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TV GCN na Exposição 
COICOM Realizada no Paraguai

A T V  G C N  t e m  e s p a l h a d o  o 
evangelho da santidade e o poder de 
Deus em aproximadamente 170 países, 
e recentemente participou da Exposição 
COICOM (Confede ração  Ibe ro -
americana de Comunicadores e Mídia 
Massiva Cristã), um festival cristão 
internacional realizado em países latino 
americanos.

A Exposição da COICOM de 2011 
foi realizada de 18 a 22 de outubro 
em Assunção, capital do Paraguai, e 
a GCN TV fez amizade com diversas 
emissoras de TV públicas, a cabo, e de 
rádio. Muitas agora tem um contrato de 

cooperação com a GCN.
Pastores e líderes de igreja visitaram 

a estande da TV GCN para falarem do 
que sentiam ao ouvir as mensagens do 
Dr. Jaerock Lee na TV Em Lace, que 
entram no ar toda semana. A TV Em 
Lace, que é uma das maiores TVs cristãs 
para falantes de espanhol, tem espalhado 
o evangelho a inúmeras almas por meio 
de aproximadamente 3.000 canais. 

O pas tor  Sant iago Maldonado, 
president da APEP (Associação de 
Pastores Evangélicos do Paraguai) 
a f i r m o u ,  “ P o r  v o l t a  d e  9 0 %  d a 
população paraguaia é católica. Assim, 

precisamos que as obras poderosas de 
Deus tragam avivamento ao país”, e 
também pediu que o Dr. Lee fizesse uma 
cruzada naquela nação. 

No dia 21 de outubro, o Ancião 
Johnny Kim, diretor da TV GCN, 
apareceu no ‘El Gigante de La Mañana’, 
um programa do canal 2 da TV aberta 
paraguaia ,  ‘Red Guarani’ (www.
redguarani.com.py). Ele apresentou 
a missão mundial e o ministério de 
transmissões da GCN, e falou durante 
mais ou menos 15 minutos sobre o 
poder de Deus manifesto através do Dr. 
Jaerock Lee.

Retiro Unificado Das 
Congregações do Nepal

O Retiro Unificado das Congregações das Igrejas 
Nepalenses foi realizado com o tema ‘Confiança’ no 
Centro Internacional de Treinamento de Kakani, próximo 
a Katmandu, de 5 a 7 de outubro. Dez pastores e perto de 
150 líderes de igreja de 11 congregações participaram.

O pastor Grace Lee do Centro Missionário Manmin do 
Nepal pregou a mensagem ‘As Nove Formas de Maldade 
das Quais Precisamos nos Livrar para Ficarmos Firmes 
sobre a Rocha da Fé’. Houve também programações 
como um seminário de título ‘O Caminho para a Nova 
Jerusalém’, a exibição do vídeo ‘Céu e Inferno’, e a 
reunião de oração ‘Plenitude do Espírito Santo’.

O pastor Bhakta Gajmer, da Igreja Ágape Hosana (área 
leste – Jhapa) disse, “Ouvi cuidadosamente cada uma das 
preciosas mensagens e tive a incrível oportunidade de 
refletir sobre a minha vida cristã”; e depois testemunhou 
das bênçãos que já tinha recebido através do ministério 
da Manmin. O pastor Ramesh Subba (área leste – Ilam), 
emocionado, disse, “Os programas de treinamento 
foram simples, mas seria impossível ir até o fim sem 
força espiritual”. Houve também outros participantes 
que disseram que ganharam coragem e uma nova força 
espiritual através do encontro.

Seminário de Treinamento de 
Pastores na Tailândia

Nos dias 19 e 20 de outubro, foi realizado no norte da 
Tailândia, na Igreja Manmin Chai Prakan, um Seminário 
de Treinamento de Pastores para pastores locais de 
congregações da Manmin. O evento foi dirigido pelo 
Missionário Jaewon Lee (ministro na Igreja Manmin 
Ching Rai) e traduzido pelo pastor Nananikom Kaseng, 
que também traduz livros do Dr. Lee para o lahu. Palestras 
sobre a mensagem da cruz, a medida da fé, o Espírito 
Santo, a oração, e servos verdadeiros foram dadas, sendo 
que depois da palestra sobre oração, o missionário Jaewon 

Lee orou pelos enfermos com o lenço no qual o Dr. Lee 
havia orado (Atos 19:11-12). Os pastores participando 
foram profundamente tocados e confessaram, “Nunca 
ouvi uma mensagem tão boa!” e decidiram ser pastores 
de verdade. Só para constar, mais de 94% da população 
tailandesa é budista.

Seminário de Pastores em 
Mandaluyon, Manila, nas Filipinas

No dia 17 de outubro foi realizado um Seminário de 
Pastores em Mandaluyon, Manila, Filipinas, onde mais de 
80% da população é católica. O pastor Gregório Durante, 
presidente do All Creation Ministries, e o pastor Sharon 
Cho, ministro na Igreja Manmin de Cavite, dirigiram 
o seminário com um público de 50 pastores. O pastor 
Gregório pregou uma mensagem baseada no livro ‘O 
Poder de Deus’, do Dr. Jaerock Lee, e o pastor Cho outra 
baseada no livro ‘A Medida da Fé’ (também do Dr. Lee), 
explicando sobre a diferença entre a fé carnal e a espiritual, 
os níveis da fé, e como as recompensas dependem do 
tamanho da nossa fé. Os pastores participantes ouviram 
as mensagens com atenção e demonstraram interesse no 
ministério da Manmin. Cerca de 20 igrejas se registraram 
como igrejas associadas à Igreja Central Manmin.

O Senhor Johnny Kim da TV GCN (no meio) e o Sr. Aldo 
Guido (esquerda) da Igreja Manmin do Peru, promoveram 
o ministério da Igreja Central Manmin em programa da 
TV aberta paraguaia.

A  c e r i m ô n i a 
d e  a b e r t u r a  d a 
Exposição COICOM 
foi realizada na maior 
igreja do Paraguai – 
CFA (Centro Familiar 
de  A dor ac ión,  que 
quer  dizer  ‘Cent r o 
Familiar de Adoração’ 
em português)

Paraguai

Vinha sendo af l ig ida  pela 
leucemia já havia sete anos. Desde 
o início de 2000, eu me cansava 
facilmente e minha condição só 
piorava a cada dia. Fui ao hospital 
para um check-up e recebi o 
resultado inesperado de que eu 
tinha a doença. Comecei a fazer 
o tratamento e fiz de tudo para 
ser curada. No entanto, não havia 
melhora, mas meu estado de saúde 
só agrava. Depois de um ano, 
recebi o diagnóstico de estágio 
final.

Quando  es tava  à  be i ra  da 
morte, Virgínia, minha filha que 
morava na Coréia, veio na minha 
cabeça. Liguei para ela para lhe 
revelar que eu tinha leucemia, 
mas não consegui dizer que estava 
no estágio final. Doía demais 
lembrar que ela havia perdido o 
pai quando ainda muito jovem e 
pensar que estava perto de perder 
a mãe. Achei que aquela seria 
uma situação difícil demais para 
ela engolir. Bom, minha doença 
continuou a piorar, não comia bem 
porque vomitava frequentemente, 
e já estava extremamente fraca.

Antes de adoecer, eu pesava 
perto de 100kg. Com o problema, 
perdi peso gradativamente e havia 
chegado aos 38kg. Parecia um 
cadáver. Desisti de tudo, colhi 
minhas emoções,  e  coloquei 
minha vida em ordem. Mandei 
meu testamento e bens para a 

Virgínia na Coréia; mas ela só 
falava de sua igreja, a Igreja 
Central Manmin, e do Pastor Dr. 
Jaerock Lee. Ela me falou sobre 
as diversas obras de poder que já 
vira acontecer lá.

Ela disse que eu poderia ser 
curada mesmo sem poder receber 
a oração do Dr. Lee pessoalmente; 
se recebesse sua oração numa foto 
minha com fé, o milagre poderia 
acontecer. A única coisa que 
eu dizia a ela era, “Estou quase 
morrendo, não posso mais viver”. 
Ela, porém, não balançou em 
momento algum e me disse “Eu 
creio que Deus irá lhe dar vida”.

Em ma io  de  2004 ,  minha 
filha recebeu uma oração do 
Dr. Lee em uma foto minha, 
me representando. Entretanto, 
não houve mudança alguma, 
e ,  e n q u a n t o  m e d i t a v a  n a 
Palavra de Deus, ela começou 
a descobrir porque a cura não 
havia acontecido. Na verdade, 
é do arrependimento e oração 
fiel dos próprios enfermos que 
eles precisam quando querem 
ser curados. Em outras palavras, 
eu deveria ter me arrependido 
e recebido a oração do pastor 
com fé. contudo, não foi o que 
aconteceu. Assim, a Virgínia 
confiou em Deus, que responde 
a oração do justo, e se esforçou 
ainda mais para receber respostas 
(Tiago 5:16).

Ela passou a ler a Bíblia e 
memorizar  vers ículos  todos 
os dias. Despojou-se de suas 
transgressões e maldade assim 
que as identificava e alimentou 
sua profunda esperança pela 
minha cura ao receber a oração do 
Dr. Lee ou cumprimentá-lo com 
apertos de mão. Mesmo quando 
ela soube que eu me encontrava 
num momento crítico, ela não 
abriu mão de sua forte crença de 
que Deus me curaria, e assim, 
ela preferiu ficar bem e grata. É 
importante também mencionar que 
ela pregou para mim no telefone, 
plantando fé em meu coração.

Esse amor e devoção da minha 
filha foi abrindo o meu coração 
gradativamente. Fui fortalecida 
quando ela me disse, “Deus vai lhe 
curar, mãe! Você vai sobreviver 
a isso!” a fé a esperança em meu 
coração já estavam crescendo a 
todo vapor. Então pude sentir que 
meu estado estava melhor. Em 
2006, podia me sentir recuperando 
as energias e ganhando peso. 
Aquilo era tão miraculoso! 

No dia 11 de junho de 2007, 
fui a uma consulta de rotina e 
o resultado foi impressionante. 
Não havia mais tumor em lugar 
nenhum do meu corpo. Deus 
viu as obras de fé constantes e 
invariáveis da minha filha, me deu 
fé, e me curou através da poderosa 
oração do Dr. Lee. Aleluia!

“Ele Me Ajudou 
a Ter Um Bom 

Coração e Religou Meus 
Tendões Rompidos”

Irmã Wimin So 
(caloura da Missão Universitária)

No final de junho, estava 
conversando com minha 
mãe enquanto ela dirigia. 
Ela me falava para parar 
de ficar no telefone até 
tarde da noite, e aquilo 
gerou raiva em meu 
coração e me fez querer 
sair do carro. Bem na 
hora, o sinal fechou e eu 
saí do veículo. O problema, 
no entanto, é que ele ainda 
estava em movimento, e mais rápido do que eu tinha 
achado. Eu torci meu tornozelo e ele ficou muito 
inchado. Não achei que aquilo fosse algo sério, pois já 
tinha acontecido algumas vezes comigo antes.

Eu caminhava mancando e sentia dor. Recebi oração 
do Dr. Jaerock Lee nos cultos e borrifei Água Doce 
de Muan no local machucado. A dor passou e eu 
pude exercer meu ministério de integrante do Grupo 
de Dança da Missão Universitária, mas o inchaço 
continuou. 

No dia 23 de agosto fui ao hospital para ver o que 
estava acontecendo. O médico disse que um tendão 
tinha sido esticado e o outro estava rompido e quebrado 
em três partes. Ele disse que eles só conseguiam religar 
os tendões por meio de cirurgias usando músculos, mas, 
no meu caso, aquilo não iria ser possível, pois meu 
tendão rompido era muito curto. Dei graças a Deus, que 
permitiu que eu andasse e pulasse mesmo com aquele 
problema, e decidi que seria curada completamente 
pelo Seu poder.

Arrependi-me de ter ficado nervosa com minha mãe 
e comecei a me livrar das minhas maldades como o 
temperamento esquentado e a raiva. Na sexta-feira, 
dia 2 de setembro, recebi uma oração do Dr. Lee 
novamente e tive certeza de que havia recebido a cura. 
Poucos dias depois, na segunda, dia 5, fiz um ultrassom 
no tornozelo e foi constatado que ele estava normal. 

Isso aumentou minha fé significativamente e serviu 
como uma oportunidade abençoadora em que senti o 
amor do Senhor. Agradeço a Deus Pai, ao Senhor, e ao 
Pastor Senior Dr. Jaerock Lee, por fazer meu coração 
mais limpo e me curar.

Antes: Inchaço  no  tendão 
peroneotibial

Depois:  Inchaço  r egr ide: 
tendão peroneo-tibial normal

Maria Teresa (esquerda) 
visita a Coréia para 
conhecer o Dr. Jaerock 
Lee pessoalmente 
com gratidão em seu 
coração em agosto 
de 2011. Vírgina 
(direita) serve na 
Igreja Central Manmin 
como intérprete de 
francês nos cultos 
de domingo à noite.

“Fui Curada de Leucemia 
por Oração que Transcende 

Tempo e Espaço”
Irmã Maria Teresa (Igre ja Manmin Francesa)

TV GCN 
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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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“Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã , 
do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. 

Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas” (Mateus 23:23).

Justiça, Misericórdia e Fidelidade

Nos tempos de Jesus, os escribas e os fariseus 
guardavam severamente não somente a Lei, mas também 
as tradições de seus antepassados. Guardavam tanto a lei 
que no caso dos dízimos, por exemplo, eles contavam até 
as folhas e galhos de pequenos vegetais. Eles estudavam a 
lei e a ensinavam às pessoas, e se gabavam de obedecerem 
aos mandamentos de Deus.

Os escribas e fariseus estudavam a lei para segui-la 
literalmente, mas se esqueciam da justiça, da misericórdia, 
e da fidelidade, que eram a essência da mesma. Jesus 
apontou abertamente que por trás de sua hipocrisia, havia 
ganância, dissipação, e falta de submissão às leis de Deus 
e os repreendeu. Eles, por sua vez, não se arrependeram, 
mas se opuseram a Jesus. O fato é que eles conheciam a lei 
muito bem, mas não entendiam o coração de Deus contido 
na mesma. 

1. O Signif icado de Justiça, Misericórdia, e 
Fidelidade    

Aqui, justiça é seguir aquilo que é certo.  
Se olhássemos para o seu exterior, os escribas e 

fariseus eram muito justos, segundo os padrões da lei – 
todas as suas obras estavam severamente de acordo com 
os mandamentos de Deus. No interior, entretanto, eles 
sempre se preocupavam em como seriam reconhecidos e 
respeitados pelos outros. Eram hipócritas, pois só estavam 
tentando parecer justos diante dos homens; isto é, seus 
corações estavam cheios de injustiça.

Mateus 23:5-7 diz, “Tudo o que fazem é para serem 
vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem 
largos e as franjas de suas vestes bem longas; gostam 
do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais 
importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças 
e de serem chamados ‘rabis’”. “Filactérios” se referem 
a duas pequenas caixas de couro usadas pelos judeus 
que contém pequenos pergaminhos com as escrituras. 
Os fariseus faziam suas caixas maiores e as carregavam 
para mostrarem sua santidade. Colocando de forma mais 
simples, eles andavam com ‘Bíblias maiores’. Quando 
jejuavam, contorciam seus rostos a fim de mostrar aos 
outros que estavam em jejum. Por fora, pareciam estar 
meditando na palavra de Deus, orando e jejuando, mas 
por dentro, seus corações não tinham justiça, que é querer 
seguir, fazer a coisa certa.

Como é com você? Seja qual for a sua resposta, quero 
muito incentivá-lo a refletir se você tem guardado a 
palavra para parecer justo aos olhos dos homens (talvez 
você esteja fazendo isso sem sequer perceber), ou aos 
olhos de Deus. Aqueles que praticam a justiça diante 
de Deus são coerentes em suas obras, independente da 
situação. Quer outros estejam vendo, quer não; quer você 
tenha uma posição de destaque, quer não; quer a atitude 
de agora prejudique a você por um momento ou não, 
você simplesmente faz aquilo que está de acordo com a 
palavra de Deus. Você está sempre ligado com Ele, e não 
com os homens; vive pela palavra Dele, pois ama viver 
em bondade e se parecer com o Pai. Espero que você 
possa cultivar justiça em seu coração e viver uma vida 
verdadeiramente justa. 

Depois ,  a  miser icórdia  se  refere  ao  amor  e  à 
generosidade.

Você só consegue seguir a lei de maneira a agradar 
a Deus quando você tem amor e generosidade em seu 
coração. Primeiro, você precisa ter amor por Deus; e Jesus 
lamentou que os escribas e fariseus não tivessem esse 
amor. Depois, se você quer guardar completamente a lei, 
você também precisa amar ao seu próximo.

No evangelho de João capítulo 8, os escribas e fariseus 
levaram uma mulher até Jesus cheios de acusações contra 
ela. João 8:4-5 diz, “Mestre, essa mulher foi surpreendida 
em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar 
tais mulheres. E o Senhor, o que diz?” Segundo a lei do 
Velho Testamento, apedrejar aquela mulher seria a coisa 
certa a se fazer. Contudo, em seus corações, não havia 
nada mais do que a astúcia de quererem testar Jesus e 
receberem o anúncio de que ela seria condenada. Eles não 
tinham o mínimo de misericórdia ou compaixão de Deus 
pelos pecadores.

Deus quer que todos sejam salvos e uma alma a mais 
que seja é sempre muito preciosa. Se você tiver qualquer 
traço de amor de Deus, você já terá misericórdia dessas 
almas também. Segundo a lei, pecadores merecem morrer. 
Entretanto, o nosso Deus nos perdoou dos nossos pecados 
sacrificando Seu único Filho, Jesus. Ele demonstrou um 
amor para conosco que ultrapassa a justiça. Se cultivarmos 
completamente a misericórdia em nossos corações, 
guardaremos a lei de Deus e agiremos com bondade com o 
nosso próximo. 

 
Por último, a ‘fidelidade’ se refere à nossa fé diante de 

Deus.
Hebreus 11:6 diz, “… e sem fé é impossível agradar 

a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que 
ele existe e que recompensa aqueles que o buscam”. Os 
escribas e fariseus achavam que criam em Deus, mas, na 
verdade, não criam. Guardavam Seus mandamentos, mas 
só o faziam porque era algo que podia ser reconhecido 
pelos outros. Em outras palavras, eles não reconheciam 
Deus, que sonda os corações. Se eles de fato cressem em 
Deus de coração, que recompensa boas obras, eles teriam 
praticado justiça com esperança.

Deus reserva melhores lugares no céu para aqueles que 

os tomarão. Esse ‘tomar’ significa fazer o nosso melhor 
para nos despojarmos das coisas mundanas, aprendermos 
a palavra de Deus, orarmos, e olhar para Deus. é crer Nele, 
sabendo que Ele lhe recompensará quando praticar Sua 
palavra. Dessa forma, você pode se livrar dos seus pecados 
e servir fielmente com alegria. Você sabe que um lugar está 
sendo construído no céu para você e que suas recompensas 
podem ser cada vez maiores. Espero que você possa 
guardar os mandamentos de Deus com fé e alegria, 
fazendo o que Ele nos diz para fazermos, não fazendo o 
que Ele diz para não fazermos, guardando aquilo que Ele 
pede para guardarmos ,e se livrando daquilo que Ele pede 
para nos livramos.

Eu já expliquei a importância da justiça, da misericórdia 
e da fidelidade, mas será que isso implica que as obras não 
são importantes então? Como Jesus disse, temos de fazer 
essas coisas, isto é, cultivar a justiça, a misericórdia, e a 
fidelidade; mas sem negligenciar as outras; ou seja, sem 
negligenciar obras como, por exemplo, dar o dízimo. Se 
cultivarmos a justiça, a misericórdia e a fidelidade e nossos 
corações, iremos naturalmente ter obras que cumprirão 
os mandamentos. No entanto, é possível você continuar 
praticando a palavra de Deus com o seu coração sem não 
ter cultivado completamente essas três qualidades. Deus 
verá o seu coração e lhe guiará rapidamente a fazê-lo de 
forma completa, o que, por sinal, aumentará a sua fé ainda 
mais. Caso contrário, você não deve erroneamente achar 
que está vivendo segundo a palavra só por causa das suas 
obras. Se é isso que está acontecendo com você, sua fé 
pode até parar de crescer.

2. Como Cultivar Justiça, Misericórdia, e Fidelidade
Jeremias 4:4 diz, “Circuncidem-se para o SENHOR 

e removam o prepúcio do seu coração, homens de Judá 
e habitantes de Jerusalém”. Aqui, remover o prepúcio 
do coração significa que temos de lavar o nosso coração 
machado de pecados e maldade. No Velho Testamento, 
a circuncisão era física; no Novo, fazemos a verdadeira 
circuncisão, que não é a dor corpo, mas a do coração. é 
dito em Colocenses 2:11 diz, “Nele também vocês foram 
circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos 
humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é 
o despojar do corpo da carne”. Nesse versículo, despojar 
do corpo da carne é se livrar da carne imunda do nosso 
coração.

Podemos cultivar justiça, misericórdia, e fidelidade 
quando essencialmente removemos os pecados, a sujeira, 
a imundície do nosso coração, que é a carne perecível, 
através de sua circuncisão. E isso deve ser feito de forma 
completa; não podemos parar pela metade. Se não houver 
uma circuncisão completa do coração, não tem como você 
aprender a palavra, orar ou servir fielmente com todo ele; 
enquanto que se ela existir, você pode viver com alegria 
abundante todos os dias. Além de tudo, como você remove 
tudo que é sujo de seu coração, a fragrância de Cristo é 
exalada através de sua vida (2 Coríntios 2:15).

Espero que vocês se tornem filhos verdadeiros que 
podem ser louvados por serem lindos e fazerem sempre o 
certo, trazendo grande alegria a Deus.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

Nasc i  numa famí l i a  c r i s t ã , 
mas costumava ser apenas uma 
frequentadora de igreja seguindo 
meus pais. Não era uma cristã 
verdadeira.
E m  a g o s t o  d e  2 0 0 8 ,  f o i 
selecionada para ir estudar na 

Universidade de Qingdao, 
na China. Tinha o desejo de 
me livrar da interferência 
dos outros  e  comecei  a 
te r  uma v ida  la rgada  e 
descontrolada. Saia com os 
amigos e até parei de ir aos 
cultos de domingo.

A apenas  um 
mês de eu voltar 
pa ra  a  Coré ia , 
e u  n ã o  e s t a v a 
c o n s e g u i n d o 
m a s t i g a r  b e m 

e nem articular direito a minha fala. Com o 
passar do tempo, meus dentes superiores e 
inferiores começaram a se desalinharem.

Em janeiro de 2009, fui diagnosticada com 
má oclusão temporomandibular num hospital 
em Seul. Com exceção dos molares, o espaço 
entre meus dentes ficava cada vez maior. 
Chegou num ponto que eu não conseguia mais 
fechar minha boca. A situação estava grave.

Aparelhos não poderiam corrigir o meu 
problema, mas só uma cirurgia. Disseram-me 
que a cirurgia seria 31.000 dólares para apenas 
um lado da mandíbula. No fim, decidi que o 
melhor seria deixar que inserissem um pino 
metálico na minha gengiva; o que dificultou 
muito minhas refeições, estudos, e até mesmo 
meu sono.

No final de março de 2010, depois que 10 
meses tinham passado, tive uma consulta 
médica e descobri que o pino que eu tinha 
havia se desprendido e que todos aqueles 
meses haviam sido inúteis  para alguma 
possível correção. Ele falou para eu me operar 
na semana seguinte e eu me debrulhei em 
lágrimas, lembrando-me de todo o sofrimento 
que eu havia passado por nada.

E n q u a n t o  i s s o ,  a  d i a c o n i s a  s ê n i o r 
Myoungsook Kim, minha tia, me falou das 
poderosas obras manifestas através do Dr. 
Jaerock Lee. Ao ouvi-la falar, minha foi 
crescendo pouco a pouco. Eu e minha mãe 
passamos a ir à Igreja Central Manmin de vez 
em quando e receber as orações dele. Também 
recebi sua oração pelos enfermos na Internet. A 
fé de que Deus me curaria veio sobre mim.

No dia 31 de março de 2010, fui a uma 
cruzada de cura com lenço na Igreja Manmin 
de Chuncheon com a minha mãe (Atos 19:11-
12). Graças a Deus, me arrependi de todas as 
minhas transgressões, especialmente, minha 
vida na China. Recebi a oração com o lenço 
do pastor dirigindo aquele culto. Todo o meu 
corpo ficou quente e senti uma terrível dor nos 
meus dentes. Então, olhei no espelho. Fiquei 
maravilhada de ver como minha mordida 
estava quase completamente perfeita. Deus a 
corrigiu com o fogo do Espírito Santo, o que 
provavelmente foi o que causou aquela dor na 
hora da cura.

Na sexta da mesma semana, fui ao hospital 
onde havia me consultado. O médico examinou 
meus dentes e disse que eles estavam ainda 
melhores do que seu estado normal. Ele ainda 
disse, “É como se você tivesse feito a cirurgia 
de 31.000 dólares.” Há uma semana atrás, eu 

teria de passar por aquela operação, mas agora 
não mais precisava dela. Aleluia!

Na verdade, mesmo depois da cirurgia, eu ia 
ter que usar um aparelho por seis ou sete anos. 
No entanto, fui curada em apenas meses. Sou 
muito grata a Deus por isso. Naquele mesmo 
dia, fui a Seul para a vigília de sexta e dei meu 
testemunho ao Dr. Jaerock Lee. Ele ficou feliz 
e orou por mim novamente. Desde então, meus 
dentes ficaram ainda mais regulares e eu não 
preciso de aparelho nenhum.

E eu ainda tenho mais um testemunho 
extraordinário para contar. Ao ir nas ‘Reuniões 
de Oração Daniel’, o formato do meu rosto 
mudou. Antes, ele era da forma de um triângulo 
invertido com ângulos bem fortes, e eu não 
ficava bem quando prendia meu cabelo para 
trás. Agora meu rosto tem uma forma mais 
oval, que me permite prender o cabelo de tal 
forma. Reforço minha imensa gratidão ao 
Senhor, que permitiu que uma pessoa como 
eu, que não tinha nada a ver com a Palavra de 
Deus, experimentasse Sua grande obra e me 
tornasse um crente trigo.

“Você Ganhou 31.000 Dólares!”

Irmã Eunhae Goo
(Aluna de Secretariado na 
Universidade Dongyang)

Ela ia passar por cirurgia e usar aparelho por 
seis ou sete anos uma vez que sua mordida 
não podia ser  corr igida por  nenhum outro 
método. Depois de receber oração, entretanto, 
seus dentes ficaram alinhados e regulares.

No dia 19 de abril de 2011, recebi um telefonema de uma membra da igreja. 
Ela disse que Rotchana Pongsuk, sua sobrinha de 17 anos de idade que vivia em 
Muangsat, Myanmar, tinha sofrido um acidente de carro e estava em coma já 
havia uma semana. Ela veio à Tailândia com a ajuda de guardas da fronteira.

No dia 21 de abril, quando eu a vi pela primeira vez, ela estava inconsciente 
com paralisia geral. Rapidamente a levamos para o Hospital Maeai. Os médicos ali nos disseram que a levássemos um 
hospital maior, e assim, ela foi transferida para outro hospital em Chiang Lai. Seu médico disse que ela deveria ser 
operada, pois estava com coágulos no sangue. Então chamei o Missionário Jaewon Lee e sua esposa para orarem por ela. 
Eles imediatamente vieram e o fizeram utilizando o lenço no qual o Dr. Jaerock Lee havia orado (Atos 19:11-12). Para 
minha surpresa, embora ela estivesse em coma, ela abriu os olhos e segurou as mãos do Missionário Lee, que orara por 
ela. Aleluia!

Não demorou muito e sua condição melhorou e ela foi levada para o Hospital Maeai. Seu médico constatou, “Ela 
havia recuperado a consciência, mas seu cérebro foi seriamente prejudicado. Não haveria possibilidades de ela viver 
sem alguma deficiência.” Apesar do que foi dito, oramos pela garota com o lenço do poder mais duas vezes com fé. Ela 
então começou a falar e a andar aos poucos. Hoje, ela pode caminhar sozinha, não tem dificuldade alguma em sua vida, 
e, acima de tudo, ganhou uma nova vida se convertendo ao cristianismo. Damos graças a Deus e O glorificamos por ter 
manifestado tão grande obra!

“O Lenço do Poder Dá Vida 
a Garota Moribunda”

R o t c h a n a  P o n g s uk ,  g a r o t a  d e 
Myanmar  que  ganhou nova  v ida 
através de oração com lenço

Pastor  Worapon Yingwatanakun 
(Igre ja Manmin de Chai Prakan, Tailândia)


