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a Mensagem do Senhor a Idosos a Mensagem do Senhor a Idosos 

No dia 15 de janeiro, médicos 
da  sede  da  Rede  Mundia l 
Cristã de Médicos (WCDN) 
visitaram o Centro de Bem 
Estar da Manmin para Idosos, 
em Anseong, na província de 
Gyung-gi, Coréia do Sul, e 
forneceram medicamentos aos 
pacientes do local.

Sendo  uma  o rgan i zação 
i n t e r d e n o m i n a c i o n a l  d e 
médicos cristãos, a RMCM 
analisa cientificamente casos 
de cura divina que ocorrem 
em todo o mundo e comprova 
a intervenção do Deus vivo 
e a autenticidade da Bíblia 
em vários casos; o que tem 
despertado muitas pessoas de 
nível educacional superior.

Naquele dia  no asi lo,  os 
médicos mediram a pressão e o 
nível de açúcar no sangue das 
pessoas do centro, trataram dos 
doentes e deram consultas sobre 
cirurgias, doenças, medicamento 
d e  f a m í l i a ,  e  p r o b l e m a s 
p s i c o l ó g i c o s .  T a m b é m 
examinaram aqueles que não 
conseguiam sair da cama.

O s  p a c i e n t e s  d e  i d a d e 
expressaram sua gratidão aos 
doutores que se deslocaram 
desde o centro de Seul. Um 
senhor de 79 anos de idade, 
Choon-bal Lim disse, “agradeço 
aos médicos por terem vindo até 
aqui e cuidado da gente.” Uma 

senhora de 61 anos de idade 
chamada Soon-deok testificou, 
“Sinto-me bem melhor e sou 
muito grata a eles. Fui curada de 
muitas doenças pela oração do 
Pr. Sênior Dr. Jaerock Lee.”

Gilbert Y. Chae, Presidente 
da RMCM disse, “A RMCM 
deseja retribuir a graça do 
Senhor ajudando regularmente 
n o s  f e r i a d o s  o s  p o b r e s  e 
negligenciados. Nós, membros 
da RMCM, aprendemos com 
a vida do Dr. Lee, que sempre 
ajuda e dá suporte a pessoas 
c o m  n e c e s s i d a d e ;  a p e n a s 
fazemos o que aprendemos com 
ele. Espero que esse serviço 
seja uma oportunidade para que 
muitos possam se encontrar 
novamente sob os cuidados e 
abraço do Senhor.”

Os membros da Missão de 
Cabeleireiros, da Diaconisa Ok-
hee Yoo – presidente, também 
estiveram no asilo naquele dia. 
Apararam cuidadosamente o 
cabelo dos idosos, o que os 
fez sentir melhor e fez até seus 
semblantes melhorarem. Uma 
senhora de 81 anos chamada 
Ahn Jang disse, contente, “Estou 
aqui desde o ano passado, mas 
nunca fiz uma permanente no 
meu cabelo por ter difi culdades 
para me locomover. Agora, no 
entanto, os membros da Manmin 
vieram aqui e cuidaram do meu 

cabelo!”
Os membros também estavam 

cheios de alegria servindo 
aqueles idosos. A Diaconisa 
Mal-Lae Lee, uma senhora 
de 44 anos de idade que tem 
ajudado no centro com seus 
serviços de cabeleireira desde 
a fundação da Manmin há 17 
anos atrás, disse, “Fico feliz 
quando venho aqui para servi-
los. Aprendo tantas coisas aqui! 
Passei a pensar mais sobre a 
minha vida, e isso fez com que 
eu cumprisse meus deveres em 
geral de forma ainda melhor. 
Além disso, agradeço a Deus 
por me deixar usufruir de boa 
saúde a felicidade.” Depois ela 
acrescentou, “Vi um senhor que 
não conseguia andar voltando a 
caminhar. Vê-lo se recuperar me 
fez perceber o quão signifi cativo 
é o papel da Centro de Bem 
Estar para Idosos da Manmin.”

Byung-yong Han, president 
do Centro de Bem Estar da 
Manmin, falou aos voluntários 
dizendo, “Porque vocês, pessoas 
tão boas e tão especiais, vieram 
aqui  nesse início do Novo 
Ano, as bênçãos e a alegria do 
Senhor parecem transbordar. 
O s  m é d i c o s  d a  R M C M  e 
cabeleireiros confortaram os 
idosos daqui e os fortaleceram.” 
E l e  e n t ã o  e x p r e s s o u  s u a 
profunda gratidão a todos eles.

Os médicos da RMCM examinaram o estado de saúde dos idosos do Centro de Bem Estar da Manmin e membros da Missão de Cabeleireiros que tem os servido há 17 anos, Os médicos da RMCM examinaram o estado de saúde dos idosos do Centro de Bem Estar da Manmin e membros da Missão de Cabeleireiros que tem os servido há 17 anos, 
deram-lhes cortes de cabelo com todo o coração.deram-lhes cortes de cabelo com todo o coração.

O Poder de Deus  

Aa mulher paquistanesa, ao ir 
ao médico de novo, ele disse, “É 
um milagre! Eu tinha feito testes 
de ultrasom nela várias vezes. O 
feto estava morto e sem pulso. 
Não sei como ele teve vida!”

No d ia 6 de novembro de 
2011, a mãe não sent ia seu 
bebê se mexer em seu útero. 
Fez algumas ultrassonografias 
e o resultado mostrou que o feto 
havia morrido e ela precisava 
de uma cirurgia de emergência. 
Ele, entretanto, foi à Cruzada de 
Cura Divina de Lahore, realizada 

em 9 de novembro daquele ano, e não fez a operação.
O pastor Taesik Gil, ministro da Igreja Manmin de Daejeon, 

Coréia, orou pelos enfermos do púlpito no Paquistão com o 
lenço sobre o qual o Dr. Jaerock Lee havia orado (Atos 19:11-
12). Ela recebeu a oração com um coração atento e as mãos 
sobre o abdome. Sentiu calor e frio ao mesmo tempo, e depois 
sentiu seu bebê se mexer novamente!

No dia seguinte, 10 de novembro, a ultrassonografi a mostrou 
que o batimento cardíaco do seu bebê estava normal, e no dia 
11 ela deu à luz a uma saudável criança. Aleluia!

Agora ela aumenta a sua fé ouvindo os sermões do Dr. Lee 
através da TV Isaque (TV Cristã Paquistanesa via Satélite: 
Pastor Anwal Pazal, presidente).

“Meu Bebê Havia Morrido “Meu Bebê Havia Morrido 
em Meu Útero, Mas Voltou em Meu Útero, Mas Voltou 

a Viver e Nasceu!”a Viver e Nasceu!”

Irmã Sana Khan (Paquistão)I ã S Kh (P i tã )

“Uma vez Deus f alou; duas vezes eu ouvi: que o poder 
pertence a Deus” (Salmo 62:11).
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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 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, 
em toda a Judéia e Samaria, e até os confi ns da terra.” (Atos 1:8)

A Igreja Proclamando 
a Todo o Mundo

Deus estabeleceu a Igreja Central Manmin em 1982 e 
deu à igreja os deveres de evangelizar a nação e a espalhar 
as boas novas a todo o mundo. Ele a usa para despertar 
aqueles que estão dormindo espiritualmente. Com esses 
deveres nos nossos corações, temos corrido para cumpri-
los já há 30 anos e já temos 10,000 congregações e igrejas 
associadas em todo o globo.

No ano da benção, 2012, realizaremos os reino de Deus 
ainda mais fortemente como uma igreja que proclama a 
todo o mundo com o explosivo poder do Espírito Santo, 
como as Igrejas Primitivas. 

1. Foi-nos Dado o Dever de Proclamar o Evangelho 
da Santidade e do Poder de Deus a Todas as Nações    

Quando Deus me chamou para ser Seu servo, Ele 
falou comigo dizendo, “Depois que vocês aprender a 
Palavra por três anos, você irá operar sinais e maravilhas, 
cruzando montanhas, rios e mares.” A Igreja Manmin foi 
estabelecida baseada nessa visão.

Antes de fundar a igreja, eu pedi a Deus para me mostrar 
que nome eu devia dar a ela. Ele então me respondeu 
dizendo para eu chamá-la de ‘Manmin’, que signifi ca ‘todas 
as nações’. Esse nome carrega a ideia de que essa igreja irá 
espalhar o evangelho a todos os povos. E paralelamente, as 
fundações para o evangelismo do país e do mundo foram 
estabelecidas também. 

Desde o ano de 2000, Deus tem aberto portas largas para 
a missão mundial e tem nos guiado a pregar o evangelho 
da santidade e do Seu poder em importantes partes do 
globo. Mas o ano de 2012, em especial, é o verdadeiro 
ponto de partida para a evangelização do mundo e da 
Coréia.

Mais de 7 bilhões de alma estão em profundo sono 
espiritual e estão sendo capturadas pela escuridão. O 
cristianismo deve ser a luz e o sal da terra, mas está 
sendo rejeitado pelas pessoas. A Europa foi o berço 
do evangelismo, mas ainda assim podemos encontrar 
facilmente quem diga, “Deus não deve existir!” A chama 
da fé está se apagando ali pelo poder do anti-Cristo, que 
agora está expandindo o poder da infl uência deles para a 
todo o mundo.

É por essa razão que é impossível despertar essa 
geração com uma dúzia de obreiros com poder mediano. 
Precisamos desesperadamente de obras poderosas como 
as de obras de Jesus, e de obreiros que sejam como os 
apóstolos. É por isso que Deus tem aumentado a fé e o 
poder dos crentes na Manmin, e é também pelo mesmo 
motivo que Ele aumentou os limites do Seu poder 
derramado sobre mim.

2. Deus Deu o Rápido Fluir Espiritual à Manmin no 
‘Terceiro Estágio da Decolagem’

Deus chamou o período de 1982, quando a igreja abriu, a 
1999, quando a igreja estabeleceu um alicerce básico com 
fé, de ‘O Primeiro Estágio da Decolagem’. ‘O Segundo 
Estágio da Decolagem’ é de 2000, quando a missão 
mundial começou a todo vapor com o poder da Criação, 
a 2009, quando o ministério de Israel foi completado. 
Agora estamos no ‘Terceiro Estágio da Decolagem’, onde 

realizamos a providência de Deus.
Deus chamou 2010 de o primeiro ano do ‘Terceiro 

Estágio da Decolagem’ e ‘O Ano da Colheita’. Ele nos deu 
um alvo de oração, ‘A Medida da Fé’, e fez com que cada 
um dos membros examinasse sua fé profundamente. Ele 
revelou os pecados e as inclinações carnais de cada um, 
e nos Deus a graça especial de perdoar nossos pecados e 
iniquidades passadas.

Através desse processo, Deus primeiro levantou aqueles 
que estavam for a do limite da salvação fazendo com 
que eles passassem a ter o primeiro nível de fé. Depois 
ele passou os que estavam no 1º para o 2º nível, e os que 
estavam no 2º para o 3º. 

Em 2011, todos os membros da Manmin, inclusive os 
jovens, foram movidos pelo amor de Deus, pela graça do 
Senhor, e pela oração do pastor, e começaram a campanha 
Nova Jerusalém, onde buscariam se santifi car e ganhar as 
qualifi cações para entrarem na cidade de Nova Jerusalém. 
Para alcançar o alvo, eles também se armaram com a 
Palavra de Deus e oraram fervorosamente.

Deus nos deu a direção de nos santificarmos, nos 
mantermos fi rmes na fé, e sermos parecidos com o Senhor. 
Guiou-nos a avançar do 3º nível de fé para a rocha da 
fé, e depois para o nível do espírito. Em maio, Deus nos 
mostrou a luz original, luzes como a de uma aurora, que 
ficaram ao redor da igreja. Em junho, ele fez com que 
tivéssemos três cultos de cura, e em julho uma conferência 
de líderes. Com esses eventos, muitos crentes foram para 
o nível da rocha da fé em um curto período de tempo. 
Aqueles que estavam no limiar do nível do espírito por 
muito tempo foram de vez para esse nível e até mesmo 
para o nível da plenitude do espírito.

Deus cumpriu a lei da justiça por vocês hoje, através 
do seu pastor, que foi colocado em seu lugar. Deus lhes 
mostrou fratura nos dedos, nódulos nas cordas vocais, perda 
de energia para viver e estômago parando de funcionar, 
para que eu lhes desse exemplo de fé e vocês tivessem 
um fé perfeita também. Muitos de vocês disseram que 
passaram a ter amor e fé verdadeiros com esses eventos e, 
agora, vemos todas essas coisas trabalharam juntas para 
que vocês nascessem de novo como guerreiros do Senhor.

 
3. O que vocês devem fazer para se tornarem 

guerreiros do Senhor?

Primeiro, vocês devem colocar as vestes santas.  
Romanos 13:14 diz, “Ao contrário, revistam-se do 

Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como 
satisfazer os desejos da carne.” Revestir-se significa 
revestir o coração. Aqueles que ainda tem alguma 
inclinação da carne devem se livrar dela ainda este 
ano. Assim, até os não –crentes irão reconhecê-los 
como verdadeiros cristãos e ouvir as coisas que vocês 
proclamam.

As vestes  santas  se  referem ao coração santo 
e representam vocês como obreiros do Senhor e 
instrumentos do Espírito Santo. E elas também os 
protegem – aonde quer que forem, seja no deserto ou em 
altas montanhas, podem ser protegidos por Deus. Hoje, 
muitos clamam, ‘Senhor, Senhor’; vocês, entretanto, 
lembrem que o verdadeiro cristão é reconhecido pelas 
suas vestes, que é seu coração.

Em segundo, vocês devem ter boas armas.  
Para espalharmos o evangelho da santidade e poder 

de Deus em campos de batalha espirituais, devemos 
ter a espada da palavra, que é forte o suficiente para 
destruir o acampamento do diabo. Em outras palavras, 
vocês devem se armarem com o evangelho da santidade 
completamente e também acumularem orações, para 
fazer descer o poder de Deus sempre que precisarem. 
Partindo do fato de que todos vocês estejam usando o 
mesmo tipo de vestes santas, a autoridade na palavra e 
no poder de Deus manifesto vai variar de acordo com o 
tanto que cada um aprende a palavra e acumula orações.

Em pouco tempo, mais e mais almas sedentas 
perguntarão pelos obreiros da nossa igreja. Além disso, 
à medida que o reino Deus for expandido, haverá 
também mais e mais coisas a serem feitas. Logo, você é 
encorajado em nome do Senhor que tem grande poder, 
a aprender a palavra sistematicamente e orar para que 
possa realizar seus deveres de forma poderosa.

Terceiro, você precisa ter o coração queimando em 
amor.  

Hoje, as pessoas amam a si mesmas, o dinheiro, e o 
prazer mais do que qualquer outra coisa. São egoístas 
e ríspidas (2 Timóteo 3:1-5). Fecham a porta de seus 
corações e não a abrem nem para Deus nem para outras 
pessoas. A chave para derreter e abrir seus corações é o 
‘amor’.

Uma das qual i f icações que Jesus tem como o 
Salvador, e provavelmente a mais importante delas, é 
o amor. No coração dos apóstolos e membros da igreja 
primitiva, havia perdão e compaixão por aqueles que os 
perseguiam.

C o m o  P a s t o r  S ê n i o r  d a  I g r e j a  M a n m i n ,  e u 
sinceramente espero que vocês também tenham o amor 
do Senhor em seus corações, isto é, o amor do perdão 
e do auto-sacrifício, e o amor do Espírito Santo, que 
nunca desiste de nenhuma alma até que ela seja salva e 
alcance a Nova Jerusalém. Ele encoraja vocês, em nome 
do Senhor, quem nos deu a verdadeira paz, a libertarem 
mais e mais almas dos laços do pecado.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee
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Ministério da TV GCNMinistério da TV GCN
Levando o Amor de Deus a Todo o Mundo!

“A TV GCN tem a grande visão 
de levar  o amor  de Jesus Cristo 
com paixão pelo evangelho. Creio 
que ela  f ará o  seu trabalho de 
forma grandiosa e que, através 
dela, muitas pessoas saberão quem 
Jesus Cristo é e ganharão vida 
verdadeira crendo em Seu nome.”

“Fui tocada e desafiada pela TV 
GCN, que tem estendido o reino 
do Senhor através de seu sistema 
de transmissões e alta tecnologia. 
Es t ou  mui t o  f e l i z  de  ser  uma 
parceira; é uma grande benção 
para nós.”

“A programação da  TV  GCN 
e as mensagens pregadas pelo 
Dr. Jaerock  Lee tem movido os 
corações dos telespectadores e 
nos ensinado de forma clara e fácil 
a como viver uma vida justa para o 
Senhor. A vida do Dr. Lee tem sido 
usada para espalhar o evangelho 
até os confins da terra.”

“Mui t os  t e lespec t ador es  de 
Puducherry, Índia, tem recebido 
bênçãos através dos sermões do 
Dr. Lee. Todos os programas da 
TV GCN tem grande efeito sobre 
o crescimento da fé dos crentes, 
e estou orando a Deus para que 
seus programas sejam transmitidos 
a toda a Índia.”

Dr. Frank Wright, Presidente da NRB 
(Emissoras Religiosas Nacionais/  

National  Religious Broadcasters)

Rosalba Rodriquez De Rincon, 
Presidente da TBN Enlace, Colômbia

Pastor Igor Nikitin, 
Presidente da RBN Rodnoy Rússia e da TBN Rússia

Pastor Abraham Vincent, 
Presidente da TV GCN Arul Vaakku, Índia

A Emissora GCN foi fundada com o único objetivo 
de espalhar a glória da Trindade e o evangelho a todas 
as nações cumprindo a vontade de Deus através de seu 
ministério. O mundo agora está se tornando ainda mais 
globalizado com novas mídias como Serviços de Redes 
Sociais, e sistemas de transporte rápidos; fatos estes que 
fazem os serviços de transmissão ainda mais infl uentes. 

Estamos no fim dos tempos, onde o pecado e a 
escuridão são mais abundantes que nos tempos de 

Sodoma e Gomorra. Os cristãos precisam desempenhar 
o papel fundamental de serem luz e sal da terra, 
pregando o evangelho a todos os cantos do planeta e 
preparando-se para a volta do Senhor. Para que esses 
deveres sejam cumpridos, o ministério de transmissão 
é uma necessidade. Em tempos como estes em que 
vivemos, a TV GCN tem espalhado o evangelho de 
Deus, o amor de Jesus Cristo, e as obras de fogo do 
Espírito Santo a todo o mundo.

Em janeiro de 2000, começamos a TV GCN pela fé. Hoje, ela cresceu e atinge todo o globo, sendo signifi cativa 
no mundo das transmissoras, estabelecendo a rede com várias emissoras e imprensas dentro e fora da Coréia. 
A Palavra cheia de vida e as obras de poder proclamadas na TV GCN tem tido um grande impacto em seus 
incontáveis telespectadores, que já puderam experimentar o amor e o poder de Deus, resolver problemas da 
vida real, e descobrir o verdadeiro valor da vida através de suas programações. Sua imagem de alta definição 
proporcionada pela tecnologia HD, seus variados conteúdos, e seu alto padrão de programas tem sido transmitidos 
a mais de 170 países através de parcerias com outras emissoras ao redor do globo. Cartas de gratidão e pedidos por 
oração que transcende tempo e fronteiras tem inundado as estações.

O objetivo da TV GCN é ser a principal estação cristã de TV que guia todas as nações ao Senhor Jesus. Ela 
expandirá o domínio de suas transmissões e plataforma de mídia a fi m de que todos os telespectadores de todas 
as nações possam assistir aos programas da GCN a qualquer hora e em qualquer lugar. Depois de considerar cada 
característica regional, a GCN construirá uma rede conectando todo o planeta e se aproximará dos telespectadores 
de várias formas – telefones celulares, Internet, TV a cabo, e TV via satélite. Em especial, os programas serão 
produzidos em mais línguas e assim, as pessoas poderão entender a Palavra de Vida mais fácil e claramente e 
assistir as obras de poder de forma mais vívida. Além disso, a GCN irá conectar estações cristãs de TV a igrejas 
associadas e congregações, o que acelerará o processo da paróquia global.

Como está a Tranmissão Hoje

A Visão

“A TV G

r Partes de Entrevistas
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TV GCN 

Minha Vida se Transformou com os Minha Vida se Transformou com os 
Grandes Sermões Que Tem Tocado Vidas que Grandes Sermões Que Tem Tocado Vidas que 

Falam Espanhol como Língua Materna Falam Espanhol como Língua Materna 
Ansião Aldo Enrico Guido-Spano Amoretti (Igre ja Manmin no Peru)

Eu desperdiçava dinheiro com a minha forma 
louca de viver e gostava muito de álcool quando era 
diplomata. Aposentei-me em 1992. Três anos depois, 
aceitei o Senhor, mas nada de notável havia mudado 
em minha vida.

Fui à Cruzada de Cura, conduzida pelo Dr. Jaerock 
Lee

Um dia, incríveis mudanças aconteceram em minha 
vida. Eu fazia traduções para umas pessoas de um 
país do oriente e ouvi falar sobre o ministério do Dr. 
Jaerock Lee, Pastor Sênior da Igreja Central Manmin. 
Descobri então que aquelas pessoas eram obreiros em 
uma viagem missionária no Peru.

Em dezembro de 2004, o Dr. Jaerock Lee conduziu 
uma Cruzada de Cura em Lima, capital do Peru e eu 
pude experimentar coisas que abriram meus olhos. Vi 
inúmeras pessoas sendo curadas de muitos tipos de 
doenças como AIDS e câncer, e vi paralíticos andarem 
e mancos jogarem suas muletas fora para andarem e 
saltarem.

O evangelho da santidade me fez ter uma fé ver-
dadeira

Dali em diante, comecei a traduzir os sermões do 
Pastor Lázaro J. Lee, que ministra na Igreja Manmin 

do Peru como missionário da Igreja Central Manmin. 
Suas mensagens carregavam profundos significados 
espirituais; e ele disse que tinha aprendido tudo 
aquilo com o Pr. Jaerock Lee, Pastor Sêniro da Igreja 
Central Manmin. Minha família e eu ouvíamos as 
mensagens toda semana e nossas vidas começaram a 
ser transformadas.

Nossa fé aumentou rapidamente com as mensagens 
sobre a cultivação humana, as medidas da fé, a 
santificação, a diferença de falar ‘Jesus’ e ‘Jesus 
Cristo’, e o segredo escondido antes do início dos 
tempos.

Hoje temos uma fé verdadeira acompanhada de 
obras. Percebi que antes eu armazenava a Palavra de 
Deus apenas como conhecimento.

Recebi  a  benção  de  poder  par t ic ipar  dos 
ministérios de publicação e transmissões

Naquela mesma época, eu comecei a traduzir os 
livros do Dr. Lee A Mensagem da Cruz e A Medida 
da Fé para espanhol. O que é mais incrível foi que 
eu participei da dublagem dos sermões do Dr. Lee 
transmitidos pela TV Enlace, que é a principal 
TV cristã da América Latina. Até hoje, já traduzi 
aproximadamente 500 sessões de seus sermões e 
também os dublei.

Acredito que o que estou fazendo é muito importante 
para espalhar o evangelho da santidade a todos os 
cantos da terra.

Hoje, os sermões do Dr. Lee tem sido espalhados 
em países latinos e para pessoas cuja língua materna é 
o espanhol ao redor do mundo. Nos EUA, os sermões 
também estão atingindo falantes de espanhol, o maior 
grupo étnico do país.

Tenho recebido lindas e abundantes bênçãos desde 
que comecei a traduzir os sermões do Dr. Lee. Minha 
vida hoje é próspera, e o meu objetivo de vida mudou 
completamente.

Sempre tento passar a vontade de Deus incluída nos 
sermões de forma correta e expressar bem o amor do 
Dr. Lee pelas almas. Até a minha voz mudou, fi cando 
mais calma e mansa. Embora nunca tenha entendido o 
coreano, Deus sempre me ajudou a sentir o coração do 
Dr. Lee, fazendo com que eu entendesse ainda mais a 
Sua Palavra e compreendesse o Seu coração e vontade.

Minha família tem a benção de trabalhar fielmente 
para o reino de Deus com esperança pela Nova Je-
rusalém

Recentemente, um membro de Quito, capital do 
Equador, veio nos visitar na Igreja Manmin do Peru. 
Ele tinha sido tremendamente agraciado e fez essa 
longa viagem com seus próprios recursos. Disse que 
nunca tinha ouvido um evangelho tão puro e expressou 
sua gratidão por ter ganhado uma fé verdadeira através 
das mensagens. É verdadeiramente uma benção ver 
que podemos aprender a Palavra de Deus corretamente 
e ter vidas cristãs felizes.

Hoje meus olhos estão nas recompensas celestiais. 
Acima de tudo, quero ser santo e ter uma vida cristã 
diligente a fim de alcançar o melhor lugar do céu, a 
Nova Jerusalém. Tornei-me um ancião e trabalho como 
Líder do Departamento Financeiro e do Departamento 
de Planejamento da igreja, além de ser tradutor dos 
sermões do Dr. Lee.

Minha esposa também cumpre o dever de Líder de 
Distrito e Diaconisa e trabalha fi elmente.

Agradeço e dou toda glória a Deus Pai, que fez com 
que eu conhecesse o amor de Deus e o Senhor, e me 
permitiu encontrar o guia para a Nova Jerusalém, o Dr. 
Jaerock Lee.
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santidade na nação, E hoje f rutos abundantes tem sido produzidos Com a Igreja Manmin no Peru no centro E através dos programas da TV Enlace.”santidade na nação, E hoje f rutos abundantes tem sido produzidos Com a Igreja Manmin no Peru no centro E através dos programas da TV Enlace.”

2004, A Cruzada de Cura no Peru, Dirigida pelo Dr. Jaerock Lee


