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Eventos de Celebração ao 29º Aniversário da Igreja

Um Festival com a Beleza 
Da Felicidade do Céu

A Igreja Central Manmin, que tem 
realizado a evangelização da nação 
coreana e cumprido sua missão mundial 
com o explosivo poder do Espírito 
Santo, celebrou seu 29º Aniversário.

Aproximadamente 230 convidados de 
honra da política, religião, mídia, GCN 
(Global Christian Network - Rede Cristã 
Global) e WCDN (World Christian 
Doctors Network – Rede Mundial 
de Médicos Cristãos) de 30 países 
participaram do culto de véspera e do 
culto de celebração do aniversário com 
apresentações.

No dia 7 de outubro às 21:30 o lindo 
vídeo 3D “Céu - Um Enorme Castelo na 
Nova Jerusalém” foi exibido. Depois, 
na segunda metade da vigília de sexta, 
houve uma apresentação de título ‘Céu’ 
em celebração da véspera do aniversário. 
O Dr. Peter Okaalet, Diretor Sênior da 
Saúde e HIV (M.A.P International) do 

Quênia disse, “Tudo foi incrível. Pude 
me sentir no próprio céu”.

No dia 9 de outubro, no culto de 
domingo de manhã de celebração ao 
29º aniversário da igreja, o Pastor 
Sênior Dr. Jaerock Lee pregou uma 
mensagem de título ‘Deus é Digno de 
Ser Glorificado’, a partir do texto de 
Isaías 42:8. Durante a mensagem os 
membros da igreja glorificaram e deram 
graças a Deus pelos incríveis sinais e 
maravilhas que Ele tem manifestado em 
seu meio e pelas respostas que recebem 
Dele já há 29 anos. Em seguida, às 3 
da tarde foi celebrado mais um culto de 
aniversário, também com apresentações. 
Naquele, o Pastor Jaercok Lee pregou 
uma mensagem chamada ‘Céu’ baseada 
em Apocalipse 22:1-2. Ele disse, “A 
Igreja Central Manmin irá fazer o desejo 
de Deus, sem cessar, para levar todas as 
pessoas ao Reino dos Céus”.  

Durante o cul to,  o  Dr.  Mikhai l 
Morgulis, presidente da Fundação da 
Diplomacia Espiritual, EUA, fez um 
discurso de congratulações. Ele disse, 
“A Igreja Central Manmin é uma ilha 
de amor. Deus os tem abençoado de 
modo a verem sinais e maravilhas com 
freqüência pelos últimos 29 anos através 
do Dr. Jaerock Lee, a quem o próprio 
Deus escolheu e estabeleceu”. No fim, 
o Pastor Jongman Lee, presidente da 
Associação Missionária Avivamento 
M u n d i a l  C r i s t ã o ,  d e u  a  b e n ç ã o 
apostólica.

Apresentações de aniversário vieram 
em seguida. Os grupos de louvor, a 
Orquestra Nissi, e os grupos de louvor 
e performance do Comitê de Artes 
Performáticas da Igreja Central Manmin 
glorificaram a Deus. 

Eles expressaram a alegria e felicidade 
que sentiremos no Céu com as canções e 

coreografias que Deus os dera, incluindo 
danças tradicionais coreanas e balé no 
palco central, que levaram o céu ao 
público. Tudo foi transmitido ao vivo 
pela GCN, que cobre 176 países, e pela 
Internet, dando aos espectadores ainda 
mais esperança pelo céu.

Depois  dos  cul tos ,  convidados 
estrangeiros visitaram o local onde 
as Águas Doces de Muan, que antes 
eram salgadas, mas se tornaram doces 
pela oração do Dr. Jaerock Lee estão. 
Alguns deles  exper imentaram as 
obras poderosas de Deus: Profa. Dr. 
Rita Sihotang Cussoy, da Indonésia, 
foi curada de diabetes; Rev. Mario G. 
Laurente, das Filipinas, curado de dor no 
pescoço; Irmã Humina Hara, do Japão, 
curada de eczema na palma da mão; e 
Senhora Piorida Tamba, da Indonésia, 
esposa do Pastor Mangihut Manalu, que 
teve sua visão restaurada.

■ Foto 1: Apresentação na Véspera da Celebração do Aniversário  ■ Foto 2: Pastor Sênior Dr. Lee conversando com convidados estrangeiros  ■ Foto 3: Convidados estrangeiros assistindo 
o vídeo 3D ‘Céu – Um Enorme Castelo na Nova Jerusalém’  ■ Foto 4: Local das apresentações externas depois do Culto de Domingo de Manhã

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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Portuguese

“Enoque andou com Deus; e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado” (Gênesis 5:24).

Deus Está sempre Conosco
Não pode haver bênção maior do que ter 

Deus andando conosco. Ter Deus andando 
com você significa que Ele está sempre 
presente em uma vida onde Ele está 
sempre lhe guiando em tudo segundo Seus 
planos pela Sua vontade e providência.

Assim, qualquer que confia e se entrega 
ao Espírito Santo pode ter uma vida com 
Deus. Para ter Deus, que é luz, sempre 
andando com você, é preciso que nunca 
haja trevas dentro do seu coração. Sua vida 
deve estar sempre na luz.

Enoque andou com Deus por 300 anos 
e não viu a morte, mas foi arrebatado vivo 
ao Céu. ‘O salário do pecado é a morte’, 
mas ele não experimentou a morte física, o 
que significa que ele não pecava.

José é outro exemplo de uma pessoa 
com a qual Deus estava. Sua vida foi 
sempre segundo o plano de Dele. Em Sua 
grande providência, Deus o usou como 
uma preciosa ferramenta em Seu reino. 
Os refinamentos ou provações pelas quais 
passou não lhe sobrevieram por causa de 
faltas ou pecados. Tudo foi um processo 
permissivo de Deus para que José se 
tornasse uma preciosa ferramenta.

Durante os últimos 29 anos, essa igreja 
já experimentou muitas evidências de que 
Deus tem andado conosco. Em celebração 
ao nosso 29º aniversário, vou listar muitas 
provas de que o Pai sempre esteve com a 
Manmin.

Em primeiro lugar, Deus tem estado 
conosco em Seu poder.

O Salmo 62:11 diz, “Uma vez Deus 
falou, duas vezes eu ouvi, que o poder 
pertence a Deus”. Esse poder é unicamente 
de Deus e ninguém pode imitá-lo. E isso 
sem mencionar o poder da criação!

Durante os últimos 29 anos, desde a 
fundação dessa igreja, a obra do poder 
de Deus nunca cessou ou deixou de ser 
manifesta. Na verdade, o poder tem só 
aumentando. Obras de cura nas pessoas 
tem acontecido mais rápido, e algo que 
parecia impossível está acontecendo 
agora.

Alguns meses atrás havia uma irmã 
na Igreja Manmin de Chun-Cheon cujos 
dentes se endireitaram logo depois de 
receber minha oração. Outro fato marcante 
foi ver alguns membros não muito bons em 
mexer com seus celulares verem a Nova 
Jerusalém de repente como fundo de tela.

A obra do poder de Deus que tem 
sido manifesta vai muito além do que 
poderíamos ter imaginado. Libélulas 
aparecendo em transferências de espaços, 
condições meteorológicas e fenômenos 
climáticos sendo controlados, e a luz da 
aurora aparecendo, que é a luz original da 
forma de Deus, foram eventos de alto nível 
de poder que pertence ao Deus Criador.

É por isso que Atos 2:22 diz, “Israelitas, 
ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré 
foi aprovado por Deus diante de vocês 
por meio de milagres, sinais e maravilhas 
que Deus fez entre vocês por intermédio 
dele, como vocês mesmos sabem.” Em 
Romanos 15:18-19, o apóstolo Paulo 
disse, “Não me atrevo a falar de nada, 
exceto daquilo que Cristo realizou por meu 
intermédio em palavra e em ação, a fim de 
levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo 
poder de sinais e maravilhas, e por meio 
do poder do Espírito de Deus.” Em outras 
palavras, não há evidência mais certa e 
absoluta de que Deus está conosco do que 
o Seu poder.

Em segundo lugar, Deus tem estado 
conosco com a Sua palavra.

Depois que aceitei o Senhor, comecei 
a grudar em Deus com orações e jejum e 
a pedi-Lo para me explicar a Bíblia. Fiz 
isso por 7 anos sem desistir. No fim, em 
profunda inspiração do Espírito Santo, o 
Pai começou a me explicar o significado 
espiritual das passagens Bíblicas, uma a 
uma. Além disso, Ele também me ensinou 
sobre o mundo espiritual, que não pode ser 
entendido por conhecimento terreno como 
a sabedoria, o entendimento, as teorias ou 
os pensamentos humanos.

Dentre os ensinamentos e explicações 

que recebi, está o livro A Mensagem da 
Cruz, uma obra com princípios básicos da 
vida cristã que todos os cristãos deveriam 
ler. Ele contém respostas às questões mais 
fundamentais da fé. 

A Medida da Fé, é outro livro, um 
manual que ajuda os cristãos a entenderem 
e medirem corretamente sua fé para 
alcançarem a estatura da plenitude de 
Cristo. Trata-se de mensagens que não se 
pode ouvir em nenhum outro lugar e são 
essenciais para cristãos cuja fé está ‘morta’ 
e para aqueles que acham que todos tem o 
mesmo nível de fé.

As mensagens de outro livro, “Espírito, 
Alma, e Corpo” guiam as pessoas a se 
despojarem de seu “eu” de inverdades 
e se tornarem espirituais e plenos (1 
Tessalonicenses 5:23). O livro apresenta 
uma maneira de se tornar espiritual 
analisando cada detalhe das características 
básicas humanas, o que só é possível 
pela explicação de Deus, que criou o 
ser humano. Outros livros são ‘Céu’ e o 
‘Inferno’ – mensagens detalhadas sobre o 
que vem depois que morremos fisicamente. 
Todos nessa terra deveriam lê-los, não 
somente os cristãos.

Deus tem lhes dado alimento espiritual 
para que possam recuperar a imagem 
perdida Dele e se tornarem verdadeiros 
filhos Seus. Através de palestras sobre as 
Bem-Aventuranças, os Nove Frutos do 
Espírito Santo, o Capítulo 1 de Coríntios 
(Sobre Amor), Níveis de Bondade, e 
outras, Deus tem lhes dado mensagens 
essenciais para que possam ser espirituais 
e plenos.

As mensagens que já preguei no altar 
foram garantidas pelo próprio Deus. Em 
especial, desde o início dessa igreja, eu 
profetizei inúmeras vezes, e as profecias 
nunca estiveram erradas. Isso é porque 
vieram de Deus, e Ele sabe de todas as 
coisas. 

Em terceiro,  Deus tem estado 
conosco nos frutos.

Jesus disse em Mateus 7:20, “Assim, 
pelos seus frutos vocês os reconhecerão!” 
Uma árvore boa não pode produzir frutos 
ruins, nem pode uma árvore ruim produzir 
frutos bons. Portanto, a igreja com a qual 
Deus está só produzirá frutos bons e 
apropriados.

Muitas almas tem alcançado a salvação e 

muitas tem tido um encontro e experiências 
com Deus. O reino de Deus tem crescido, e 
obras que O glorificam e obras de bondade, 
que restauram vida, tem acontecido.

A m a i o r i a  d o s  n o s s o s  m e m b r o s 
está sempre protegida de acidentes e 
desastres.  Mesmo quando adoecem, 
podem identificar a causa, se arrepender 
da mesma, receber oração, e ser curados 
na mesma hora. Se andam no caminho da 
retidão na verdade, plantam fé diante de 
Deus, e recebem oração, seus negócios são 
abençoados e suas vidas são prósperas.

Esses frutos são importantes, mas é o 
fruto de seu espírito e alma se tornando 
prósperos que é a prioridade. Isso é porque 
só então a benção da saúde e todas as 
outras benção vem. Hoje em dia, muitos 
membros da Manmin ultrapassam o nível 
da ‘rocha da fé’ e chegam ao nível do 
espírito. Sempre confiantes de que vão 
conseguir, rapidamente entram no fluxo do 
espírito e alcançam a plenitude.

Junto com esses frutos, a Manmin 
também tem produzido outros incríveis. O 
ministério de mídia da GCN cobrem hoje 
aproximadamente 170 países ao redor do 
mundo. Aproximadamente 60 dos meus 
livros foram ou tem sido traduzidos para 
aproximadamente 70 línguas, e já há 
publicações em mais de 28. 

A WCDN (Rede Mundial de Médicos 
Cristãos) tem desempenhado um papel 
importantíssimo em nossa Missão Mundial, 
documentando todas as evidências médicas 
do poder de Deus. Através do Seminário 
Internacional Manmin, inúmeros servos 
de Deus em países estrangeiros aprendem 
o evangelho da santidade e o pregam em 
suas respectivas nacoes.

Com dezenas de cruzadas internacionais 
e seminários para pastores, eu já estabeleci 
muitos recordes e realizei eventos grandes 
o suficiente para serem registrados na 
história do cristianismo. Além do mais, 
através do histórico Ministério de Israel, o 
evangelho voltou para Israel, ‘a parte mais 
remota da terra’, depois de 2000 anos.

Todas essas obras não foram feitas pelo 
poder do homem. Elas não foram possíveis 
por riquezas ou autoridade; nem foram 
realizadas segundo planos de homem. 
Somente Deus Pai é quem guiou cada 
passo e garantiu, com frutos, que Ele está 
conosco. Damos graças e glória a Ele, que 
tem estado conosco pelos últimos 29 anos.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

GCN
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Depois de ter um encontro com o Deus Vivo, o Diácono Jaerock Lee foi cheio do Espírito Santo 
e da graça de Deus, que o salvou quando estava à beira da morte e o guiou à vida eterna. Ele 
começou a ir à igreja com alegria e ações de graças, e se concentrou na leitura bíblica, orando a 
Deus, e evangelizando a maior quantidade possível de vizinhos e amigos. Ele amou a Deus acima 
de todas as coisas e obedeceu a tudo o que Ele disse na Bíblia.

Ao ler a Bíblia, ele sublinhava os versículos que falavam sobre pecados e depois oferecia 
fervorosas orações com jejuns e votos a fim de obedecer totalmente à Palavra de Deus. Com 
orações fervorosas e jejuns, ele não apenas se despojou de seus pecados revelados em atitudes, 
mas também lutou e se livrou de suas naturezas e desejos pecaminosos que foram postos à luz 
em seus pensamentos. No fim, ele não mais tinha nenhuma forma de maldade – ele havia sido 
completamente purificado no Senhor. 

Seu pedido mais intenso era entender exatamente a vontade de Deus registrada na Bíblia e 
receber interpretações espirituais dos versículos que eram difíceis de compreender. Ele foi a 
todas as reuniões de avivamento que conseguiu para aprender a Palavra de Deus a fundo, mas sua 
sede por interpretações ungidas pelo Espírito não foi saciada. Ele começou a lutar com Deus em 
oração como Jacó no rio Jaboque, e a orar para que Deus lho desse interpretações mais profundas 
da Bíblia. Deus ouviu sua oração e em intensas orações ele foi inspirado pelo Espírito Santo e 
recebeu do Pai interpretações espirituais da Bíblia.

Em julho de 1982, o Pastor Jaeock Lee fundou a Igreja Central Manmin em Seul, Coréia. Ele 
prega mensagens cheias de vida e manifesta sinais milagrosos e maravilhas em nome de Jesus 
Cristo; e por essas obras do Espírito Santo, os membros de sua igreja melhoram a qualidade de 
sua fé e experimentam curas milagrosas e mudanças espirituais. A igreja já foi conhecida como 
a igreja  cheia do Espírito por alcançar a santificação através da Palavra e orações e ter sinais e 
maravilhas a acompanhando.

Em fevereiro de 1993, em reconhecimento ao crescimento e avivamento da igreja, esta foi 
selecionada como uma das 50 Maiores Igrejas do Mundo na revista ‘Christian World’. Graças 
a esse reconhecimento, o Pr. Lee começou a realizar seminários especiais e cruzadas nos EUA. 
Aquele também foi o início de convites a conferências de pastores e cruzadas de cura em muitos 
países como os EUA, o Japão, a Tanzânia, e a Argentina.

O Rev. Dr. Jaerock Lee alcançou o mais profundo amor espiritual. Com esse amor, ele pôde 
persistir quando alguns lhe pagaram o bem com o mal e orar por eles – atitude que tocou o trono de 
Deus e O fez lhe dar ainda mais incrível poder.

Em 2000, ele começou a realizar mega-cruzadas internacionais. Em uma dúzia de países, sempre 
que ele conduzia uma cruzada, Deus fazia lindos milagres através dele; e seu poderoso ministério 
de cura atraiu a atenção de muitos renomados jornalistas e emissoras do mundo. Sua Cruzada do 
Evangelho Santo 2000 na Uganda, realizada no Parque Kampala, foi coberta pela CNN. Durante 
sua Cruzada ‘Festival de Oração e Curas Milagrosas 2002’ na Índia, mais de 3 milhões de pessoas 
se reuniram e o lugar se encheu de conversões e testemunhos de milagres feitos em nome de Jesus 
Cristo. Sua Cruzada na Rússia em 2003 foi apontada como um dos eventos oficiais em celebração 
do 300º aniversário da cidade de São Petersburgo; e a ‘Cruzada 2006 de Nova Iorque’, conduzida 
no Madison Square Garden (uma das mais famosas arenas do mundo), foi transmitida ao vivo a 
176 nações. Em 2009, ele conduziu a Cruzada Unida de Israel com o título “Deus é Grande” no 
Centro Internacional de Convenções em Jerusalém. Ali ele proclamou que Jesus Cristo é o Messias 
e o único Salvador. Em 2010, ele também glorificou a Deus e proclamou que Ele vive através de 
mensagens cheias de vida e obras explosivas de poder na Cruzada de Cura Milagrosa na Estônia.

Pastores e avivalistas do mundo expressaram profunda consideração pelo Evangelho Pentagonal 
da Santidade como pregado pelo Dr. Lee. Isso porque o Evangelho da Santidade, caracterizado 
pela Regeneração, Santificação, Cura Divina, Ressurreição, e Volta de Cristo, tem o poder de 
transformar e renovar o espírito, alma e corpo do homem. O Rev. Dr. Jaerock Lee tem ensinado que 
os crentes no Senhor Jesus podem, pela graça e força de Deus e ajuda do Espírito Santo, se purificar 
não apenas de pecados cometidos em ações, mas também daqueles ocultos em nossos corações.

É verdade que todo crente pode se livrar de toda forma de maldade, santificar seu coração e 
alcançar o coração de Jesus Cristo quando ele está no poder e na graça de Deus e cheio da direção 
e ajuda do Espírito Santo. O Rev. Dr. Lee sempre enfatiza que qualquer crente pode ter um nível 
maior de fé espiritual, e isso depende do quanto ele se purifica. Quanto maior o nível da nossa fé, 
melhor será nosso lugar no céu.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aconteceu com o Sr. Jaerock Lee em Março de 1968, quando ele não tinha conhecimento 
algum de Deus. Ele bebeu muito na festa de boas vindas em sua casa celebrando seu casamento 
e desenvolveu dores no estômago. Mais tarde, este começou a se enfraquecer mais a cada dia 
e várias outras complicações começaram a surgir. Ele fez de tudo para obter a cura de seus 
problemas durante sete anos, mas tudo foi em vão. Sua mãe lhe levava tudo que ouvia dizer ser 
bom para suas enfermidades, e, em profundo desespero, deu até água com excrementos para ele – 
em busca de cura. Parecia não haver mais esperança de recuperação, e sua mãe então lhe disse, “É 
melhor esperar que a morte venha logo!”      

A chama de sua vida estava se extinguindo na sombra do vale da morte dia após dia. Até que 
uma hora Deus estendeu Sua mão de amor. Sua irmã mais velha foi vê-lo. Ela mal podia andar, 
devido a uma grave artrite que tinha, e pediu que ele a levasse na Igreja Hyun Shin-ae. Na verdade, 
aquilo fora uma sábia estratégia que ela recebeu em resposta a oração para evangelizar seu irmão.

Ele não pôde recusar ao insistente pedido de sua irmã e saiu de casa com a ajuda de uma 
bengala. Quando chegaram à igreja, ele se surpreendeu ao ver tantas pessoas orando alto. Em 
pouco tempo ele relutantemente se ajoelhou no chão ainda se sentindo esquisito vendo-as orar. 
Naquele exato instante, seu corpo ficou quente e ele começou a suar.

Ele tinha uma séria timpanite e mal podia ouvir, por mais alto que fosse o som, mas agora ele 
conseguia ouvir tudo claramente. No caminho de volta para casa, ele se viu andando livremente, 
sem a bengala. Na manhã seguinte, percebeu que não havia mais sintomas das doenças que tinha 
em seu corpo. Alguém que antes era um ateu tinha recebido o batismo do Espírito Santo e fora 
curado de todas as suas enfermidades! Aleluia!

Na manhã seguinte ele estava se lembrando de todas as coisas que tinham acontecido no dia 
anterior e percebeu que Deus tinha operado um grande milagre em sua vida, curando-o de todas as 
suas doenças. Naquele momento ele não conseguiu fazer outra coisa senão proferir, “Deus existe!”   

O objetivo principal de nossa vida cristã é ganhar a salvação e ir para o Céu. Os pecados 
dos homens são categorizados em dois grupos: o pecado original, que é aquele com o qual 
já nascemos; e os pecados voluntariosos, que são aqueles que cometemos em nossas vidas. 
Qualquer um cujo pecado não for resolvido deve ser lançado no Inferno e torturado para sempre. 
A Bíblia testifica que o Céu e o Inferno realmente existem e muitas pessoas dão testemunhos de 
experiências espirituais no Céu e no Inferno. O Dr. Jaerock Lee recebeu muitos relatos profundos 
sobre esses dois lugares em orações fervorosas, e seus testemunhos foram reunidos nos livros 
Inferno e Céu I & II.

Deus deu Seu poder ao Dr. Jaerock Lee porque ele tem obedecido à Sua Palavra e produzido 
frutos do Espírito. Ele até mesmo o usa para operar milagres extraordinários como aqueles 
registrados em Atos 19:11-12. Quando o lenço e os aventais carregados pelo corpo do apóstolo 
Paulo eram colocados sobre os enfermos, suas doenças saíam e espíritos malignos batiam em 
retirada. Da mesma forma, quando pastores assistentes oram por enfermos hoje com lenços sobre 
os quais o Dr. Lee orou, muitos são libertos do domínio de espíritos malignos e do sofrimento de 
doenças.

Seus poderosos ministérios internacionais se fizeram conhecidos no mundo e ele foi listado 
como ‘Um dos Líderes Cristãos Mais Influentes do Ano’ em 2009 e 2010 pelo maior portal cristão 
russo – www.invictory.org – e pelo site em inglês www.christiantelegraph.com. As novas agências 
o nomearam como ‘O Missionário do Ano’ em 2010 e ‘Evangelista Televisivo do Ano’ em 2009.

Assim como Jesus operou muitos sinais e maravilhas confirmando Sua Palavra para ajudar 
as pessoas a crerem, o ministério do Dr. Jaerock Lee se caracteriza principalmente pelas 
manifestações de milagres de cura, sinais e maravilhas a fim de confirmar a existência de Deus e 
a autenticidade da Bíblia. Ele sempre confessa que o poder pertence somente a Deus e a fonte de 
seu ministério de poder é a Sua presença com ele. Ele sempre diz que tudo que ele já fez só foi 
possível pelo nome de Jesus Cristo.

1992 Cruzada Internacional Explosão do Espírito Santo

2000 Cruzada Unida no Paquistão 
com o Dr. Jaerock Lee

2006 Cruzada de Nova Iorque com o Dr. Jaerock Lee
2009 Cruzada Unida de Israel com o Dr. Jaerock Lee
(no Centro Internacional de Convenções em Jerusalém)

Em conversa com Alejandro Toledo, 
ex-presidente do Peru

1993 Cruzada de 
Evangelismo de Washington 1995 Cruzada Jubileu de Reunificação Pacífica (Praça Yoido)

▪ Foto 1: estação de transmissão da GCN no Empire State Buiding ▪ Foto 2: Dr. Jaerock Lee é selecionado com Um dos 10 Líderes Cristãos mais Influentes  e Missionário do Ano ▪ Foto 3: Conferência 
Médica Internacional realizada pela WCDN em Cebu, nas Filipinas ▪ Foto 4: Conferência Médica Internacional realizada pela WCDN em Roma, Itália ▪ Foto 5: Estande da Livros Urim na Feira 
Internacional de Livros em Seul 2011 ▪ Fotos 6 e 7: SIM (Seminário Internacional Manmin) realizado sob o tema ‘A Mensagem da Cruz’ em países da América Latina

As Obras do Espírito Santo não Irão Parar
Enquanto a Salvação não Tiver Sido Recebida em Todas as Nações

Parte 2 
Ele Limpa Seu Vaso Olhando para o Céu  

e Se Livrando de Toda Forma de Maldade
Até se Ver Livre de Vergonha

 

Parte 3  
Através do Imenso Poder do Espírito Santo! 
O Evangelho Pentagonal da Santidade

Cobrindo Todos os Cantos da Terra

 

Parte 1 
Milagre Acontece com Homem

Como se Uma Nuvem Negra Tivesse Sido Tirada 
de Sua Vida Instantaneamente

“Deus Existe!” 

Parte 4
Como as Águas Cobrem o Mar  

Pregando o Evangelho da Santidade de 
Jesus Cristo Em Todo Canto do Globo!

2003 Cruzada de Curas Milagrosas 
na Rússia com o Dr. Jaerock Lee

2010 Cruzada de Curas Milagrosas 
na Estônia com o Dr. Jaerock Lee


