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As Obras de Fogo do Espírito Santo
Operadas na Ásia!

Mais da metade da população do mundo, 
que está chegando a 7 bilhões, vive na 
Ásia e se enquadra em alguma das quatro 
maiores religiões do planeta – o budismo, 
o cristianismo, o hinduísmo, e ou o 
islamismo!

Os frutos do evangelho da santidade tem 
sido produzidos através do ministério da 
Manmin na Ásia. No dia 6 de setembro, foi 
realizado em Java Leste, Nepal, um culto 
de cura com lenço com a pastora Grace 
Lee. As pessoas que participaram foram 
curadas de diversos tipos de doenças ao 
receber oração com um lenço sobre o qual 

o Dr. Jaerock Lee havia orado (Atos 19:11-
12) e glorificaram a Deus.

No dia 16 de setembro, cultos de cura 
com lenço também aconteceram em Osaka, 
Maizuru, Kyoto e Nagoya, no Japão, com o 
Pastor Heesun Lee. Outro evento também 
foi o Seminário de Pastores Associados, 
liderado pelos pastores Joseph Han e John 
Kim, no Centro Missionário Manmin em 
Delhi, nos dias 8 e 9 de setembro, fazendo 
o ministério da Manmin conhecido a 
muitos pastores de 16 estados da Índia e 
Bangladesh.

O evangelho da santidade e o poder de 

Deus tem sido espalhado em toda a Ásia 
através da televisão com a THAICOM5, o 
satélite NSS6, a TV a cabo das Filipinas, 
a Arul Vakku GCN TV da Índia, e a TV 
Isaac Paquistão; e através da publicação 
dos livros e do Notícias Manmin em 
diferentes línguas.

Quatro das cruzadas unidas do Dr. 
Jaerock Lee ajudaram a construir o alicerce 
para o ativo ministério que se tem hoje: 
a Convenção de Milagres Japão-Nagoya 
2000, a Cruzada Unida do Paquistão de 
2000, a Cruzada Unida das Filipinas de 
2001, e o Festival de Oração por Curas 

Milagrosas da Índia de 2002.
Uma das cruzadas em particular, o 

Festival de Oração por Curas Milagrosas 
da Índia de 2002, foi  conduzida na 
Praia Marina, Chennai, e contou com 
a participação de mais de 3 milhões de 
pessoas. Ali, obras incríveis aconteceram: 
cegos voltaram a ver, surdos a ouvir, e 
aleijados jogaram fora suas muletas e 
cadeiras de rodas e andaram. Algumas 
pessoas foram até curadas de AIDS e 
inúmeras se converteram ao cristianismo. 
O evento foi transmitido ao vivo para toda 
a Índia e países vizinhos.

Cruzada Unida no Paquistão 
2000, com o Rev. Dr. Jaerock Lee

Seminário para Pastores Sri Lanka

Seminário de Líderes de 
Igreja na China

Culto de Cura com 
Lenço em Papua do 
Oeste, Indonésia

Culto de Cura com Lenço 
na Tailândia

Cruzada Unida nas Filipinas, 
com o Rev. Dr. Jaerock Lee

Culto de Cura com Lenço na 
Mongólia

Culto de Cura com Lenço 
no Kazaquistão

Seminário para Pastores no 
Vietnã

Cultos de Cura 
com Lenço no Nepal 
e em Butão

Culto de Cura com Lenço na 
Malásia

Festival de Oração por 
Curas Milagrosas na Índia, 
com o Ver. Dr. Jaerock Lee

O Festival de Oração por Curas Milagrosas na Índia 2002, com o Rev. Dr. Jaerock Lee, reuniu 3 milhões de pessoas

Em dezembro de 1997, eu era 
guia de treinadores e pessoas em 
treinamento do Daehan Invest-
ment Trust. Certo dia, alguém me 
disse, “A palavra da vida tem sido 
proclamada e obras de cura tem 
acontecido na Igreja Central Man-
min.”

Então, eu e minha esposa fo-
mos à Vigília de Sexta na Igreja 
Central Manmin. Depois de ouvir 
a mensagem pregada, ela recebeu 
a oração do Dr. Jaerock Lee pelos 
enfermos, e por meio dela, ela foi 
curada de sua dor pós-parto.

Também recebi cura de uma 
hérnia de disco crônica em maio 
de 1998. Com sermões do Dr. Lee 
como as Palestras sobre Gênesis 
e as Palestras sobre Apocalipse, 
comecei a ter uma vida cristã 
verdadeiramente feliz. Comecei a 
entender profundos significados 
de versículos bíblicos que antes 
eram difíceis de entender e tam-
bém testemunhei inúmeros sinais, 
maravilhas, e obras de poder.

Enviado como missionário à 
Tailândia   

Em 2007, ouvi o testemunho de 
um crente tailandês que disse ter 
recebido muita graça por meio da 
GCN (Rede Cristã Global). Senti 
meu coração queimar, pois já viera 
me interessando no ministério na 
Tailândia; e comecei a me armar 
com oração e o evangelho da 
santidade.

Participei da viagem da visão do 
MMTC (Centro de Treinamento 
Missionário da Igre ja Central 
Manmin) em 2009. Depois, me 
candidatei para ser missionário na 
Tailândia. No f im, f ui enviado à 
Tailândia como missionário e ajudei 
o ministério da Igre ja Manmin 
Chai Prakan, que foi a primeira 
congregação da Manmin no país. 
Conheci os pastores locais, e também 
conheci um avivalista, que veio a ter 
muitas igrejas associadas.

Estabelecendo um alicerce 
firme para obras missionárias 
através do DVD ‘Poder de Deus 
VI’, Notícias Manmin, e da GCN 
O DVD ‘Poder de Deus VI’, o 
Notícias Manmin, e os programas 
da GCN estabeleceram um firme 

alicerce para meu ministério. Visitei 
muitas igrejas com meu laptop e 
projetor para mostrar o vídeo ‘Poder 
de Deus VI’ e também publiquei 
o Notícias Manmin em tailandês, 
enviando-o a todas as igrejas da 
Tailândia. Como resultado, recebi 
diversos telefonemas de pastores 
locais, e acabei conhecendo o Pastor 
Nongnuk (Igreja Eden Gold). O 
ministério com ele serviu como base 
para executar maiores obras missio-
nárias.

Em novembro de 2010, o Pastor 
Sungchil Lee (pastor assistente da 
Igreja Central Manmin) liderou 
um culto de cura com lenço (Atos 
19:11-12), e através daquele encontro, 
muitas igrejas se cadastraram como 
igrejas associadas à Manmin. Depois 
de ter sua igreja filiada à Manmin, o 
pastor Nongnuk instalou o receptor 
da GCN em sua casa e desde então 
tem assistido a louvores, sermões 
e testemunhos todos os dias. Além 
disso, ele também tem produzido 

muitos f rutos recebendo a a juda 
do Espírito Santo nas Reuniões de 
Oração Daniel, mesmo sem entender 
coreano.

Outro f ato que vale a pena 
compar t ilha r  f oi  que a  Irmã 
Rosarine, do norte da Tailândia, 
estava  à  beira  da  mor te  por 
envenenamento sanguíneo e foi 
restaurada! O pastor Nongnuk a 
chamou para receber a oração do 
Dr. Lee pelos enfermos transmitida 
pela GCN. Embora os programas da 
emissora sejam transmitidos somente 
em coreano e inglês, as obras de cura 
aconteceram transcendendo línguas.

Depois do culto de inauguração 
da Igreja Manmin de Chiang

Em fevereiro de 2011, o Pastor 
Sungchil Lee liderou o ‘Culto de 
Cura com Lenço Chiang Dao’. 
Quatro t ribos de sete cidades 
participaram. No país budista, 
aquilo f oi uma grande vitória 
para os cristãos, já que contou-se 

com o apoio do governo tailandês. 
Aconteceram obras incríveis de 
poder capazes de fazer não-crentes 
crerem. E vendo tudo aquilo, 
decidimos abrir uma congregação da 
Manmin ali.

Finalmente oferecemos o culto 
de inauguração da Igreja Manmin 
Chiang Rai no dia 12 de fevereiro 
de 2011. Pastores e irmãos de países 
vizinhos como Myanmar e Laos 
estiveram presentes, e assim o 
local f icou cheio de convidados. 
O presidente da  organização 
missionário Faith Vision, que 
treinou os pastores de Laos, também 
par ticipou. Ele nos conheceu 
depois de ser agraciado por meio 
do Notícias M anmin. Com a sua 
ajuda, realizamos o Seminário para 
Pastores de Laos, que serviu para 
abrir as portas das missões naquele 
país.

Um locutor de rádio também 
participou do culto de inauguração. 
Eu lhe dei o livro do Dr. Lee A 

Mensagem da Cruz, e depois de 
lê-lo, ele af irmou que fora cheio 
de assombro, “Tenho certeza que a 
Igreja Manmin Chiang Rai será o 
melhor exemplo dentre as igrejas da 
Tailândia, pois ela tem palavra de 
vida e o poder de Deus.”

Ele  nos  a judou  a  exe rce r 
nosso ministério via rádio e está 
trabalhando para a Rádio CRU, 
que cobre as áreas de f ronteira 
de Myanmar e Laos assim como 
Chiang Rai. O sermão do Dr. Lee ‘A 
Mensagem da Cruz’, louvores da 
Manmin, e a oração pelos enfermos 
são transmitidas todos os sábados.

Desde que o Centro Missionário 
Manmin foi incorporado  

Em maio de 2011, realizamos um 
encontro no Centro de Detenção 
Juvenil de Bangkok. O Pastor Taesik 
Gil e sua equipe missionária enviada 
para encontros no Paquistão e Sri 
Lanka pararam em Bangkok no 
tempo certo. O Pastor Gil pregou 
e o grupo de artes executou uma 
performance especial.

O Centro de Detenção Juvenil 
prestou uma assistência positiva ao 
encontro. O Governador de Prisão 
Juvenil do Ministério da Justiça, 
membros de um partido político, 
e membros de um comitê de 
reabilitação também participaram. 
O encontro foi um sucesso e deu 
muitos frutos.

Foi  uma  boa  opor tunidade 
para eu fazer o ministério do Dr. 
Lee conhecido a of iciais de alto 
escalão do Ministério da Justiça da 
Tailândia. Mostrei-lhes um vídeo 
de apresentação do Dr. Lee em 
que ele recebe o Prêmio de Serviço 
Voluntário do Presidente dos EUA, 
Barack Obama, que os impressionou 
e, por fim, minha esposa e eu fomos 
convidados como membros do 
centro de reabilitação do Ministério 
da Justiça, pois nossa contribuição 
foi reconhecida através daquela 
reunião.

Além do mais, tudo relacionado à 
incorporação do centro missionário 
f luiu tão bem! Espera-se que o 
processo demore um ano, mas no 
nosso caso, levou apenas três meses. 
Com isso, ganhamos um ponto de 
apoio para mais um salto nas obras 
missionárias. Aleluia!

“Minhas Obras Missionárias 
Ficaram Bem Mais

Fáceis Depois que as Poderosas obras 
de Deus Passaram a me Acompanhar!”

A irmão Lotchana Poongsook  estava em 
coma devido a um acidente de carro em 
Myanmar e foi levada a um hospital Chiang 
Rai, Tailândia, do outro lado da fronteira. O 
missionário Jaewon Lee recebeu o recado 
no telefone sobre ela e, depois de 10 dias 
que ela estava inconsciente, ele foi orar por 
ela com o lenço. Como lemos em Atos 19:11-
12, ela recuperou a consciência, segurou sua 
mão, e hoje já fala e se mexe normalmente.

Pessoa em coma volta à consciência através 
da oração com lenço

A evangelização familiar foi realizada através do 
livro do Dr. Lee A M ensagem da Cruz

A ir mã  Wir a i  Pr i t a,  que  v inha 
sofrendo depressão e estava a 
ponto  de  cometer  suic ídio,  f oi 
transformada através do livro A 
Mensagem da Cruz, do Dr. Lee. 
A té seu marido, que adorava a 
ídolos ardentemente, aceitou o 
Senhor e jogou 1,500 ídolos fora 
de uma só vez. Desde então, eles 
já receberam abundantes bênçãos.

Missionário Jaewon Lee, sua esposa Missionária Soonok Lee, e seus três filhos

Missionário Jaewon Lee (Igre ja Manmin Chiang Rai – Tailândia)
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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

# 235-3, Guro-3dong, Guro-gu, Seul, Coréia (152-848)
Tel: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048  
Website: www.manmin.org 
E-mail: manminministry@hotmail.com
Editor: Dr. Jaerock Lee
Diretor Administrativo: Geumsun Vin
  

a Dorna  J l anmin  M
Publicado pela Igreja Central Manmin 

Portuguese

2 

“No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus.” (João 1:1)

A Origem
Hoje, muitas pessoas buscam coisas em vão e vivem 

vagando pelo mundo, pois não conhecem a verdadeira 
Divindade que controla a origem de tudo no universo 
e governa todas as coisas na Terra. Elas vivem como 
lhes agrada, não sabendo de onde vieram, por que 
vivem nessa Terra, e para quê existem. Como uma 
árvore sem raiz, a pessoa que não conhece sua própria 
origem inevitavelmente viverá em vão.

Entretanto, aqueles que conhecem a origem de Deus, 
a Trindade, e como e por que serem humanos existem, 
podem crer em Deus e cumprir seu dever como 
humanos.

1. A Origem de Deus
João 1:1 fala sobre Deus no princípio, ou seja, a 

Origem de Deus. ‘Princípio’ aqui se refere ao tempo 
em que o Deus Criador existia sozinho em todos os 
universos. ‘Todos os universos’ não são o espaço que 
conhecemos com nossos próprios limites. Difundido 
no universo no princípio, esse espaço é muito maior do 
esse em que vivemos e vai além da nossa imaginação. O 
Deus Criador já existia só, desde antes da eternidade.

Então, por que a Bíblia diz, “No princípio era aquele 
que é a Palavra” em vez de “No princípio era Deus”?

Isso se dá porque Deus não existia na forma que 
Ele existe hoje. No princípio, Ele existia na forma de 
Palavra. Depois, Ele criou uma forma para Si mesmo 
quando o tempo que Ele mesmo estipulou chegou.

Mas, então como Deus era no princípio? Ele 
existia na forma de uma linda luz e um nítido som e 
controlava todo o universo sendo daquela maneira. 
Como 1 João 1:5 diz, “... Deus é Luz...”, Ele envolvia 
todo o universo original com Sua luz-som, que é a 
palavra de Deus. Naquele tempo, Ele não tinha nome 
ou traços.

2. O Deus Origem Abraça o Plano da Cultivação 
Humana

Em um determinado ponto da eternidade, Deus, que 
existia em forma de luz e som, abraçou o conceito 
da cultivação humana. Esta pode ser brevemente 
explicada da seguinte maneira: Deus criou os seres 
humanos; Ele permitiu que eles se multiplicassem 
sobre a Terra, e Ele quer levar aqueles que se parecem 
com Ele e se mostram como seus verdadeiros filhos 
para o Céu, aonde Ele terá uma vida feliz com eles, 
compartilhando amor para sempre.

Primeiro, Deus dividiu o espaço. Havia o espaço 
original, mas Ele o dividiu em diversos outros espaços 
para cumprir o propósito da Cultivação Humana. 
Depois dessa divisão, um acontecimento muito 
importante se deu. No princípio, o Deus Origem 
existia sozinho, mas então Ele passou a existir como 
Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. É como 
se do Deus Pai tivesse nascido o Deus Filho e o Deus 
Espírito Santo.

 A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, ou Seu 
único Filho gerado. Hebreus 5:5 diz, “...Tu és meu 
Filho; eu hoje te gerei”. O Deus Filho e o Deus 
Espírito Santo vieram do Deus Origem – o que une o 
coração e o poder (Filipenses 2:6-7).

3. A Aparência da Trindade
O Deus Origem, que existia como luz-som, era 

unificado. Depois, Ele Se dividiu em três luzes e veio 
a existir como Deus Trindade. Assim, a Trindade, que 
são as Luzes, ganhou uma forma.

Podemos entender o tipo de forma que a Trindade 
ganhou lendo suas obras da Criação. Gênesis 1:26 
diz, “Façamos o homem à nossa imagem, conforme à 
nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda 
a terra, e sobre os pequenos animais que se movem 
rente ao chão.”

‘Façamos’ aqui significa que Deus Pai, Deus Filho, 
e Deus Espírito Santo estavam envolvidos. Com base 
nessa passagem, podemos entender que o homem foi 
criado em semelhança à Trindade. Isso, porém, não 
quer dizer que se trata somente da imagem exterior. 
A semelhança também está no coração original do 
homem, que refletia Deus, que o criou como ser 
espiritual, cheio da verdade.

4. Deus Criou o Homem para Obter Filhos Ver-
dadeiros

A Trindade tomou uma forma e foi criando uma 
a uma todas as coisas necessárias para executar Seu 
plano da cultivação humana. Por exemplo, quando Ele 
existia como luz-som, Ele não precisava de um lugar 
para habitar. No entanto, depois de ter uma forma, Ele 
passou a necessitar de lugares para ficar bem como 
seres espirituais como hostes celestiais e anjos para 
servi-Lo. Dessa maneira, Ele criou primeiro os seres 
espirituais no espaço espiritual. Depois que muito 
tempo se passou, Ele então criou todas as coisas no 
plano onde vivemos hoje.

Deus não criou a Terra e o plano onde vivemos 
hoje logo depois que de criar os seres espirituais, mas 
depois de viver um longo tempo com os anjos e hostes 
celestiais. Por último, Ele finalmente fez todas as 
coisas no espaço físico, ou plano natural.

Por que Deus criou o homem uma vez que Ele 
já tinha incontáveis anjos e hostes celestiais? 
Porque Ele queria obter filhos verdadeiros. ‘Filhos 
verdadeiros’ aqui se refere a seres que ama a Deus 
de livre e espontânea vontade, se assemelham a 

Ele, e compartilham de amor verdadeiro com Ele 
experimentando a relatividade. 

Tirando algumas poucas hostes e anjos, a maioria 
obedece à palavra de Deus incondicionalmente e O 
serve como robôs. Os seres humanos, por sua vez, 
podem obedecer e amar a Deus por vontade própria. 
Em outras palavras, Deus tinha um plano para a 
cultivação humana e criou o primeiro homem, Adão,  
fim de obter filhos verdadeiros, que o amariam e 
seriam amados por Ele – ambos, de todo o coração.

5. A Origem do Homem
Gênesis 2:7 fala, “Então o SENHOR formou o 

homem do pó da terra e soprou em suas narinas o 
fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente.” 
Os seres humanos são completamente diferentes 
daquilo que os darwinistas afirmam serem. Não 
evoluímos de um animal inferior. Fomos criados como 
seres espirituais que refletem a imagem de Deus desde 
o início.

Deus criou o homem à Sua semelhança com o pó 
da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. 
Todas as coisas do homem, tanto em espírito como em 
corpo, vem da do Deus Origem. Os homens são seres 
espirituais vindo do alto e possuem um espírito.

Você pode achar que só seu pai biológico é o seu 
pai pensando ‘Foi através dele que eu pude nascer’. 
Contudo, se traçasse suas raízes, no fim você chegaria 
ao primeiro homem, Adão, e veria que Deus foi quem 
criou este. Assim sendo, Deus é o nosso verdadeiro 
Pai, que criou o homem.

6. A Semente da Vida Dada por Deus e a Con-
cepção

Deus Criador deu o esperma aos homens e os 
óvulos às mulheres. Essas são as sementes da vida. 
Com o poder de Deus, elas contém tudo aquilo que 
é necessário para a formação dos órgãos e nervos do 
homem. Elas são pequenas demais para serem vistas 
a olhos nus, mas contém a aparência, os hábitos, a 
personalidade, e a natureza dos pais. Dessa forma, 
quando alguém dá a luz a um bebê, esse bebê se parece 
com seus pais não apenas na aparência, mas também 
na personalidade.

As pessoas não conseguem gerar a um bebê com 
sua própria força, mas o fazem porque Deus os deu a 
origem, a semente da vida.

A concepção ou a gravidez pertencem a Deus 
Criador. Hoje, já existe a inseminação artificial, 
mas ela não cria as sementes da vida, isso é, 
espermatozóides e óvulos. Independente dos grandes 
avanços da medicina, a criação de uma nova vida só 
pode ser executada pelo poder de Deus.

Queridos irmãos e irmãs,
Eu quero encorajar vocês a descobrirem o poder e a 

natureza divina de Deus Criador por um simples olhar 
ao redor, como Romanos 1:20 fala. Além do mais, 
espero que você conheça a origem da Trindade e a sua 
origem. Oro, em nome do Senhor para que você receba 
respostas a tudo que pedir a Deus.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

Deus quer que seus filhos matem a carne e sejam espirituais o quanto 
antes possível. À medida que eles se tornam espirituais, eles se 
comunicam Ele de forma mais clara, quebram as obras do inimigo, 
produzem muitos frutos, e vivem na grande glória do Céu. ‘Matar 
a carne e ser espiritual’ aqui se refere ao processo de se livrar do 
pecado e maldade que mancham o coração com inverdade e recuperar 
o lindo coração de bondade que se assemelha ao coração do Senhor.

Para Matar a Carne 
e Ser Espiritual

Bíblica

Na  B í b l i a ,  c a r ne 
se refere a tudo que 
perece, desaparece, 
e muda, e todas as 
coisas que são mal-
cheir osas,  su jas  e 
imundas. E tudo isso 
inc lui  não  somente 
coisas visíveis, mas 
também inverdades, 
pecados, maldades e 
injustiças invisíveis.

 ‘ E s p í r i t o ’ ,  p o r 
sua  vez,  se  r e f er e 
a  c o i s a s  qu e  n ã o 
perecem ou mudam, 
m a s  d u r a m  p a r a 
sempr e.  Isso  inc lui 
todas as coisas que 
são limpas, perfeitas 
e de verdade.

É comum estudantes dizerem que vão estudar muito durante as férias e 
melhorarem suas notas no próximo semestre. No entanto, ter a intenção 
apenas não leva ninguém a notas melhores. Você precisa tomar as devidas 
atitudes a fim de capacitá-lo a cumprir o que pretende.
Com a vida cristã é a mesma coisa. Digamos que alguém estava no 

mundo e fazendo coisas carnais, mas mudou e agora está determinado a 
perseguir coisas espirituais. Essa pessoa precisa fazer planos específicos e crer e colocar na cabeça que fará realmente de tudo para 
que aconteça aquilo que ela deseja.

Para melhorar suas notas, estudantes devem se afastar de distrações. A fim de fazer isso, eles devem se assegurar de que são 
capazes de identificar quais são elas no processo de se tornarem mais espirituais. Se novelas ou jogos os distraem e fazem com que 
negligenciem a vida cristã, eles devem se abster de tais coisas. Devem se abster de seguirem tendências mundanas obtendo tudo 
aquilo que desejam. Se alguma coisa os interrompe ou impede o crescimento de sua fé, seja algo que queiram fazer ou até mesmo 
comer, ela é algo da qual precisam se livrar.

Eles não devem relaxar achando que não se trata de pecado ou que algo é um pecado muito bobo. Precisam gravar sua 
determinação no coração a fim de serem espirituais e atingirem seu objetivo. Como registrado em Efésios 4:22, “...quanto à antiga 
maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos.”

Em primeiro lugar, 

você deve ser determinado e 
buscar ser espiritual

Para pararmos de alimentar a carne, precisamos nos esforçar para nos 
enchermos de coisas espirituais o tempo todo. Pensar ‘não farei; não 
assistirei’ não basta. Temos de tentar pensar e dizer coisas na verdade, 
e encher nosso coração com oração, louvor, e palavra de Deus. Assim, 

coisas que não são de verdade sairão dele rapidamente.
Quando o ódio, a calúnia, o adultério, a mentira, e a irritação saem do 

coração, se você não o encher de verdade, essas coisas carnais podem voltar. Assim, você precisa encher diligentemente seu coração 
com coisas espirituais como a bondade, o amor, a paz, e o serviço.

A maneira de enchermos nosso coração de coisas espirituais e guardar o que Deus diz para guardarmos, pois quando praticamos a 
palavra Dele, produzimos abundantes frutos espirituais.

Quando oramos fervorosamente e nos esforçamos, o Espírito Santo certamente nos ajuda. À medida que enchemos nossos 
corações de coisas espirituais com a Sua ajuda, podemos colocar a verdade em prática de forma mais fácil. Não somos forçados a 
praticar a verdade, mas o fazemos com a alegria.

No processo, é muito importante sempre tentar agir de acordo com a palavra. Além disso, também devemos ter o coração que não 
desiste enquanto não ser tornar totalmente espiritual. Podemos cultivar nossos corações no espírito quando não nos desapontamos 
mesmo diante de uma lenta mudança, e continuamos correndo em direção ao alvo com determinação.
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Em segundo lugar, 

você precisa se encher 
de coisas espirituais.

Um ditado chinês diz, ‘A graça recebida é impressa até nos ossos de 
quem a recebe’, que quer dizer que jamais devemos nos esquecer da graça 
que recebemos, e devemos ser gratos. Aqueles que tem um bom coração 
jamais se esquecem da graça que um dia receberam. Eles a imprimem em 

sua mente e desejam sempre retribuir.
Uma irmã tinha taquicardia supraventricular, uma doença muito rara, e foi 

curada, passando a desfrutar de uma boa saúde pela graça de Deus. Essa irmã tem se empenhado a retribuir a graça recebida desde 
a infância. Ela sempre tentou se afastar do pecado, que Deus odeia, e se esforça para ter um coração de bondade e de espírito, com 
o qual Deus se agrada. Ela já recusou ofertas de emprego de algumas agências de entretenimento porque valorizava a obra de Deus 
mais do que qualquer outra coisa.

Todos os filhos de Deus já foram agraciados, mesmo que ainda não tenham sido curados de alguma doença. Estavam destinados 
ao inferno, mas receberam o perdão e herdaram o reino dos céus. Que incrível graça é essa! Aqueles que conhecem essa graça estão 
sempre cheios de esperança pelo Céu, alegria, e gratidão.

O apóstolo Paulo trabalhou fielmente a ponto de morrer, e levou muitas almas ao caminho da salvação. Ele não sequer pensou, ‘Já 
fiz isso tudo. Já basta. Já que já produzi tantos frutos, vou descansar um pouco agora.’

Ele foi espancado inúmeras vezes e preso. Contudo, ele se preocupava apenas com o reino de Deus e ficava pensando o tempo 
todo em maneiras de retribuir a graça do Senhor. Mesmo quando foi martirizado, tudo que ele fez foi dar graças a Deus, que o 
chamou quando ele era o ‘pior dos pecadores’. Ele foi chamado como apóstolo dos gentios e Deus o glorificou no martírio.

A gratidão transborda em seu coração? Se nos dermos conta do amor de Deus, que cultiva nossos corações no espírito e nos leva à 
mais linda moradia, poderemos nos despojar da profunda maldade dos nossos corações e trabalhar fielmente com toda a nossa vida. 
Espero que você cultive seu coração em espírito e se torne uma pessoa espiritual com a qual Deus se agrada.
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Por ultimo, 

não podemos esquecer da graça 
de Deus que recebemos


