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“Viemos para a Coréia Ansiando pelo “Viemos para a Coréia Ansiando pelo 
Evangelho da Santidade”Evangelho da Santidade”

Alunos de Dez Países Participam Atualmente do Programa 
de Treinamento Missionário Global do CTMM

No culto de abertura do 
Programa de Treinamento 
M i s s i o n á r i o  G l o b a l  d o 
CTMM, a Pastora Deborah 
Rhee, Presidente do Centro 
de Treinamento Missionário 
d a  M a n m i n  ( C T M M )  s e 
dirigiu aos alunos dizendo, 
“O evangelho da santidade 
nos leva ao nível do espírito 
fazendo com que nos livremos 
d a s  r a í z e s  p r o f u n d a s  d o 
pecado em nossos corações 
e mudando nossas vidas com 
suas mensagens em si. Espero 
que vocês se tornem guerreiros 
espir i tuais  que despertam 
almas, suas famílias, seu povo, 
e seu país através do evangelho 
da santidade, guiando todos ao 
seu redor à Nova Jerusalém.”

Depois, olhando uns para os 
outros, mais de 40 alunos de 
dez países incluindo os EUA, 
Israel, Rússia, Taiwan, Vitnã, 
Kazaquistão, Nepal, e Indonésia 
gritaram juntos “Manmin”.

A Igreja Central Manmin 
tem se envolvido ativamente 
n o  t r a b a l h o  p i o n e i r o  d e 
c u m p r i r  a  v i s ã o  d e  u m a 
missão evangelística mundial. 
A fim de cumpri-la, a igreja 
criou o CTMM para treinar e 
despachar missionários a todo 
o globo. O Programa Global foi 
organizado e estabelecido como 
resultado de um crescente 
número de pedidos de pastores 

e obreiros de igrejas filiadas 
de vários países; e tem como 
foco fazer com que os alunos 
se armem espiritualmente com 
as mensagens pregadas pelo 
Dr. Jaerock Lee, aprendam 
questões administrativas da 
igreja e métodos ministeriais. 

Esse  programa se  to rna 
ainda mais signifi cativo devido 
ao momento em que a igreja 
se encontra hoje: desejamos 
aumentar o número atual de 
10,000 igrejas associadas ou 
filiadas a fim de termos  a 
nossa paróquia global.  Os 
alunos fi carão nos alojamentos 
do centro missionário durante 
todo o mês de fevereiro e irão 
a palestras diariamente das 10 
da manhã às 4 da tarde, sendo 
que às segundas elas são até 
às 10 da noite e aos sábados 
elas começam às 3 da tarde 
e também terminam às 10 da 
noite. Os alunos precisam saber 
lidar com uma agenda corrida 
para conseguirem ir a diversos 
cultos e às reuniões de orações 
Daniel diariamente.

V i n t e  p a l e s t r a n t e s , 
incluindo o Pastor Soojin Lee, 
Presidente da Associação de 
Pastores, tem dado estudos 
sobre a Mensagem da Cruz, 
1 Coríntios, Levítico, Dons 
do Espírito Santo e Missão, 
Santificação e Poder, Chaves 
para o Avivamento de uma 

I g r e j a ,  A s  S e t e  I g r e j a s , 
Cultos, Métodos de Consulta, 
Liderança Missionária, Etiqueta 
Internacional, Gerenciamento 
F i n a n c e i r o ,  e  S i s t e m a s 
Administrativos. Eles também 
oram na Reunião de Oração 
Plenitude do Espírito Santo.

A l é m  d i s s o  t u d o ,  e l e s 
também escrevem e resumem 
os sermões fundamentais que 

são a essência do evangelho da 
santidade, praticam a pregação 
de mensagens, lêem a Bíblia, 
e fazem um teste e versículos 
bíbl icos.  Também visi tam 
vários departamentos da igreja 
como a TV GCN; e pontos 
turísticos para entenderem 
melhor a cultura coreana. No 
dia 23 de fevereiro, eles terão 
um workshop nas Águas Doces 

de Muan.
O  P a s t o r  H e n r i  P a u l 

Noubicier, da Espanha (Igreja 
Manmin Alfori, Barcelona) 
disse, “Os obreiros da minha 
igreja e eu nos preparamos para 
esse programa com bastante 
oração. Estamos animados 
sobre o que aprenderemos; 
quero aprender muitas coisas 
sobre o ministério do Dr. Lee, 
um verdadei ro  homem de 
Deus. Também espero crescer 
espiritualmente ainda mais com 
essa experiência.”

A Irmã Nadine Miyamba 
(Igreja Internacional Manmin 
em Nova Iorque) disse, “Me 
dei conta de muitas coisas ao 
ler os livros do Dr. Lee. Fui 
profundamente tocada pela 
sua Cruzada em Nova Iorque 
em 2006. Depois de ver seus 
sermões na TV, passei a ter o 
desejo de ter a oportunidade de 
vir à Igreja Central Manmin na 
Coréia. Mal posso esperar por 
todos os programas!”

No dia 27 de janeiro, os cursos do Seminário Internacional Manmin foram abertos em 
Nicósia, capital do Chipre, com a Pastora Vered Chen Rozen (Igreja Livingstone, em Tel 
Aviv, Israel).

Ela dá palestras em inglês por uma semana todo mês com a apostila do SIM – A 
Mensagem da Cruz. As palestras são traduzidas simultaneamente para o russo e o búlgaro. 
Os alunos podem estudar a apostila sozinhos ou via email e teleconferências, em períodos 
em que não há palestras. A Pastora Rozen disse, “Os alunos agradeceram chorando dizendo 
que as mensagens vieram de Deus. Pareciam profundamente movidos pelos significados 
espirituais contidos na cruz.”

Cursos do SIM Foram Abertos na República do ChipreCursos do SIM Foram Abertos na República do Chipre

Programa de Treinamento Missionário Global do CTMM, sendo realizado na Recepção do Newcomer e 
tendo todas as palestras traduzidas para o inglês e chinês.
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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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“Aprendam a lição da fi gueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, 
vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. 

Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam.” (Mateus 24:32-34)

O Senhor Voltará

Há aproximadamente 2,000 anos atrás, Jesus 
veio à terra para salvar a humanidade do pecado e 
da morte. Por não ter nenhuma mancha ou pecado, 
Ele pôde ressuscitar de dentre os mortos. Foi 
crucifi cado e ressurgiu no terceiro dia. Depois de 
Sua ressurreição, Ele prometeu voltar e nos levar 
para o Céu. Atos 1:11 diz, “que lhes disseram: 
‘Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? 
Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado 
aos céus, voltará da mesma forma como o viram 
subir.’” Então, o que acontecerá quando o nosso 
Noivo, o Senhor, voltar nos ares?

1. A Volta do Senhor Será nos Ares
Todas as profecias da Bíblia já se cumpriram, 

exceto pela volta do Senhor, os sete anos de 
tribulação, a volta do Senhor à terra, o reino do 
milênio, e o julgamento do trono branco. Esses 
eventos ainda se realizarão no futuro.

1 Tessalonicenses 4:16-17 diz, “Pois, dada 
a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da 
trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos 
céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que estivermos vivos seremos 
arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro 
com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o 
Senhor para sempre.”

Quando o Senhor voltar nos ares, os mortos em 
Cristo ressuscitarão primeiro. Na Bíblia, estes são 
chamados de ‘aqueles que estão dormindo’, como 
registrado em 1 Coríntios 15:20. Seus corpos 
enterrados se levantarão imperecíveis e se reunirão 
ao espírito e à álamo no ar, tornando-se corpos 
ressurretos. Então, aqueles que estiverem vivos 
na terra e em Cristo serão arrebatados e todos 
se encontrarão com o Senhor nos ares. Isso é o 
Arrebatamento.

O Senhor, nosso Noivo, virá para nos levar, 
sem dúvidas. Ele prometeu na Bíblia que viria em 
breve. Hebreus 10:37 diz, “ pois em breve, muito 
em breve “Aquele que vem virá, e não demorará.” 
Apocalipse 3:11 diz, “Venho em breve! Retenha 
o que você tem, para que ninguém tome a sua 
coroa.”

Contudo, tanto crentes como pessoas do mundo 
tem dúvidas sobre a volta do Senhor. Condenam 
aqueles que dizem que Ele voltará em breve 
dizendo, “É o extremo da escatologia e herético.” 
Mas independente do quão veementemente negam 
a Sua volta, o Senhor certamente virá. Temos 
de ser cautelosos, todavia, e nos afastarmos de 
grupos de pessoas que afirmam certas coisas. Há 
quem preveja a data e a hora específi ca do Senhor 
dizendo, “Ele voltará em ‘tal hora dia, mês e ano.”

Mateus 24:36 diz, “Quanto ao dia e à hora 
ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, 
senão somente o Pai.” Nenhum versículo da Bíblia 
nos diz o ano, mês, dia ou hora da volta do Senhor. 

A Palavra nos dá apenas sinais do fi m dos tempos 
para que possamos estar cientes deles.

2. Os Sinais do Fim dos Tempos
Em Mateus 24:3, os discípulos de Jesus foram a 

Ele e perguntaram, “Dize-nos, quando acontecerão 
essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do 
fi m dos tempos?” Jesus respondeu nos versículos 
5 ao 8, “Pois muitos virão em meu nome, dizendo: 
‘Eu sou o Cristo!’ e enganarão a muitos. Vocês 
ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, 
mas não tenham medo. É necessário que tais 
coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação 
se levantará contra nação, e reino contra reino. 
Haverá fomes e terremotos em vários lugares. 
Tudo isso será o início das dores.”

E Jesus  também falou de como Israel  se 
transformaria até a volta do Senhor, comparando-o 
à figueira de Mateus 24:32-33. Nesta passagem 
lemos, “Aprendam a lição da fi gueira: quando seus 
ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, 
vocês sabem que o verão está próximo. Assim 
também, quando virem todas estas coisas, saibam 
que ele está próximo, às portas.”

Os ramos da fi gueira se renovando e suas folhas 
brotando se refere à independência do Estado de 
Israel. Foi prognosticado que a nação de Israel 
desapareceria e mais tarde seria re-estabelecida. 
Portanto, ‘Quando virem todas estas coisas, 
saibam que ele está próximo, às portas’ significa 
que a volta do Senhor estará se aproximando com 
a independência de Israel.

 
3. Reconstrução de Israel
Israel foi destruído pela Roma no ano 70 A.C. 

No templo não fi cou ‘pedra sobre pedra’; nenhuma 
sequer, como profetizado em Mateus 24:2. Todo 
o povo da nação de Israel se espalhou por todo 
o mundo. Os líderes romanos deixaram apenas 
algumas partes do muro do templo para comemorar 
sua vitória, que hoje é o Muro das Lamentações.

Os israelitas que viveram ao redor do mundo 
durante a Diáspora foram perseguidos e tratados 

com desprezo. Aproximadamente seis milhões de 
judeus europeus foram deportados e assassinados 
na II Guerra Mundial. Maldições e provações 
os atingiriam e seu estado não estava nada bom. 
Contudo, eles não abandonaram Deus,  mas 
mantiveram a Lei; e nem Deus os abandonou. Ele 
profetizara no Velho Testamento que os levantaria 
de novo.

Ezequiel 38:8 diz, “Depois de muitos dias você 
será chamado às armas. Daqui a alguns anos você 
invadirá uma terra que se recuperou da guerra, 
cujo povo foi reunido dentre muitas nações 
nos montes de Israel, os quais por muito tempo 
estiveram arrasados. Trazido das nações, agora 
vive em segurança.” Isaías 49:8 também fala, 
“Assim diz o Senhor : “No tempo favorável eu lhe 
responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei; 
eu o guardarei e farei que você seja uma aliança 
para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas 
propriedades abandonadas.”

Quando o tempo favorável chegou, Deus reuniu 
os israelitas e reestabeleceu o país. Isso aconteceu 
no dia 14 de maio de 1948. A nação que havia 
desmoronado completamente foi restaurada depois 
de aproximadamente 1900 anos. Embora Israel 
ocupe uma porção muito pequena de terra rodeada 
por países hostis, ele cresceu e se tornou uma das 
nações desenvolvidas do mundo, o que a atraiu a 
atenção deste.

Quando muitas folhas brotam numa árvore, 
podemos ver que o verão se aproxima. Da mesma 
forma, podemos ver que a Volta do Senhor está 
muito próxima, já que Israel fi cou independente e 
se tornou um país bem desenvolvido. Logo, temos 
de guiar as nossas almas ao caminho da salvação 
com cada vez mais fervor e ter vidas cristãs mais e 
mais sinceras. Para crentes assim, o dia do Senhor 
não virá como um ladrão na noite escura.

Crentes ‘trigo’ que amam a Deus e obedecem 
aos Seus mandamentos e esperam pela volta do 
Senhor, naturalmente se ornamentarão como Sua 
noiva. Seu único foco é atingir a qualifi cação como 
noivas do Senhor sem mancha ou culpa.

Mas existem pessoas que tomam o caminho 
da destruição e vivem como escravas do diabo e 
Satanás sem saber que o Céu e o Inferno existem. 
Até mesmo alguns crentes ainda pecam. Ainda são 
amigos do mundo assim como as pessoas do tempo 
de Noé, que estavam comendo, bebendo, e casando 
até o dia em que ele entrou na arca e a inundação 
veio e destruiu a todos. (Lucas 17:27) Será que 
eles receberam a salvação? Não, não receberam.

Agora estamos vivendo no fim dos tempos, 
vendo sinais o tempo todo ao nosso redor e dos 
quais a Bíblia já falara. Desta maneira, oro em 
nome do Senhor para que você se dê conta de que 
o fi m dos tempos está à porta e fi que alerta, orando 
e se adornando como noiva do Senhor.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee
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Diaconisa Myungsoon Kim (61 anos, Igre ja Manmin Chuncheon)

“A Felicidade Encheu o Meu Coração“A Felicidade Encheu o Meu Coração
Ao Experimentar o Amor e o Poder de Deus”Ao Experimentar o Amor e o Poder de Deus”

Diaconisa Myungsoon Kim (direita) cheia do amor de Deus e se esquecendo de sua idade

Há mais ou menos quarto anos 
atrás, comecei a trabalhar para a 
Igreja Manmin de Chennai, cujo 
líder é o Pastor Joseph Han. Fazia 
trabalhos relacionados à manutenção 
de sistemas elétricos, canos de 
água, e coisas do tipo. Enquanto 
trabalhava lá, comecei a ouvir 
testemunhos dos membros que 
tinham vivenciado milagres em suas 
vidas.

Dentre eles, o testemunho da 
Irmã Rosilin e do Irmão Mula atraiu 
a minha atenção. Eles foram à 
Reunião de Cura com Lenço com o 
Pastor Mikyung Lee em novembro 
de 2008, e depois puderam ter um 
filho. Sua história então trouxe 

esperança a mim e a minha esposa.
I s s o  p o r q u e  n ã o  t í n h a m o s 

conseguido ter  f i lhos,  embora 
tivéssemos nos casado em 2004. 
Além daquele testemunho,  eu 
também já tinha ouvido falar sobre 
outros casos em que crentes foram 
abençoados para terem fi lhos depois 
de sofrerem de infertilidade pela 
oração do Dr. Jaerock Lee, um servo 
de Deus cheio de poder.

Tudo isso aumentou a minha fé. 
Dissemos com fé, “Deus, dá-nos um 
bebê.” Não busquei meus próprios 
interesses nem pedi um aumento 
de salário enquanto trabalhava na 
igreja. Apenas o fazia com toda a 
devoção, de coração.

Em 2010, eu finalmente tive 
notícias maravilhosas: a Senhora 
Boknim Lee, Presidente do Centro 
de Oração da Manmin, viria à Igreja 
Manmin de Chennai em dezembro 
para dirigir uma Reunião de Cura 
com Lenço. Na verdade, estávamos 
freqüentando uma outra igreja, mas 
eu me preparei para aquela reunião 
com todo o meu coração e fui junto 
com minha família e vizinhos.

No fim, recebemos a oração 
com lenço a  da  Senhora  Lee, 
minha esposa engravidou em 14 de 
fevereiro de 2011, e deu à luz a um 
bebê de quase 3 quilos no dia 23 de 
novembro daquele ano. Temos uma 
fi lha linda agora – aleluia! 

Irmão John Badu (34 anos, Igre ja Evangélica da Índia)

“Minha Esposa e Eu Estamos Cheios de Alegria, 
Pois Sofríamos de Infertilidade, mas Tivemos Nossa Linda Filha, Erusi”

Minha vida tem estado 
cheia de felicidade, pois o 
amor e a graça de Deus me 
foram dados. Na verdade, 
recebi o dom de falar em 
línguas quando estava na 
oitava série. Formei-me numa 
escola missionário, mas fi quei 
sem ir à igreja por vários 
anos.

As coisas que me deram 
uma fé verdadeira foram 
as fitas de pregação do Dr. 
Jaerock Lee, seus livros, 
e o  Jornal da Manmin.  A 
Diaconisa Haeja Park, minha 
cunhada que vive em Seul, 
me mandava esses materiais 
de tempos em tempos.

Vida Cristã é Parecer-se com 
o Senhor

E m  2 0 1 0 ,  o u v i n d o  o s 
sermões na Igreja Manmin 
Chuncheon, eu pude entender 
de fato o que é importante 
numa vida cristã: parecer-se 
com o Senhor.

Pensava que nunca tinha 
feito as pessoas passarem 
por alguma difi culdade e que 
a só queria o bem ao servir 
os outros. Também cria que 
eu não tinha nada a ver com 
pecados. Mas enquanto ouvia 
os sermões, descobri em mim 
as diferentes formas de um 
coração sem verdade como 
a arrogância, o egoísmo, e o 

vivenciado, e isso me levou à 
evangelização de mais de dez 
pessoas. Estas disseram com 
alegria que sentiam que todos 
os membros da igreja eram 
como sua própria família.

E m  p a r t i c u l a r,  a  I r m ã 
Soyung Bae,  leu  o  l ivro 
E x p e r i m e n t a n d o  a  Vi d a 
Eterna Antes da Morte, do 
Dr. Lee, e recebeu abundante 
graça. Depois da leitura, ela 
recebeu oração do pastor 
Dongheon Kim com o lenço 
no qual o Dr. Lee havia orado 
(Atos 19:11-12) e sentiu um 
calor na parte inferior de 
sua barriga. Então todos os 
sintomas do pós-operatório 
de sua cirurgia de remoção 
d e  u m  t u m o r  n o  o v á r i o 
desapareceram; e ela também 
foi curada de enterite pouco 
tempo depois.

No final do ano passado, 
fui premiada com o Troféu 
Líder de Célula Excelente; e 
fui, inclusive, apontada como 
líder de sub-distrito esse 
ano. Acima de tudo, tenho 
tentado parecer-me com o 
Senhor e conquistar um lugar 
melhor no céu pela força, 
como escr i to  em Mateus 
11:12. Alegria e ações de 
graça enchem o meu coração. 
Também oro para dar o amor 
de Deus a todas as pessoas 
que eu encontrar.

mau sentimento. Arrependi-
me com lágrimas.

Enquanto  i sso ,  sent i  o 
carinhoso amor de Deus. 
Em abril de 2011, não estava 
conseguindo usar meu braço 
esquerdo por semanas devido 
a forte dores que eu sentia. 
Ele era necessário já que 
eu tinha um salão de beleza 
e eu sou canhota! Mas eu 
não conseguia! Mal podia 
cozinhar; meu marido me 
ajudava.

No tempo certo,  t ive a 
oportunidade de ver o Dr. 
Jaerock Lee com os membros 
da nossa igreja. Recebi sua 
oração.  No dia seguinte, 

coloquei arroz incrustado 
e cozido além do tempo na 
boca. Um cheiro de hortelã 
entrou em meu nariz. 

Pensei  comigo mesma, 
“De onde vem esse cheiro?” 
Naquela mesma hora, dois 
feixes grossos de luz vieram 
sobre o meu pulso esquerdo 
e vi algo como uma neblina 
úmida sob o mesmo braço. 
Era tudo muito misterioso e 
incrível. A partir dali, passei 
a usar meu braço esquerdo 
normalmente; aquele mesmo 
com o qual não conseguia 
fazer as coisas direito.

Desde então a minha vida 
tem sido cada vez mais cheia 

da graça de Deus. Em junho, 
um pequeno caroço que eu 
tinha num dedo desapareceu. 
E m  j u l h o ,  f u i  c h e i a  d o 
amor de Deus vendo luzes 
de aurora na Conferência 
de Liderança. Em agosto, 
t e s t e m u n h e i  i n ú m e r o s 
enxames de libélulas vindo do 
céu e pousar em mim e outros 
membros da Manmin. Foi 
algo também tão miraculoso 
e que proporcionou-nos tanta 
alegria!

O Abundante  Fruto  da 
Evangelização

Comecei a testemunhas as 
obras poderosas que eu tinha 
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Diaconisa Bokyung Kim (Igre ja Manmin de Ida, Japão)

“O Amor do Senhor me “O Amor do Senhor me 
Fez Feliz Mesmo em Terra Fez Feliz Mesmo em Terra 

Estrangeira”Estrangeira”
Em maio de 2001, fui para o Japão 

para fazer faculdade. Quando vivia 
na Coréia eu ia à igreja, mas achar 
uma no Japão estava sendo difícil. 
Sentindo-me triste, eu realmente 
queria ir à igreja, e num momento o 
Senhor veio até mim.

Fui Tocada pelos Livros do Dr. 
Jaerock Lee

No início de 2003, o Missionário 
Changme  Lee  me  deu  o  l i v ro 
Experimentando a Vida Eterna 
Antes da Morte, do Dr. Lee. Fui 
profundamente tocada enquanto o lia 
e comecei a ir à Igreja Manmin de 
Osaka. Também li o A Mensagem da 
Cruz, e entendi porque tenho de crer. 
Através de outro livro, A Medida da 
Fé, aprendi o que é ser um verdadeiro 
cr is tão.  Percebi  que eu estava 
vagando espiritualmente, pois antes 
eu não conhecia aquela verdade.

Lendo os livros que contém a 
essência da Bíblia, recebi muita 
graça e tive certeza de que fi nalmente 
havia encontrado o verdadeiro pastor. 
Falei sobre a igreja e o Dr. Lee para 
meu namorado, Kawakuchi naquela 
época; e em abril de 2003, ele foi 
curado de uma séria alegria a pólen 
pelo poder de Deus e também se 
tornou um cristão.

C a s e i - m e  e  M e u  S o g r o 
Conheceu Deus        

Em janeiro de 2004, Kawakuchi e 
eu nos casamos e passamos a morar 
na casa de seu pai, onde havia um 
altar budista. No entanto, eu pude 

continuar tendo uma vida cristã 
normal, pois meu sogro era muito 
gentil e me respeitava.

Meu sogro sofria de zumbido 
nos ouvidos já havia nove anos, e 
aquilo o impedia de ouvir sons mais 
baixos. Em setembro de 2004, soube 
que as Reuniões de Oração com 
Lenço Cross-Japão (Atos 19:11-12) 
aconteceriam, sob a direção do Pastor 
Heesun Lee. Meu sogro foi e recebeu 
uma oração com lenço. Disse que 
sentiu algo sair do alto da sua cabeça; 
e então aquele zumbido em seus 
ouvidos desapareceu. Ele passou a 
ouvir normalmente.

Em agosto de 2005, ele faleceu. 
Naquela hora, um sorriso surgiu em 
seu rosto. Meu marido disse, “nunca 
o vi sorrir com tanto brilho.” Ao vê-
lo, meu marido e eu tivemos a certeza 
da existência do Céu e a nossa fé 
aumentou ainda mais.

A um e n t e i  a  Te r r a  d o  M e u 
Coração com Oração

A cultura budista está presente em 
várias partes do Japão. Confl itos por 
religião nas famílias são freqüentes, 
e a minha família não era uma 
exceção. Embora meu marido fosse 
um homem generoso,  eu t inha 
problemas com seus parentes devido 
a diferenças culturais ou de valores.

Em maio de 2007, mudei-me para 
Ida e comecei a ir à Igreja Manmin de 
Ida. Cumpria meu dever com fervor, 
pensando que tinha uma boa vida 
cristã. Contudo, não produzia frutos 
abundantes e tentei descobrir por que 

sondando a mim mesma.
Percebi que colocava a culpa por 

alguns dos meus problemas nos 
outros; e então mudei meu jeito de 
pensar e passei a admitir minhas 
falhas. Com um coração humilde, 
passei a respeitar os outros e a orar 
pelo meu marido com todo o meu 
coração. Orava para me livrar da 
arrogância, dos maus sentimentos, e 
coisas do tipo na Reunião de Oração 
Daniel todas as noites. Também pedia 
a Deus para me ajudar a entender os 
diferentes tipos de pessoas em meu 
local de trabalho e Ele me deu força 
do alto para tal coisa. Dessa forma, 
eu circuncidei meu coração, que me 
levou a ter respostas e ser abençoada.

Benç ãos  no  Espir i tual  e  no 
Natural em Minha Família

Em fevereiro de 2008, passei 
a trabalhar na ‘Citizen Watches’, 
que é uma fabricante conhecida de 
relógios. Depois de conversar com 
o meu marido, dei o meu primeiro 
salário a Deus. Ele, que Se agradou 
com minha atitude de fé, abençoou 
o meu esposo. Ele ganhou férias 
remuneradas e um aumento de salário 
de 50,000 yens. E eu também fui 
protegida de uma onde de demissões 
na empresa.

 Em novembro de 2011, fomos 
abençoados com a nossa primeira 
casa. Em janeiro de 2012, minha 
filha de 7 anos de idade, Yuri, teve 
uma gripe e febre de quase 40º C. 
Eu me arrependi de ter me exaltado 
ao tentá-la ensiná-la e a febre então 
diminuiu rapidamente. Com esse 
acontecimento, fui abençoada de 
modo a demolir meu senso de justiça 
e estruturas próprias.

M e u  m a r i d o  s e  t o r n o u  u m 
obreiro fiel no reino de Deus, sendo 
presidente da Missão de Homens por 
3 anos consecutivos. Inclusive, ele 
até freqüenta as Reuniões de Oração 
no Amanhecer. Eu estou trabalhando 
como vice-presidente da Missão de 
Mulheres e professora auxiliar no 
Grupo de Louvor Crianças Trigo. 
Não consigo expressar o tamanho 
da minha felicidade ao ver minha 
família unida, transcendendo a 
nacionalidade. Agradeço ao Senhor 
do amor!

Tenho espalhado as boas novas 
em Bangladesh, especialmente a 
mulçumanos e a hindus. Ano passado, 
eu ganhei o DVD ‘O Poder de Deus’ 
de John Kader, no Nepal. Assistindo-o, 
fiquei maravilhado pelas palavras do 
Espírito Santo; Deus havia dado o 
Seu poder para se manifestar no Dr. 
Jaerock Lee, e aquilo era realmente 
surpreendente.

Inúmeras pessoas em toda cena 
davam glória a Deus depois de serem 
curadas e receberem a salvação pelo 
poder que só pode ser de Deus. Desde 
então, eu tenho utilizado o DVD em 
diversas pregações; e fazendo isso, 
muitas pessoas já foram curadas e 
abençoadas de modo a aceitarem Jesus 
Cristo.

Mandei e-mails para o endereço 
escrito na caixa do DVD e o Pastor 
John Kim (Centro Missionário da 
Manmin em Delhi, Índia) me enviou 
os livros do Dr. Lee e o Jornal da 
Manmin. Em particular, minha fé 
cresceu ao ler a autobiografia do Dr. 
Lee Minha Fé, Minha Vida I & II. 
Também vi o Pastor Kim exercer o 
seu ministério com o lenço do poder 
e perguntei como podia conseguir 
um lenço, pois cria no poder que eles 
tinham já que um servo de poder tinha 
orado neles, como escrito em Atos 
19:11-12.

Em outubro passado, o Pastor Kim 
visitou Seul e, ao voltar, me deu 
um lenço no qual o Dr. Lee havia 
orado. Desde então, eu tenho orado 
utilizando-o, e já vi coisas incríveis 
acon tecerem com os  enfe rmos . 
Desabilitados passaram a andar ou a se 
mexer, e pessoas já foram curadas de 
doenças como asma e doenças mentais 
– todas glorifi cando a Deus.

Com o poder que o Dr. Lee recebe de 
Deus, posso testemunhar do Deus vivo 
e da autenticidade da Bíblia a muitas 
pessoas. Dou graças a Deus e glorifi co 
a Ele. Também estendo minha sincera 
gratidão ao Dr. Jaerock Lee.

Pastor  Alfred Roy
(Igre ja Asan, Bangladesh)
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