
se estivermos sobre a rocha da fé, teremos o coração de escravos indignos, como descrito em 
Lucas 17:7-10. Assim, maus sentimentos como o desapontamento ou desconforto não nascem 
no coração. Mas se você enganosamente se enganar dizendo, ‘Não tenho sentimentos assim’, 
quando na verdade os estiver tendo, não conseguirá ficar sobre a rocha da fé.

   Em terceiro vem o Ódio, os Ciúmes, 
   e a Inveja
Por mais que você possa não revelar o que tem em seu coração, quando continua a odiar 

alguém por dentro, é como se estivesse cometendo um homicídio, como lemos em 1 João 3:15. 
Isso não tem nada a ver com ‘estar sobre a rocha da fé’.

A inveja e o ódio são categorizados como obras evidentes da carne como escrito em Gálatas 
capítulo 5. Você deve se livrar desse mal. Quando vê alguém sendo elogiado, se os erros da 
pessoa vierem à sua mente primeiro, é porque você tem inveja em seu coração.O coração da 
verdade faz o oposto: ele se regozija diante de uma verdade.

Você deve se regozijar quando os outros fazem melhor do que você, são amados por outros, 
e ganham reconhecimento ou louvor. Você não pode erroneamente pensar que está sobre a 
rocha da fé se tiver ódio, inveja ou ciúmes em si.

   A Quarta é ‘o Coração Mentiroso
   e Enganoso’
Se você engana os outros ou inventa mentiras para sair ganhando, você está muito longe de 

estar sobre a rocha da fé. Há quem se gaba de suas habilidades de mentir e enganar; e há tam-
bém aqueles que mentem, mas tentam minimizar sua culpa. Tanto uma como a outra atitude 
provém de um coração mentiroso e enganoso.

Se você engana seu supervisor, a igreja, ou o pastor, quer dizer que você não está ciente de 
que Deus vê tudo. Ainda que algum problema seja resolvido com uma mentira num momen-
to, o fim serão tribulações e provas. Você pode até ter aprendido a mentir com coisas sérias, 
mas se quiser ficar sobre a rocha da fé, não poderá enganar os outros, mentir ou esconder algo.

   A Quinta Característica é ‘Julgar os Outros’

As pessoas julgam ou condenam segundo seus próprios pensamentos e conhecimento, ou 
segundo o que é bom e certo aos seus próprios olhos. Todavia, Deus é o único que sonda os 
corações e sabe de todas as coisas. Assim sendo, temos de saber que julgar ou condenar são 
atitudes provenientes da arrogância, como vemos em Tiago 4:11-12. Julgar geralmente gera 
calúnias, falsas pré-suposições, e falar mal dos outros. 

O fim do julgamento é a condenação. Em especial, você não deve criticar os outros em 
nome do discernimento. Aqueles que julgam olhando a aparência exterior ou ouvindo falsos 
rumores ainda precisam caminhar muito até chegar à rocha da fé.

   Em Sexto Vem o ‘Coração Inconstante’

A característica mais determinante das coisas carnais é que elas mudam. Aqueles que são es-
pirituais são fiéis àquilo que decidem fazer e não mudam de idéia. Se você quebra facilmente 
as promessas que faz aos outros e até mesmo as que faz a Deus, então precisa enxergar que os 
atributos da inconstância ainda estão em você. 

Aqueles que estão sobre a rocha da fé não abandonam a fé no Senhor – mesmo que suas 
vidas estejam em perigo e estejam com medo da morte. Eles não mudam. Em outras palavras, 
você pode ser um mártir com esse tipo de fé.

   A Sétima é o ‘Adultério’

O adultério se refere a olhar para uma pessoa do sexo oposto com desejo no coração ou 
adulterar em pensamento. Deus nos adverte claramente sobre pecados relacionados ao adulté-
rio como a sensualidade, a imoralidade, e a impureza. Para estar sobre a rocha da fé, a primei-
ra coisa da qual precisa se livrar é da mente adúltera. 

Em Mateus 5:27-28 o Senhor disse que qualquer que olhar para uma mulher com desejo em 
seu coração já cometeu adultério. Logo, você não apenas deve ficar longe de atitudes adúlteras, 
mas também arrancar as raízes do adultério que porventura já tiver cometido na mente ou no 
coração.

  A Oitava são os Aspectos da ‘Ganância,
  Cobiça, e Motivos Egoístas’
As pessoas geralmente revelam ganância ou cobiça por várias coisas como riqueza, fama, 

autoridade, e poder. Motivos egoístas são o coração que busca seus próprios desejos e a pessoa 
que só pensa em si. Eles geralmente vem por causa do dinheiro. Se ficarmos com o amor pelo 
dinheiro por causa da ganância e da cobiça, nós naturalmente nos distanciaremos de Deus e 
cairemos no prazer mundano, dirigindo-nos cada vez mais para a luxúria (Mateus 19:24).

São os motivos egoístas que causam todo tipo de corrupção relacionada ao dinheiro. Aqueles 
que os tem buscam sempre o benefício próprio e o de quem lhes são próximos. Portanto, você 
deve se livrar da ganância, da cobiça, e dos motivos egoístas.

   A Última é a ‘Traição’

O coração da traição está relacionado com o coração inconstante, mas também pode ser 
associado à engenhosidade, malícia. Quando alguns atributos maus como ‘só pensar em si’, 
‘arrogância’, e outros, se juntam, as pessoas passam a trair. Em casos mais sérios, pessoas que 
deveriam ser eternamente gratas a outras as abandonam e as traem. 

Esse é um mal mais sério do que o coração inconstante. Para ficar sobre a rocha da fé, você 
precisa se livrar completamente do coração traidor.

“Eu sou a videira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, 
Ele corta; e todo que dá fruto Ele poda para dar mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. 

Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. 
Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. 

Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não 
permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. 

Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos.” (João 15:1-8)

Confiança

Pelo fato de a confiança partindo só de um lado não ser 
completa, a confiança total é estabelecida entre duas pes-
soas quando ambas as partes confiam mutuamente. Um 
servo do Senhor precisa crer firmemente e confiar Nele, 
mas também tem de alcançar um nível onde o Senhor tam-
bém possa confiar e contar com ele. Isso é que é confiança 
completa; a qual deve existir entre o Senhor e Seus servos, 
fazendo-os ser um. O servo que se tornou um com o Sen-
hor é comparado ao galho que está na videira e, portanto, 
produz muito fruto. Assim, este pode glorificar a Deus. 
Deixe-me, pois, falar agora dos três aspectos da confiança.

O primeiro aspecto é a confiança entre você e 
Deus Pai.

Sua confiança em Deus pode ser mensurada pela me-
dida de sua obediência à Palavra. Quanto mais você obe-
dece ao que a Bíblia lhe diz para fazer, não fazer, guardar 
e se livrar, mais a sua confiança pode ser reconhecida. A 
pessoa que confia completamente em Deus vive segundo 
a Sua vontade o tempo todo, quer esteja sendo observada 
por outros ou não.

Isso ocorre porque ela crê que Deus existe e vê todas 
as coisas; e sabe que a boa vontade Dele está em Sua 
Palavra. Às vezes, viver segundo à Palavra de Deus pode 
parecer trazer sofrimentos, perdas, ou até mesmo ameaças 
à nossa própria vida. Mesmo diante dessas possibilidades, 
a pessoa que realmente confia em Deus, seguirá a Sua 
vontade.

Daniel e seus três amigos tinham uma confiança firme 
em Deus. Eles sabiamente se recusaram a comer da co-
mida do rei a fim de não se contaminarem com coisas sac-
rificadas a ídolos. Preferiram abrir mão de suas próprias 
vidas a se curvarem perante a imagem de um ídolo, pois 
só se curvariam, serviriam e adorariam a Deus. Daniel não 
parou de orar, mesmo depois que a oração acabou fazendo 
com que ele fosse jogado na cova dos leões.

Quão confiáveis eles devem ter sido aos olhos de Deus! 
O próprio Deus tinha uma confiança considerável neles. 
Eles obedeceram completamente à Sua vontade sem 
medo e estavam dispostos a passar por qualquer coisa por 
amor à obediência a Deus. Deus protegeu a todos eles na 
fornalha, e nenhum sequer sofreu algum ferimento. Deus 
também guardou Daniel na cova dos leões; e mais tarde os 
fez ter posições mais importantes do que antes.

O segundo é a confiança entre você e o Senhor.
Sua confiança no Senhor pode ser mensurada pela 

crença que tem Nele, que vai voltar para lhe levar à sua 
casa no Céu. O Senhor confiou aos Seus servos e obreiros 
o cuidado pelas almas que Ele comprou com o preço do 
seu sangue. Ele os pediu para cumprirem o dever de tes-
temunhar que Ele ressuscitou e é o Cristo; e prometeu que 
voltaria no tempo destinado.

Se você confia no Senhor, você jamais pode se esquecer 
desse dever assinalado por Ele. O Senhor deu a cada 

um de nós diferentes tarefas a serem desempenhadas de 
acordo com nossos talentos, e quando Ele voltar, teremos 
de prestar contas a Ele. Lucas 12:48 diz, “Mas aquele que 
não me conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, 
receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito 
será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será 
pedido”.

Se você confia verdadeiramente no Senhor, você precisa 
seguir o Seu caminho. Em primeiro lugar, tem de se asse-
melhar a Ele – à Sua santidade. Depois, precisa se sacri-
ficar pelas almas assim como Ele o fez. Se você confiar 
completamente no Senhor, então ele também confiará em 
você e lhe dará cada vez mais força e sabedoria.

Depois que o Senhor ressuscitou e subiu aos Céus, Seus 
apóstolos tiveram a confirmação de que Ele é o Cristo 
e com intrepidez e coragem pregaram o Evangelho sob 
circunstâncias que ameaçavam suas vidas. Sua confiança 
no Senhor é necessariamente acompanhada pela confiança 
Dele em você. Ele então lhe dá força e autoridade para que 
possa cumprir os deveres encontrados em Marcos 16:20.

O terceiro e ultimo aspecto é a sua confiança no 
pastor.

Como você pode medir sua confiança no pastor? Um 
fato é que quanto mais você alimenta pensamentos car-
nais, mais sua confiança nele diminui.

Por exemplo, suponha que você pense, ‘Por que o pas-
tor está dizendo tal e tal coisa? Ele não está falando a ver-
dade que eu conheço. De onde ele tirou isso?’ Todos esses 
pensamentos se encaixam na categoria de ‘pensamentos 
carnais’. Pessoas que pensam assim acham que estão cer-
tas em seus pensamentos, e assim não conseguem dizer 
‘Amém’ às palavras do pastor.

Que tipo de pessoa pode ser considerada como alguém 
que tem confiança no pastor? Quando diante de uma pa-
lavra do pastor que seja, a pessoa que confia nele não se 
prontifica a agir com pensamentos carnais. O servo que 
confia completamente no Senhor sempre aceita sãs men-
sagens pelo espírito e vê tudo com bondade. Ainda que 

ela perceba que suas opiniões e modo de pensar sejam 
diferentes, ela acha que ela é quem deve está errada e que 
o pastor está certo. Ela também pensa, ‘Deve haver uma 
razão para ele estar dizendo isso’. ‘Ele está tocando nesse 
ponto para nos iluminar e para nos guiar à verdade e ao 
espírito’.

Aqueles que aceitam a mensagem no espírito e a enten-
dem com bondade, podem se darem conta do significado 
espiritual das palavras do pastor mais tarde – palavras que 
dantes não entenderam imediatamente. Esse entendimento 
vem porque elas confiam no pastor e, portanto, acreditam 
em todas as suas palavras e as obedecem. A continuidade 
dessa prática as fazem crer mais e mais nele e ele também 
pode confiar nos servos e pastores que tem confiança nele.

O apóstolo Paulo teve alguns obreiros dignos de confi-
ança. Priscila e Áquila, seus companheiros em Cristo Je-
sus, o apoiaram em espírito e nas finanças. Ele confessou 
em Romanos 16:4, “Arriscaram a vida por mim. Sou grato 
a eles; não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios”. 
Esse versículo nos mostra o quanto Priscila e Áquila ama-
vam Paulo e como Paulo confiava neles.

Espero que você confie em Deus, no Senhor, e no pas-
tor, que sempre caminha com Deus obedecendo a palavra 
do Senhor e cultivando seus corações na verdade. Oro, em 
nome do Senhor, para que procedendo assim você receba 
respostas às suas orações e entre no lugar mais lindo do 
Céu – a Nova Jerusalém.

Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee

Notícias

Pastores Estrangeiros Vão à 
Igreja Central Manmin para 
Fazer os Cursos do SIM
Pastores e líderes de igreja de congregoções e igrejas 
associadas de Israel, Rússia e Kazaquistão fizeram 
cursos intensivos do SIM (Seminário Internacional 
Manmin). Durante um mês, começando em 13 de 
julho, eles estudaram ‘A Mensagem da Cruz’, ‘A 
Medida da Fé’, e ‘Espírito, Alma, e Corpo’; e de 1 
a 3 de agosto eles participaram do Retiro de Verão e 
visitaram as Águas Doces de Muan, para sentirem o 
poder de Deus.

Para entrarmos no Céu, precisamos receber a salvação pela fé, e então podemos também 
receber respostas a nossas orações. Em que nível, pois, você acha que a sua fé está?

Você está sobre a rocha da fé? ‘Rocha’ aqui se refere à fundação da rocha, que é ampla, 
achatada e grande. Ela representa um estado firme e seguro. Se estamos sobre a rocha da fé’, 
então a nossa fé é firme e nunca se abala, independente das circunstâncias. Para nós, quando 
nesse nível, não é difícil guardarmos a palavra de Deus. Podemos obter vitória em todas as 
coisas pela fé.

Para ficarmos sobre a rocha da fé, precisamos nos livrar das naturezas pecaminosas do 
nosso coração. Existem nove características que a pessoa não pode ter se estiver sobre a 
rocha da fé; e partir delas podemos analisar se estamos na rocha ou não.


