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A Igreja Central Manmin tem um 
aquário onde peixes de água doce 
e  peixes de água salgada vivem 
juntos. Na verdade, isso é bem difícil 
de acontecer, pois eles geralmente 
precisam de níveis diferentes de 
concentração de sal, PH, e longitude, 
e ainda tem diferentes habilidades de 
adaptação a mudanças no ambiente.

No entanto, no Aquário de Água 
Doce de Muan, localizado próximo 
à entrada do segundo santuário, 
existem 60 tipos de peixes de água 
doce como a carpa, o bagre, e o acará-
disco; e 60 tipos de peixes de água 
salgada como o borboleta, o anjo, o 
acanthurida, e o caboz vivendo juntos. 
É como a obra bíblica nos tempos de 
Noé – na inundação, peixes de água 
doce e salgada coexistiram. O mesmo 
milagre é manifesto na Água Doce de 
Muan hoje.

E a Água Doce de Muan também 
é uma reocorrência de um outro 
milagre bíblico. Como registrado 
em Êxodo 15, a água amarga de 

Mara se transformou em água doce 
como resposta de Deus à oração de 
Moisés. Essa Água é um presente 
amoroso Dele para nós a fim de que 

tenhamos uma fé verdadeira (histórias 
relacionadas na página 4).

No dia 6 de março, a Igreja Manmin 
de Muan (Pastor Myungsool Kim) 
realizou o 12º Culto de Ações de 
Graças Água Doce de Muan.

Na primeira metade do evento, 
a Pastora Heesun Lee, Pastora de 
Aconselhamento Geral das Missões 
de Homens e  Mulheres ,  Coréia , 
pregou a mensagem ‘O Poder do 
Pastor’, baseada em Marcos 16:17-
20. Ela disse, “Temos de proclamar 
o poder de Deus manifesto através 
do pastor. Para tal, temos de alcançar 
o nível de espirituais e depois de 
plenamente espirituais.” Na segunda 
metade, os grupos Serem Korean 
Traditional Instrument e Power Praise 
glorifi caram a Deus e renderam graças 
a Ele com suas apresentações, e a 
congregação louvou e glorifi cou junto.

“Peixes de Água Doce e Peixes de “Peixes de Água Doce e Peixes de 
Água Salgada Vivendo Juntos!”Água Salgada Vivendo Juntos!”

12ª Celebração da Água Doce de Muan, Onde Ocorreu o Mesmo Milagre 
Bíblico em que a Água de Mara se Transformou em Água Doce

A TV GCN (Pres iden te :  Dr.  J ae rock 
Lee) tem apresentado diversas obras com o 
evangelho puro e o poder de Deus fazendo 
uso de tecnologia HD e apresentações em 
3D. Dos dias 18 a 21 de fevereiro de 2012, 
ela participou da Convenção e Exposição 
NRB (National Religious Broadcasters) 2012, 
realizada no Centro de Convenções do Hotal 
Gaylord Opryland, em Nashville, Tennessee, 
USA.

A NRB é uma organização cr is tã  que 
difunde o evangelho através de transmissões 
televisivas, e possui aproximadamente 1,700 
organizações como membros. Todo ano elas 
compartilham suas tecnologias de transmissão 
e programas nas convenções e exposições.

Esse ano, em torno de 6,000 emissoras cristãs 
e 200 grupos de transmissão participaram da 
exposição. A GCN participou do evento com 
um novo nome, GCN Broadcasting Co. Ltda. 
Sua estande estava fabulosa, e tinha um banner 
que atraía a atenção do público.

Enquanto muitos  outros  part ic ipantes 
p r o m o v i a m  s e u s  p r o g r a m a s ,  a  G C N 
Broadcasting também mostrava o ‘Palavra 
de Vida’, do Dr. Jaerock Lee, que foi fi lmado 
com tecnologia HD e chamava a atenção dos 
visitantes. Muitos deles, inclusive, assistiram a 

muitos outros vídeos, totalmente boquiabertos. 
Em especial, a TV GCN apresentou o vídeo 

em 3D ‘O Castelo do Pastor’, que descreve a 
beleza do Céu. Com ele, as pessoas podiam 
reconhecer sua avançada tecnologia, o que 
agrega qualidade e valor às emissoras cristãs, 
tornando-as à altura do mercado em termos de 
competitividade.

O Dr. Frank Wright, Presidente da NRB, 
disse, “É claro que é importante acompanhar 
os avanços e as tendências tecnológicas; mas 
o mais importante é um conteúdo de poder. 
A GCN Broadcasting tem muitos conteúdos 
assim.”

A Truli Media Group é a maior biblioteca 
do mundo de entretenimento cristão, refl exões 
espirituais, e conteúdo educacional, além de 
ser uma multiplataforma que inclui serviços de 
Rede Social e e-commerce. Michael Salomon, 
seu presidente, disse, “Gostaria de oferecer a 
todas as audiências do mundo os sermões do 
Dr. Lee e outros programas da GCN.”

Além de tudo, a GCN TV estabeleceu 
acordos de cooperação e fez negócios com 15 
organizações e grupos cristãos de transmissão 
de seis países, incluindo a Life Zone TV nos 
EUA, e a STC International no Brasil.

Um funcionário da GCN TV disse, “Pude 

GCN Amplia Suas Fronteiras
‘Convenção e Exposição NRB 2012’

perceber que uma cooperação 
ativa está acontecendo aqui 
para ajudar a GCN TV ampliar 
suas fronteiras. Uniremos as 
emissoras cristãs de todo o 
mundo, estabeleceremos uma 

infraestrutura que permitirá 
que as pessoas assistem aos 
programas de qualquer lugar, 
e construiremos um sistema 
multilínguas e uma rede de 
distribuição global.”

A GCN Broadcast ing já t ransmit iu a Palavra de Vida, as obras 
poderosas de Deus, e cultura cristã de alta qualidade a 170 países.  
■ Foto 1: Estande da GCN Broadcasting na Convenção e Exposição 
NRB  ■ Foto 2: Líderes NRB assistindo ao vídeo 3D ■ Foto 3: Visão 
completa da Convenção e Exposição NRB 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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“E não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, 
para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2)

O Nível de Bondade (1)

A maioria das pessoas acha super natural dar o troco 
naqueles que as fazem sofrer ou lhes causam algum dano 
ou prejuízo. No entanto, Deus nos diz que é maldade se 
vingar dos outros, e é bondade perdoar e amar os nossos 
inimigos. Se aplicarmos a Palavra de Deus que nos diz 
para amarmos até mesmo os nossos inimigos, veremos 
que muitas ações que o mundo considera ‘bondade’, é 
na verdade maldade à luz da Palavra.

Quando atingimos o nível de bondade que agrada 
a Deus, podemos receber o maravilhoso amor Dele e 
Suas bênçãos. Toda provação e perseguição se afasta de 
nós e nos podemos receber respostas a tudo aquilo que 
pedirmos. Mas, o que é ‘bondade’? O que precisamos 
fazer para alcançarmos o nível de bondade que Deus 
deseja?

1. O que é Bondade?
Podemos sentir como o mundo está fi cando cada vez 

mais cheio de maldade ao assistirmos aos noticiários 
na televisão. É por isso que Deus disse em Romanos 
12:2, “Não vos conformeis com este mundo, mas sejais 
transformados pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual é a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus.” Assim como precisamos conhecer 
a lei a fi m de não violá-la, precisamos também saber o 
que é bondade se quisermos praticá-la.

Em Lucas 18:18, um homem chamou Jesus de 
“Bom Mestre”. Jesus então respondeu no versículo 
19, “Por que você Me chama de bom? Não há nenhum 
bom senão Deus.” A razão pela qual Ele falou isso foi 
para que as pessoas pudessem entender que só Deus 
é verdadeiramente bom, e só a Palavra de Deus, a 
Bíblia, é o padrão de bondade. Portanto, bondade são os 
pensamentos e a vontade de Deus.

As pessoas acham que bondade é simplesmente 
‘a qualidade ou estado de ser bom’, ou ‘ter uma 
personalidade ou tendência favorável’. Elas discernem 
o que é bom ou o que é mal de acordo com seus 
próprios padrões de consciência. Contudo, todas tem 
diferentes níveis de conhecimento e diferentes contextos 
familiares, sem contar que cada uma aprendeu as coisas 
com professores ou pessoas diferentes. Tudo isso as 
fazem diferentes umas das outras. A consciência é 
uma mistura de verdade e inverdade que cria o padrão 
próprio de valor de cada pessoa e a faz dizer se algo é 
verdade. Assim, a consciência dos seres humanos não 
pode ser um perfeito padrão de bondade.

Digamos que alguém esteja lhe amaldiçoando e 
batendo em você, mas você não está amaldiçoando ou 
batendo de volta, mas aguentando toda a situação. As 
pessoas ao seu redor poderão pensar que você é uma 
pessoa de bondade. No entanto, a bondade reconhecida 
por Deus é não reagir em maldade e não ter sentimentos 
ruins. Ele quer que comovamos o coração da pessoa 
que está sendo má conosco e até demos nossas vidas em 
favor dela. Este é o nível mais alto de bondade.

2. O Primeiro Nível de Bondade: Não Reagir com 
Maldade, mas Abafar Sentimentos Ruins

O primeiro nível de bondade é não reagir com 
maldade por mais que você tenha sentimentos ruins em 

seu coração quando alguém age com maldade com você.
Suponhamos que alguém esteja amaldiçoando uma 

outra pessoa, mas esta pessoa não está dando o troco, 
e está suportando a situação. Porque ela conhece a 
Palavra de Deus, ou para mostrar como ela foi bem 
ensinada, ela não retribui na mesma moeda, mas abafa 
seu desconforto e todos os sentimentos ruins que tem 
naquele momento.

Para quem a observa, ela pode parecer muito boa e 
mansa. Pelo fato de ela não dar o troco, mas aguentar a 
situação, as pessoas podem dizer, “Essa aí nem precisa 
de leis para viver bem.” Contudo esse tipo de pessoa 
não é considerada boa de verdade diante de Deus. É 
que Ele não olha a aparência, mas o interior do coração. 
Essa pessoa, por mais que ela ainda não tenha retribuído 
o mal com o mal, ainda tem maldade em seu coração. 
Com certeza, é melhor do que se tivesse se vingado, 
mas Deus ainda considera maldade quando temos de 
abafar os maus sentimentos que estão queimando dentro 
de nós. Esse nível não pode sequer pertencer ao nível da 
bondade reconhecida por Deus.

Hoje existem crentes que agem com maldade porque 
não conhecem a bondade de Deus. Se querem se tornar 
pessoas de bondade, precisam tentar viver de acordo 
com a Sua Palavra.

Provérbios 8:13 diz, “Temer o Senhor é odiar o mal; 
odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento 
e o falar perverso.” Portanto, se você verdadeiramente 
acredita em Deus, você vai temê-Lo, odiar o mal, e 
seguir a bondade.  

3. O Segundo Nível de Bondade: Não ter Nenhum 
Tipo de Desconforto

No segundo nível de bondade, você não tem nenhum 
tipo de desconforto ou sentimento ruim, nem muito 
menos paga o mau com o mau. Você não tem nenhum 
tipo de ódio ou desconforto contra a outra pessoa. Isso 
é que é não ter maldade nenhum no coração; e esse 
coração pode ser considerado um coração do espírito. 
Esse é o nível mínimo de bondade que Deus reconhece.

Quando sofremos algo ruim, podemos ter uma 
agitação ou um sentimento ruim momentâneo, apesar 
de não agirmos com vingança. Contudo, mesmo nessas 
horas, se controlarmos nossas mentes e tentarmos 
entender as coisas com bondade, podemos atingir o 
nível em que não temos nenhum desconforto dentro de 

nós. 
Podemos ver  um exemplo disso  no caso de 

José, esposo da Virgem Maria. Se ele tivesse sido 
simplesmente um homem ordinário que tinha descoberto 
que sua noiva estava grávida sem ter ele deitado com 
ela, o que você acha que ele teria feito? É bem provável 
que ele poderia tê-la julgado supondo que ela tinha 
cometido adultério, e também poderia tê-la punido de 
acordo com a lei naquele tempo (que mandava apedrejar 
o adúltero). Entretanto, José era um homem justo, e não 
queria expor Maria. É por isso que Deus pôde dizer a 
ele, que era bom, que o bebê que Maria carregava era 
Jesus, que se tornaria o Salvador. 

1 João 5:18 diz, “Sabemos que todo aquele que é 
nascido de Deus não está no pecado; aquele que nasceu 
de Deus o protege, e o Maligno não o atinge.” Se 
você alcançar pelo menos o nível mínimo de bondade, 
o segundo nível da bondade que Deus reconhece, o 
inimigo não poderá lhe acusar nem lhe colocar sob suas 
tribulações e afl ições.

Se obedecermos ao inimigo e pensarmos, falarmos, 
e agirmos em maldade, não poderemos ser protegidos 
ou abençoados; não importa o tempo de vida cristã que 
temos. Contudo, se você alcançar o nível mínimo que 
seja da bondade que Deus reconhece, as trevas serão 
dissipadas pela sua luz.

Queria que você examinasse o seu coração para ver 
se ele é bom ou não. Suponha que esteja encarregado de 
algum trabalho, e que esse trabalho tenha dado errado 
por causa do erro de um dos seus funcionários. Nesse 
caso, muitos de vocês se arrependeriam diante de Deus 
dizendo, “Foi minha culpa. Não cuidei das coisas da 
maneira correta.” Entretanto, será que lá no cantinho do 
coração você não pode ainda querer culpar o funcionário 
e desejar repreendê-lo com um sentimento ruim dentro 
de si devido às difi culdades que ele tenha lhe gerado?

Um homem de bondade se responsabiliza do fundo 
do coração num caso como o citado acima. Ele faria 
seus funcionários saberem o que está errado, mas os 
encorajaria a tentar resolver o problema. Observando 
sua bondade, os empregados se comoveriam e se 
uniriam.

Há mais uma coisa que você precisa checar. É quando 
você vê alguém sendo repreendido. Será que você se 
sente aliviado por não estar envolvido? Será que você se 
junta ao que repreende por que acha que o repreendido 
merece aquilo? Uma pessoa de bondade pensaria, “As 
coisas não estariam assim se eu tivesse ajudado aquela 
pessoa,” e olharia para si mesma com preocupação. 
Portanto, se a questão estiver relacionada a ela mesma, 
ela será naturalmente honesta em todas as coisas e 
assumirá suas responsabilidades.

Às vezes, pode parecer que somos prejudicados por 
dizermos a verdade ou agirmos com bondade. Uma 
vez que Deus é a bondade em Si e controla a vida, a 
morte, as maldições e as bênçãos da humanidade, então 
certamente a bondade sempre levará à vitória. Assim 
sendo, espero que você coloque sua total confiança 
em Deus, que está sempre ao lado das pessoas boas, e 
receba Seu amor e bênçãos abundantes.

                          (A ser continuado na próxima edição)

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee
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Em outubro de 2003, o Diácono Youngdeuk Seo e eu 
nos casamos já não muito jovens. Eu sonhava com a vida 
de casada, mas a realidade estava sendo completamente 
diferente. Fazia o que eu pude para servir bem os 
meus sogros, mas sempre tinha conflitos com a minha 
sogra devido às diferenças das nossas personalidades 
e gerações. A ansiedade e o estresse mental e físico só 
cresciam. Meu esposo sabia daquilo, mas não conseguia 
me ajudar.

O Sofrimento com o Relacionamento com Minha 
Sogra e Cunhada me Levaram à Depressão.

Em março de 2005, como primeira nora, eu fui mãe 
de garotos gêmeos, mas minha sogra parecia não gostar 
disso. Meu coração estava ferido. Eu me sentia cansada 
pensando em como era difícil viver do jeito que ela 
queria que eu vivesse.

 ‘Por que eu deveria viver assim? Por que eu deveria 
ter algum interesse em viver dessa maneira? Eu sou 
realmente sozinha. Talvez devesse me divorciar.’ Eu me 
perdia nesses pensamentos cada vez mais.

Eu estava tão deprimida que não conseguia mais 
dormir. Tinha pesadelos em que eu me via paralizada; e 
às vezes eu via um demônio. Olhando agora para aquele 
tempo, acho que eu sofria com aquelas coisas porque 
eu não praticava a bondade. A idolatria dos meus pais 
também tinham me infl uenciado bastante.

Para piorar a situação, eu comecei a sentir dores nas 
minhas costas e na minha perna esquerda. A causa das 
dores eram algumas sequelas do parto. No começo de 
2009, eu me submeti a uma ressonância magnética. O 
exame mostrou que eu tinha estenose do canal vertebral e 
hérnia de disco na região lombar. Mas eu não podia fazer 
a cirurgia porque eu precisava cuidar dos gêmeos. Tive 

uma depressão profunda e naquele tempo eu só queria 
morrer.

Recebi o Fogo do Espírito numa Reunião de Cura 
com Lenço

Um dia em outubro de 2009, o Senhor de amor veio até 
mim. A Diaconisa Jinkyung Cheong que estava tentando 
me evangelizar, veio, do nada, na minha cabeça. Ela 
tinha me mostrado várias vezes o site da Igreja Central 
Manmin e fotos de pessoas que já tinham sido curadas de 
dermatite atópica pela oração do Dr. Jaerock Lee.

Ela me levou à Igreja Manmin de Gwangju Leste. Foi 
eu sentar lá dentro do templo que já comecei a chorar. 
Minha maquiagem se desmanchou com as minhas 
lágrimas. Depois disso, a pastora Yeonok Cheong visitou 
minha casa e nós tivemos um culto em família. Ela orou 
por mim com o lenço (Atos 19:11-12). Depois da oração, 
eu estava livre dos pesadelos e da depressão.

Depois de dois meses que eu comecei a ir à igreja, fui 
à Reunião de Cura com o Lenço com a pastora Heesun 
Lee, Pastora Orientadora as Missões de Homens e 
Mulheres na Coréia. Ela recebeu a revelação do que 
estava em meu coração através do Espírito Santo e orou 
por aquilo que eu precisava. Eu senti o amor de Deus, 
que conhecia o meu coração e me consolou. Lágrimas 
não paravam de cair dos meus olhos.

Eu me arrependi da amizade que eu tinha com o mundo 
antes de acreditar em Deus. Senti o fogo do Espírito 
vir sobre a minha cabeça, o meu corpo ficou quente, e 
comecei a suar.

Naquela noite uma obra maravilhosa começou em 
minha vida. Eu dormi bem e me senti aliviada ao acordar 
de manhã. No dia seguinte, eu também senti algo saindo 
da minha perna. Foi o momento em que minha estenose 
do canal vertebral e a hérnia de disco na região lombar 
foram curadas. Depois de um tempo, já conseguia me 
exercitar como queria e não tinha mais desconfortos em 
viver minha vida. É claro, a depressão, a insônia e os 
pesadelos também haviam desaparecido completamente. 
Aleluia!

   

Feliz ao Ver Minha Família Evangelizada
O que é mais gratifi cante é que meu coração ferido foi 

curado e transformado num novo coração. Através das 
mensagens na igreja eu conheci a bondade de Rute, que 
cumpriu o seu dever para com a sua sogra; e aprendi que 
tipo de paz, serviço e amor de fato agradam a Deus. Eu 
também enxerguei os sentimentos ruins, ódio e irritação 
que enchiam o meu coração. Vi que todos os conflitos 
entre minha sogra e eu eram causados por mim mesma. 
Arrependi-me profundamente, rendendo meu coração, e 
também fiz uma oração de arrependimento pela minha 
arrogância ao ignorar meu marido.

Comecei a ser transformada através do jejum e da 
oração. Minha sogra e meu marido também tiveram 
paz depois que eu passei a servi-los com um coração 
renovado. Minha mãe, que frequentava um templo 
budista, também veio para a igreja depois de ouvir meu 
testemunho. Estou tão feliz em receber a benção da 
evangelização da minha família!

Frequentemente  me derramo em lágr imas  de 
agradecimento pela graça de Deus. Ele curou meu corpo 
e meu espírito e permitiu que a minha família encontrasse 
paz. Ele ainda me deu a esperança pela Nova Jerusalém. 
Eu dou graças e glórias ao nosso Pai que tem me dado 
bênçãos tão grandes.

Tive Uma Tive Uma 
Experiência Experiência 

Verdadeiramente Verdadeiramente 
Maravilhosa!Maravilhosa!

Irmã Uyonchimek 
(Membro da Igre ja Manmin 

na Mongólia)

Eu tinha pressão alta, uma dor 
de cabeça já de vinte anos, eczema 
a lé rg ico  nas  minhas  pe rnas  e 
hepatite C. Tinha que tomar remédio 
o tempo todo. Para completar, meus 
r ins  também não funcionavam 
direito, me fazendo ir ao banheiro 
várias vezes ao dia; e eu ainda tinha 
uma dor fortíssima nas costas.

No dia 31 de dezembro de 2009, 
eu experimentei o amor de Deus na 
Igreja Manmin da Mongólia. Desde 
aquele tempo eu tenho tido uma 
vida cristã feliz. Em maio de 2010, 
soube que o Pastor Hyun-gwon 
Ju iria pregar no culto do sétimo 
aniversário da igreja e liderar a 
Reunião de Cura com Lenço.

Enquanto ouvia a pregação, me 
arrependi de erros do passado e 
da idolatria que praticava. Recebi 
a oração com lenço (Atos 19:11-
12), e naquele exato momento, meu 
corpo esquentou e meu coração se 
encheu de paz. Então, eu comecei a 
fi car cada vez melhor. Eu continuei 
participando das Reuniões de Cura 
com Lenço do missionário Botzorig 
regularmente e recuperei minha 
saúde através dessas reuniões.

Um dia, em julho de 2010, eu tive 
uma experiência incrível. Por volta 
das 3 da manhã, eu tive um sonho. 
No sonho, o Pastor Senior da Igreja 
Central Manmin, Dr. Jaerock Lee, 
liberou uma benção durante o culto 
da manhã. Então eu ouvi um barulho 
e, surpresa, saí para ver o que era. 
Vi um fogo onde os carros de luxo 
que eu tomava conta como zeladora 
fi cavam.

Eu corri até eles e apaguei o fogo 
com água. Se eu tivesse chegado 
um pouquinho mais tarde, os carros 
iriam ter pegado fogo. Ia ter sido 
terrível se todos os carros ali se 
tivessem se queimado, mas Deus 
os  protegeu me fazendo ouvir 
aquele barulho mesmo de dentro 
do apar tamento,  onde os  sons 
são abafados. Hoje eu sou muito 
agradecida pela graça de Deus.

Agradeço e glorifi co ao Pai.

“Com o Amor do Senhor
Eu Venci Uma Vida 

Desgastante!”
Diaconisa Kyungsook Kim (Membro da Igreja Manmin Gwangju) 
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“Lendo o livro de Êxodo capítulo 15, 
encontramos algo incrível durante 
a jornada de saída do povo do Egito. 
Em resposta à oração de Moisés, 
a água amarga de Mara se 
transformou em água doce. 
Em fevereiro de 2000, já há milhares 
de anos depois do milagre original, 
o Dr. Jaerock Lee, Pastor Sênior 
da Igreja Central Manmin, 
orou pelos membros da 
Igreja Manmin de Muan que sofriam 
por não terem água fresca, 
mas apenas água salgada no poço 
que há no local.
Assim que o Dr. Lee voltou de sua 
primeira sessão de oração, 
no dia 4 de março, 
ele orou pela água de novo. 
No dia seguinte, 5 de março de 2000, 
Deus manifestou a mesma obra 
registrada na Bíblia: 
Ele transformou a água salgada do 
poço de Muan em água doce, 
que, inclusive, é usada para curar 
diversas doenças e dar respostas 
de oração – tudo para a glória de Deus!”

Inscrição em Monumento da Água Doce 
de Muan

Cerimônia de Inauguração do 
Monumento da Água Doce de Muan
(Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee, 
a terceira pessoa da esquerda 
para a direita).

Seu carro foi batido por um carro em alta velocidade. Ele ficou 
em coma e o seu coração não estava batendo direito. Contudo, 
depois de aplicar a Água Doce de Muan em sua cabeça, peito, e 
mãos, ele se recuperou e agora está normal.

“Estava em coma e ▶
 morrendo, mas voltei 

a viver!”
Irmão de José Keats   

(atrás à direita)

“Depois de mergulhar na Piscina ▶
 de Água Doce de Muan, fui 
curado do diabetes e suas 

complicações.”
Pastor Sihotang Kusoi 

(Indonésia)

“Meus lábios estava muito inchados  ▶
por causa de uma reação alérgica 

que tive ao ingerir uma fruta. 
Entretanto, ao aplicar a Água 

Doce de Muan, o inchaço 
cedeu rapidamente.” 

Pastor Nissan Kurai
(Igreja Água da Vida em Sri Lanka) 

“Recuperei a audição depois ▶
de aplicar a Água Doce de 

Muan dentro dos meus 
ouvidos. Agora posso ouvir 

sem nenhum aparelho 
auditivo.” 

Irmão Paul Rogers (UK)

“Fui curado de cobreiro depois ▶ 
de borrifar a Água Doce de Maun 

na área afetada.” 
Irmã Melody (Filipinas)

“Apliquei a Água Doce ▶
de Muan aurícula de uma 

ouvido meu que era menor do 
que o outro, e ele cresceu.”

Diaconisa Suhee Cho
(Seul, Coréia)

“Depois de aplicar a água nas ▶
minhas pálpebras, passei a ter 

elas duas vezes maiores, sem 
intervenção cirúrgica.”
Diaconisa Sunsook Choi

(Seul, Coréia)

“Dei da Água Doce de Muan ▶ 
para as abelhas beberem 

e quando fui colher o mel, 
havia duas vezes mais.”

Ansião Yanghyun Park 
(Kyungsangnam-do, Coréia)

◀ Rev. Ricardo Reyes 
(Presidente do Comitê de Preparação 
da Cruzada Nova Iorque 2006, à esquerda)

◀ “A Água Doce 
de Muan é a prova do 

poder de Deus escrito 
na Bíblia.”

Dr. Mikhail Morgulis 
(Presidente e Fundador da Fundação 

   de Diplomacia Espiritual, EUA)

◀ “Depois de colocar a 
Água Doce de Muan nos 

meus olhos, olhei para o 
céu e vi muitos anjos com os 

meus olhos espirituais abertos.”
Dr. Armando Pineda-Velez   

(Diretor do C & L Medical Center, Miami EUA); Presidente 
do Comitê de Organização da Conferência WCDN 2007)

◀ “Depois de passar a Água 
Doce de Muan nos meus olhos, 

minha visão melhorou. Agora eu 
consigo enxergar letras pequenas 

sem meus óculos de leitura.”
Pastor Hector Milan Mehiya   

(Presidente da Reunião de Oração Intercessora em Honduras)

◀ “Sofri uma séria 
queimadura na pele. 

Contudo, depois de eu passar 
a Água Doce de Muan sobre o 

local, fui completamente curado e 
fi quei sem cicatriz nenhuma.”

Diaconisa Sênior Hyunju Oh  (Seul, Coréia)

◀ “Sofria de uma 
infl amação no couro 

cabeludo, mas fui 
completamente curada 

depois de borrifar a Água 
Doce de Muan no local.”

Irmão Renner Cartier (Bélgica)

◀ “Depois de mergulhar 
na Piscina de Água Doce 

de Muan perdi 50kg, passando 
de 140 kg para 90kg.”

Pastor Oleg Hazin 
(Pastor Presidente da Igreja Manmin Ashdod em Israel)

◀ “Eu tinha plantado mudas 
e as regava com á Água Doce 

de Muan regularmente. Como 
resultado, colhi bonitos repolhos 

duas vezes maiores do que os comuns.”
Diácono Byungre Lee 

(Cidade Metropolitana de Gwangju, Coréia)

◀ David Waisman 
(Ex-Vice-Presidente do Peru, à direita)

Com a Água Doce de MuanCom a Água Doce de Muan
Experimentamos o Incrível Poder Experimentamos o Incrível Poder 

e Amor de Deus!e Amor de Deus!


