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Um Sonho e Uma Paixão pelo Senhor
Dadas pelo Espírito a uma Pianista

Quando criança, preferia sentar na frente do 
piano a brincar com brinquedos. Comecei a fazer 
aulas com 5 anos, e naquela época, só de ouvir 
as músicas na TV ou rádio, conseguia tocá-las de 
ouvido. Eu até acrescentava mais melodias com 
minha mão esquerda. Mais tarde, podia cantar e 
tocar peças inteiras de Beethoven e Mozart sem 
partitura.

Seguindo o direcionamento do meu t io, 
membrei-me na Igreja Central Manmin em janeiro 
de 1992 quando estava na 11ª série. No mesmo 
ano, me tornei pianista no Coral Som da Luz; em 
1994 passei a fazer parte do Coral Emanuel; e em 
1997 do Grupo de Louvor Aleluia. Como membra 
deste, pude estar no ministério internacional do Dr. 
Lee.

Deus me deu a visão de me tornar a melhor pianista 
e arranjadora

Deus me deu um coração fervoroso e uma visão 
em relação ao louvor quando comecei a tocar 
na igreja. À vezes, me via louvando ao Senhor 
enquanto Ele vinha para a terra para me levar. 
Vendo a apresentação e o louvor da orquestra, 
corais, e grupos, eu tinha algo ardendo no coração 
para eu me tornar alguém com a habilidade de 
fazer arranjos e administrar toda a música da 
igreja.

Uma vez que tinha um objetivo bem específico, 
estudei vários gêneros musicais como piano, 
canções de coral, música de banda, e arranjo 
de cordas em minha agenda sempre apertada. 
Também me ofereci para fazer o arranjo de 
algumas músicas dos grupos do Comitê de Artes 
Performáticas, o que me ajudou a melhorar minhas 
habilidades.

Quando os grupos apresentavam suas peças 
especiais, a congregação podia ouvir as canções 
e ver suas performances. Enquanto isso, podia 
ter colocado todo o esforço e tempo possíveis 
arranjando as músicas, escrevendo cada nota; mas 
meu trabalho não era revelado publicamente. Só 
Deus sabe o que eu fazia. Entretanto, fazia tudo 
com alegria e tentava sempre fazer o melhor para 
atingir meu objetivo.

Deus viu todas as minhas obras e fez com que 
eu recebesse uma placa de contribuição e outra de 
apreciação da igreja. O Pai havia me visto ajudar 
os grupos e escrever as notas arranjadas sem ser 
revelada aos outros. Isso fez minha fé crescer 
ainda mais e aumentou minha esperança pelo Céu.

Fui abençoada de poder fazer arranjos para músi-
cas vindas de Deus

Enquanto cumpria o meu dever diligentemente 
e levava minha vida cristã de forma intensa, me 
vi diante de tribulações na família. O Pr. Sênior 
Dr. Jaerock Lee ficou muito triste ao ver minha 
família; e foi aí que decidi mudar e me tornar a sua 
força.

Em 2009, para estudar outro gênero musical, 

estudei a composição de música aplicada na 
faculdade já que já havia estudado piano clássico 
antes da universidade.

Um dia, a Pastora Heejin Lee, presidente do 
Comitê de Artes Performáticas, me deu uma fita 
gravada e me pediu para fazer uma partitura das 
notas musicais a partir do que eu ouvia. Ela disse 
que se tratava de uma música vinda de Deus e 
na fita a melodia era simplesmente linda. Fiquei 
muito emocionada pensando, ‘O próprio Deus nos 
deu essa canção!’ Continuei ouvindo e anotei as 
notas enquanto orava.

Desde então, do total de 140 canções vindas de 
Deus, pude compor e fazer os arranjos de mais de 
130. Elas já foram tocadas em cultos devocionais, 
celebrações de páscoa, aniversários da igreja, 
cultos de ano novo, apresentações especiais, 
corais, e outras performances. Agora, os quatro 
álbuns ‘Manmin Collection’ estão disponíveis na 
Livraria da Manmin. Tudo isso pôde ser realizado 
pela graça de Deus.

As músicas vindas de Deus tem diferentes 
gêneros ,  var iando desde  música  coreana 
clássica e tradicional a música aplicada. Com 
o conhecimento de apenas um gênero, elas não 
poderiam ser arranjadas. Assim, o Pai me levou a 
dirigir a equipe com o conhecimento e a habilidade 
de trabalhar com todos aqueles gêneros e me deu 
forças para cumprir o meu dever. Aleluia!

Espero que me torne a arranjadora que irá desper-
tar todos os povos e nações

Lágrimas escorrem dos meus olhos sempre 
que toco canções vindas de Deus e as transformo 
em notas musicais. A graça e o amor de Deus 
transbordam em meu coração. 

O Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee da Igreja 
Central Manmin testifica que a Bíblia é autêntica 
com milhares de evidências. Ele crê em tudo 
registrado na mesma e manifesta o poder de Deus 
através de sinais, maravilhas, e obras poderosas. 
Contudo,  ele sentia muito pelos louvores 
corrompidos cantados por alguns cristãos. 
Enquanto orava com isso no coração, recebeu 
então uma incrível graça. Assim como Moisés fez 
uma canção para os israelitas não se esquecerem 
da lei de Deus e das obras do Seu amor, Deus tem 
dado à Manmin canções que podem ser cantadas 
por todos os membros da igreja em todo o mundo 
nesses últimos dias.

As canções vindas de Deus confortam os 
corações dos membros e os fortalecem, dando-
os mais esperança pelo Céu. Fazem com que 
se arrependam e mudem. Espero que possam 
despertar almas em todo o mundo; e até mover 
o coração de não-crentes fazendo-os reconhecer 
Deus.

Tudo que fiz foi cumprir meu precioso dever, 
mas Deus sempre me dá coisas boas e responde 
às minhas orações me abençoando. Dou graças ao 
Pai, ao Senhor e ao Espírito Santo.

A Diaconisa Jin Lee  
(ho je  membr a  na  Missão  Canaã  2-1) 

morava na Ilha Ganghwa por  causa de 

sua mãe, que era professora e havia sido 

transferida para uma escola no local. Para 

fazer suas aulas de piano, tinha de viajar 5 

horas de Ganghwa para Anyang, chegando a 

trocar de ônibus 4 vezes. Contudo, ela jamais 

se cansava ou estressava, pois tinha decidido 

que seria uma pianista quando tinha apenas 10 

anos de idade.

Hoje ela serve a Deus como pianista nos cultos 

de domingo de manhã e como líder no Grupo 

Aleluia de Acompanhamento Instrumental; e 

recentemente foi selecionada como Gerente 

Geral do Comitê de Artes Performáticas em 

2012. Sobretudo, ao ouvir as músicas que 

Deus lha dá, ela registra as notas musicais e 

faz os arranjos.

“Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe! A Escuridão cobre a terra, 
densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu 

alvorecer. Olhe ao redor, e veja: todos se reúnem e vem a você; de longe vem os seus filhos, e as suas filhas vem carregadas nos braços.” 
(Isaías 60:1-4) 

Liderar a Evangelização de Todo o Mundo
com o Evangelho da Santidade dos Cinco Fundamentos

Sendo um Guerreiro Espiritual
em Meio às Obras de Fogo do Espírito Santo

Pr. Sênior Dr. Jaerock Lee

Queridos irmãos e irmãs,
O Pai nos dera uma visão de que essa igreja 

levantaria e faria brilhar a luz da verdade sobre 
o mundo que está em trevas por causa do pecado 
e da maldade. Ele mesmo tem nos guiado a 
nos levantarmos e brilharmos na evangelização 
nacional e na missão mundial. O terceiro estágio 
da decolagem da igreja começou em 2010. Desde 
então, muitos já receberam a salvação num fluxo 
espiritual rápido, sendo que vários dentre estes 
receberam a benção de Deus de modo a se tornarem 
pessoas completamente espirituais para a Sua glória.

Deus nos deu a Sua luz original que tem o poder 
de transformar o coração dos homens. Com o poder 
explosivo do pastor, Ele também estabeleceu um 
alicerce sólido para construir o santuário que tem a 
beleza de Deus. O 30º aniversário da Igreja Central 
Manmin será em 2012. Desde o início do ano, 
bençãos abundantes que vão além da imaginação 
tem sido preparadas por Deus. Que tipos de bênçãos 
Ele tem preparado para a igreja para 2012?

Em primeiro lugar, as bênçãos que Deus 
quiser virão sobre nós e nós O glorificaremos 
intensamente.

Deus tem feito muitas obras a fim de que o 
espírito e a alma dos membros da igreja possam 
prosperar e desfrutar de boa saúde. Em especial, Ele 
permitiu que a congregação percebesse onde estava 
em termos de nível de fé através do Seminário de 
Líderes de Grupo de 2011 e os ajudou a suprir aonde 
havia falta.

Segundo, a igreja proclamará o evangelho da 
santidade em todo o mundo.

Apóstolos e membros das Igrejas Primitivas 
espalharam o evangelho ativamente por meio das 

obras do Espírito Santo. Estas foram o impulso 
que fez com que o Império Romano escolhesse 
o Cristianismo como sua religião nacional, o que 
causou uma difusão mundial do evangelho ainda 
mais rápida. Agora, o mundo está ficando cada vez 
mais manchado de pecado e maldade. É difícil achar 
luz. Até igrejas estão se corrompendo, mesmo após 
a Reforma.

Nesses últimos dias, Deus fundou a Igreja Central 
Manmin e deu a ela o dever da evangelização 
nacional e a missão mundial para que o evangelho 
da santidade pudesse chegar até as partes mais 
remotas da terra. Por essas razões, a igreja nunca 
parou de ir atrás do cumprimento do seu ministério 
com publicações do Ministério de Mídia Literária, 
com livros e jornais, e o Ministério de Transmissões. 
Como resultado, a igreja hoje tem em torno de 
10,000 congregações e igrejas associadas dentro e 
fora da Coréia. Nesse ano de 2012, a Igreja Central 
Manmin proclamará o evangelho da santidade a todo 
o mundo assim como os apóstolos e membros das 
Igrejas Primitivas fizeram – pelas obras do Espírito 
Santo. Realizaremos o reino de Deus intensamente.

Tereiro, construiremos o santuário que é 
digno de glorificar a Deus nesta terra.

Deus quer um santuário com uma beleza não 
apenas externa, mas também que seja cheio de Sua 
glória e onde a Palavra de vida seja proclamada. 
Ele aumentou o poder to pastor e a fé dos membros 
da nossa igreja para revelar a Sua glória em todo 
o mundo através do santuário construído por Seus 
filhos santificados.

O tempo está próximo. Deus construirá o 
santuário que Lhe será agradável utilizando as 
mãos de Seus verdadeiros filhos cujos corações 
refletem o Seu próprio. Com o santuário, Ele será 

adorado por todos, inclusive por pessoas mundanas. 
Dou graças a e glória ao Pai pelo Santuário Canaã, 
ponto inicial para o Grande Santuário. Também O 
agradeço porque Ele nos abençoará financeiramente 
e trabalhará conosco durante todo o processo da 
construção.

Em quarto, levaremos inúmeras almas aos 
braços do Senhor com a manifestação de 
grande e incrível poder.

Agora vivemos no fim dos tempos, em que o 
conhecimento aumentou e o pecado e a maldade 
são super-abundantes. Nesse momento, precisamos 
do poder de Deus a fim de fazermos o Seu reino 
crescer.

Como Jesus disse em João 14:12, “Aquele que crê 
em mim fará também as obras que tenho realizado. 
Fará coisas ainda maiores do que estas,” Deus 
tem nos mostrado Seu poder inimaginável desde a 
inauguração da igreja e tem transformado o coração 
dos homens. Com o início de 2012, prosseguiremos 
com a comunidade cristã coreana e o mundo. A 
autenticidade será comprovada através do mais alto 
nível de poder com o qual nada é impossível. Esse 
poder também transformará corações, plantará fé, e 
levará inúmeras almas ao caminho da salvação.

Deus, que é Luz, quer que nos assemelhemos a Ele 
e tenhamos uma fé perfeita nos livrando da mentira 
e engenhosidade dos nossos corações e vencendo em 
tribulações com alegria e gratidão. Ele deseja nos 
dar tudo aquilo que O pedirmos e compartilhar amor 
conosco no maravilhoso Céu.

O ano de 2012 é o ano no qual a igreja celebrará 
seu 30º aniversário. Nesse ano que se aproxima, eu 
oro em nome do Senhor para que você seja usado 
tremendamente para o reino de Deus se dando conta 
do Seu grande amor e glorificando o Seu nome.

A Visão da Manmin para o Ano de 2012
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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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“Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. 
Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas.” (Colossenses 3:1-2)

Pensemos nas Coisas do Alto e 
Sigamos em Frente

Veículos e até mesmo locomotivas podem facilmente 
parar, ir para frente, e dar ré utilizando o motor. Aviões, 
por sua vez, levam muito mais tempo para parar e não 
tem ‘marcha ré’, o que os torna incapazes de reverter 
a direção. Para que eles continuem seguramente em 
movimento, precisam permanecer seguindo em frente, 
ascendendo ou descendendo. Ao perderem momento 
linear e impulso, eles mergulham no chão. O mesmo 
princípio se aplica à vida dos crentes. Se param de 
ter vidas diligentes diante de Deus, caem no mundo e 
mergulham em morte. Como, então, podemos continuar 
marchando em direção ao Céu como aviões nos ares? 

Em primeiro lugar, em nossa marcha para o 
Céu, devemos seguir continuamente em frente em 
direção à santidade.    

No Céu, lugar onde habitaremos para sempre, não 
há inverdade, maldade, ou escuridão. Para entrar lá, é 
necessário que tenhamos o coração do Senhor em nós. 
Em outras palavras, temos de seguir vigorosamente 
em nossa fé a fim de santificarmos nossos corações. À 
medida que a maldade sai e nossos corações são limpos, 
podemos nos enraizar profundamente na santidade.

Quando você está cheio da graça de Deus, você vai a 
todo tipo de culto e encontro. No entanto, a menos que 
tenha se livrado das maldades do seu coração, se você se 
deparar com tribulações, simplesmente irá para o mundo 
de novo. Como, pois, podemos continuamente nos 
mover em direção à santidade?

Primeiro, você precisa refletir sobre sua vida à luz da 
palavra de Deus. Você não pode simplesmente pensar, 
“Gosto de vir a esse culto e estar presente naquele outro 
encontro.” Você precisa manter em mente que tipo de 
mensagens você ouviu e aplicá-las em sua vida. Por 
exemplo, digamos que ouviu uma pregação sobre o 
Rei Saul tentando matar Davi porque tinha inveja dele. 
Assim, você precisa se examinar para ver se tem inveja 
ou ódio de algum irmão ou colega de trabalho e se livrar 
de tais sentimentos. Isso é aplicar a mensagem na sua 
vida.

A segunda coisa que você precisa fazer é se livrar 
dos pecados que tem através de orações. Quando você 
se dá conta da sua maldade através da Palavra, o ideal 
é que você mude na mesma hora. Contudo, naturezas 
pecaminosas que estão profundamente enraizadas em 
seu coração podem ser mais difíceis de ser arrancadas 
e só o são por meio de orações fervorosas. Depois que 
um certo tempo passa, pode ser, inclusive, que você 
queira as mesmas coisas de novo. Sua determinação se 
enfraquece e você pode até voltar a cometer os mesmos 
pecados. É aí que você precisa de mais força que vem 
por meio de oração fervorosa – ela vem com a ajuda do 
Espírito Santo e com ela você vencerá com um coração 
constante. 

É bem mais fácil se livrar do amor pelo mundo, 
sentimentos desconfortáveis, sentimentos maus, 
ressentimento, e raiva quando se tem a ajuda do Espírito 
Santo. Você admite que está bravo, não por causa dos 
outros, mas porque o problema está em você. Você então 

para de ter sentimentos maus ou raiva – independente 
da s i tuação.  Em outras  palavras ,  se  você orar 
fervorosamente, emoções carnais são removidas do seu 
coração. Além do mais, aqueles que oram ardentemente 
também recebem a força que precisam para se manterem 
firmes em suas decisões não importa a tentação.

Por último, você precisa meditar na esperança pelo 
Céu, na graça de Deus, e no amor do pastor. A bondade 
que conhecemos jamais pode ser comparada com o Céu 
e o amor de Deus Pai. Ele criou os céus e a terra e todas 
as coisas que nela há, e Ele deu o Seu único Filho por 
nós. Embora Jesus não tivesse pecado algum, Ele foi 
crucificado para nos salvar. Não podemos desapontar a 
Deus que espera ansiosamente que nos santifiquemos. 
Temos de meditar na esperança pelo Céu e no amor do 
Pai. Lembre-se que você pode receber mais força para 
marchar em direção à santidade com pensamentos como 
“Quanto mais eu me livrar da carne, melhor será o lugar 
em que habitarei no Céu. Verei o Pai olhando para mim 
com um lindo sorriso.”

Em segundo lugar, na nossa marcha para o Céu, 
devemos marchar para conquistar e subjugar o 
mundo.

Conquistar e subjugar o mundo não significa que você 
tem de oprimir alguém fisicamente. Significa cumprir 
seus deveres com fidelidade e diligência.

Antes de Adão pecar, ele tinha o poder e a autoridade 
para subjugar e governar sobre todas as coisas. Ele 
aprendeu tudo sobre o Éden, as plantas, os animais da 
Terra, e a ordem no universo. Ele aprendeu tudo que 
precisava para governar o mundo que Deus criara. 
Obviamente, não era aquela uma tarefa difícil, pois ele 
tinha a sabedoria que recebera de Deus. É importante 
ressaltar, todavia, que seu bom governo só era possível 
porque Deus lhe havia dado todo o conhecimento que 
necessitava.

O mesmo se aplica a nós. Para que você brilhe no 
mundo e expanda o reino de Deus, você também deve 
ter a habilidade para fazê-lo. É preciso que continue 
aprendendo e aprimorando suas aptidões. Obviamente, 
você tem de orar, aprender a palavra de Deus, e ser 
fiel na igreja. Contudo, você não pode trazer nenhuma 
força ao seu pastor só com o fato de passar seu tempo 

na igreja e negligenciar outras coisas. Como cristãos, 
precisamos ser fieis no nosso trabalho, escola, família e 
igreja.

Conquistar e subjugar o mundo exige determinação 
e esforço. Você deve se fazer mais capacitado que as 
pessoas mundanas para que possa ser reconhecido em 
qualquer canto da terra. Há alguém aqui preocupado 
porque está ficando para trás? Se simplesmente você 
tiver vontade de fazer, Deus irá abrir o caminho para 
você. Basta você continuar sempre fazendo o seu melhor 
sem desistir e Deus abrirá as portas e lhe dará sabedoria 
e força para vencer e governar o mundo.

 
Em terceiro lugar, você deve marchar adiante 

com amor pelas almas que estão indo por um 
caminho de morte.

Muitas pessoas mundanas estão indo a todo vapor 
em direção aos horrores do Inferno sem saber o que as 
espera. Se você tem muitos familiares, amigos, vizinhos 
e parentes que não conhecem o Senhor, precisa ir até 
eles, ajudá-los e mostrá-los como podem receber a 
salvação. Mas para que você consiga evangelizá-los, 
primeiro você tem de dar uma prova de que Deus vive 
em sua vida. Através da sua vida, você deve fazer com 
que as pessoas ao seu redor digam, “Como cristão você 
se tornou um bom homem. À medida que o vejo mudar 
e receber bênçãos, posso ver que Deus é real.”

Mateus 5:14-16 diz, “Vocês são a luz do mundo. 
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um 
monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a 
coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a 
no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que 
estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos 
homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem 
ao Pai de vocês, que está nos céus.”

Se você acende uma luz em casa, ela ilumina todo o 
ambiente, e mesmo de longe você pode vê-la através 
da janela. Da mesma forma, quando você dá um bom 
exemplo como cristão, servindo e amando sua família 
e colegas de trabalho, você pode exalar a fragrância de 
Cristo. Assim, muitos não-crentes glorificam a Deus ao 
verem suas boas obras e passam a crer Nele também.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o quanto vocês 
acham que tem olhado para as coisas do alto uma vez 
que receberam o Espírito Santo por graça e ganharam o 
direito de se tornarem filhos de Deus? Somente quando 
você lê a Bíblia, vai aos cultos, ora fervorosamente, se 
livra dos pecados, e tem esperança pelo Céu é que pode 
se assemelhar ao Senhor. Você pode vencer e subjugar o 
mundo quando cumpre bem os seus deveres. Pode levar 
almas ao caminho da salvação quando se torna luz neste 
mundo.

Portanto, espero que você se despoje de toda 
inverdade e escuridão que pertencem ao mundo e 
alcance um coração santo agradável a Deus. Oro, em 
nome de Jesus Cristo, o Senhor, para que você também 
possa trabalhar fielmente em toda a casa de Deus e 
marchar em direção à Nova Jerusalém.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

Gostaria de Difundir o 
Ministério da Manmin a Todo 
o Mundo através da Internet

Sergey Velbovets é o fundador da Revista In Victory, www.invictory.org, um dos maiores portais 
cristãos do mundo servindo falantes de russo em todo o globo. Recentemente ele visitou a 
Igreja Central Manmin motivado pela devoção destacável dos membros da mesma em servir a 
Deus. Daremos agora uma olhada mais de perto no seu ministério de mídia e em como ele vê o 
ministério da Manmin.

Sergey Velbovets 
(Presidente da In Victory Media, Canadá)

1. Você pode nos falar sobre você mesmo e o 
seu ministério?

Eu sou Sergey Velbovets, fundador e presidente 
da ‘In Victory Media’ (www.invictory.org) e do 
Christian Telegraph (www.christiantelegraph.
com). Há aproximadamente 20 anos atrás, Deus 
me permitiu nutrir a visão de espalhar o evangelho 
através da alta tecnologia do século 21. 

2. Que tipo de reações os internautas estão 
tendo ao lerem sobre o minist

As pessoas estão tendo grande interesse em saber 
o que é uma vida cristã de verdade. Em resposta 
a essa pergunta, os artigos sobre a Igreja Central 
Manmin e o Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee tem tido 
uma significativa influência sobre os internautas. 
Muitos se denominam cristãos, mas suas vidas na 
fé tem sofrido transformações negativas fazendo-os 
ter obras superficiais como crentes. Entretanto, os 
membros da Manmin demonstram explicitamente 
o que é ser cristão de verdade e um vasto número 
de pessoas agora pode conhecer essa devoção 
verdadeira a Deus. Também tenho recebido pedidos 
pela oração do Dr. Lee chegando de pessoas 
ansiosas pelas obras poderosas manifestas na igreja.

3. Você poderia compartilhar algum dos 
testemunhos dos visitantes do seu site que foi 
curado através da oração do Dr. Lee?

No site In Victory você pode postar seus pedidos 
de oração. Quando o Rev. Dr. Lee ora por tais, as 
obras de cura e respostas acontecem e as pessoas 
glorificam a Deus. São muitos os testemunhos, 
mas vou falar de um em especial. O filho de um 
pastor tinha uma doença no pulmão muito séria e 
os hospitais não conseguiam curá-la. Ele postou seu 
pedido no site e depois que receberam oração três 
vezes, seu filho foi completamente curado. Aquele 
pastor então comprou um monte de livros do Dr. 
Lee e os deu para crianças hospitalizadas dizendo 
aos pais, “Seus filhos também podem ser curados se 
vocês orarem depois de ler esses livros.”

4. Por que vocês selecionaram o Pastor Sênior 
Dr. Jaerock Lee como um dos ’10 Líderes Cristão 
Mais Influentes’ por dois anos consecutivos?

Porque o seu ministério hoje cobre o mundo 
inteiro; e isso deve ser valorizado. Pastores de 
todo o globo desejam ter uma experiência com os 

milagres e frutos da Manmin. Creio que a nossa 
escolha faz a vida devocional cristã do Dr. Lee 
conhecida a organizações ministeriais de todo o 
mundo e faz arder em chamas o avivamento cristão.

5. O que sente depois de ter passado um 
tempo na Igreja Central Manmin?

Acho que a Igreja Central Manmin ganhou 

força do explosivo poder do Dr. Jaerock Lee 
que ama aos membros mais do que sua própria 
família. Os membros amam o santuário de Deus 
assim como seus próprios corpos e anseiam por se 
santificarem e tomarem Nova Jerusalém à força 
com todo o coração, mente e alma. O que é ainda 
mais impressionante, em particular, é que eles se 
preparam para os eventos e atividades da igreja 
por nada. Estou convencido de que a Igreja Central 
Manmin vai liderar o avivamento mundial, pois 
ela tem dado bons exemplos de verdadeiras vidas 
cristãs aos que estão mornos na fé e não servem a 
Deus com sinceridade. E a Igreja Central Manmin 
não pode parar de exercer esse papel tão importante.

6. Quais são seus planos para seu ministério?

Até agora, temos publicado notícias sobre a Igreja 
Central Manmin através de campanha de mídia 
e elas tem sido espalhadas à toda a comunidade 
online. Pastores que falam inglês ou russo hoje 
tem muito mais interesse no ministério. Gostaria 
de conectar pastores de todo o mundo à Igreja 
Central Manmin via Internet. Ao ver as pessoas que 
conhecem a Manmin receber graça e se tornarem 
parte de seu rebanho, pude perceber a providência 
para tal igreja. Não vejo a hora de fazer as grandes 
obras de Deus conhecidas.

7. Há alguma coisa que gostaria de dizer ao Dr. 
Lee?

Já vi muitos pastores influentes em todo o mundo, 
mas raramente um como o Dr. Lee, que serve aos 
membros da igreja 24 horas por dia. Acho que Deus, 
conhecendo o coração dele, lhe deu o Seu poder, 
bênçãos, e avivamento. A maioria dos pastores 
precisa aprender com o seu ministério, como agir, 
e como cuidar dos membros. Nós da In Victory 
faremos o nosso melhor para que o seu ministério 
se torne conhecido a outros pastores em todo o 
planeta.


