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O evangelho da santidade 
foi  poderoso até mesmo na 
República Islâmica do Paquistão.

De  12  a  30  de  março  de 
2012, foi realizada a viagem 
missionária no Paquistão. O 
Pastor Taesik Gil (Igreja Manmin 
Daejeon) visitou sete cidades, 
incluindo Lahore, Sialkot, e 
Faisalabad e conduziu sete 
Seminários de Pastores e dez 
Cruzadas de Curas Milagrosas 
(Atos 19:11-12). 

Esta viagem missionária foi 
organizada em resposta aos 
pedidos dos bispos de duas 
assembleias cristãs: Assembléia 
d a  I g r e j a  P a q u i s t a n e s a  e 
A s s e m b l e i a  M e t o d i s t a . 
S e m i n á r i o s  d e  p a s t o r e s  e 
cruzadas de curas milagrosas 

foram realizados com sucesso 
sob a guarda e escolta de policiais 
locais.  Como resultado das 
cruzadas bem sucedidas, obras 
surpreendentes aconteceram: 
5 6  i g r e j a s  r e g i s t r a r a m - s e 
como congregações e igrejas 
a s s o c i a d a s  d a  M a n m i n ;  e 
Assembléia Metodista local, 
que é composta de 88 igrejas, 
se registrou como assembleia 
associada da Manmin.

Em especial, o Conselho dos 
Bispos e Chefes das Igrejas 
Nacionais que tem cerca de 80 
bispos e representantes de um 
movimento sem precedentes 
selecionaram o Jaerock Dr. 
Lee como presidente do seu 
conse lho  in t e rnac iona l .  O 
Bispo Yousaf  Sohail  disse: 

“Nós o selecionamos porque 
queremos que pastores e crentes 
paqu i s taneses  c resçam em 
espírito e recebem bênçãos por 
sua liderança espiritual.”

Até fruto que tal fruto seja 
produzido, Deus, que deseja que 
todos os homens sejam salvos 
e cheguem ao conhecimento 
da verdade, tem trabalhado no 
Paquistão, com Sua providência. 
O Dr. Lee Jaerock conduziu a 
Cruzada Unida no Paquistão 
2000 e proclamou que Jesus 
Cristo é o nosso único Salvador. 
Através da cruzada, muitas 
pessoas foram transformadas. A 
cruzada foi um evento inédito e 
muito grande que transcendeu as 
denominações da história cristã 
de países islâmicos.

D e s d e  a q u e l e  t e m p o , 
S e m i n á r i o s  d e  P a s t o r e s  e 
Cruzadas de Curas Milagrosas 
foram realizados continuamente. 
O Pastor Taesik Gil visitou o 
Paquistão 13 vezes e realizou 
seminários e reuniões em 11 
cidades. Além disso, o ministério 
da Manmin está ativo através de 
vários meios, tais como a GCN 
(Global Christian Network) 
TV, livros do Jaerock Dr. Lee, 
do notícias Manmin em urdu, 
e palestras do SIM (Seminário 
Internacional Manmin).

Programas de TV da GCN 
que possuem o evangelho da 
santidade e obras poderosas 
foram espalhados em 73 cidades 
no Paquistão através da estação 
televisão por satél i te  Isaac 

(Presidente, Pastor Anwar Fazal) 
e suas 253 redes de TV a cabo 
associativas. Ela não só fornece 
para  muitos  muçulmanos a 
oportunidade de se converterem 
ao cristianismo, mas também 
permite que o ministério a seja 
espalhado nos países vizinhos.

D u r a n t e  e s t a  v i a g e m 
missionária, inúmeras pessoas 
vieram a reconhecer o Deus 
v ivo e  Jesus  Cr is to  ao  ver 
obras incríveis de cura divina 
manifestas através do lenço. 
Pastores foram renovados por 
mensagens espirituais.

N ó s  d a m o s  g r a ç a s  e 
glorificamos a Deus de amor 
que ainda está trabalhando sem 
descanso para salvar todas as 
almas na Terra.

■ Foto  1: Cruzada de Curas  Milagrosas com o apoio  da Igre ja  Água da Vida, com aproximadamente 10,000 pessoas (Local: Terreno FGA Lahore)  ■ Foto  2: 
Pastor  Taesik  Gil  prega a  mensagem na Cruzada de Curas  Milagrosas  em Lahore  (à  esquerda)  ■ Foto  3: O Irmão Tar ik  Gil  testemunha sua cura  de dor  de 
cabeça ■ Foto  4: Pastores  cu jas  igre jas  se  regis traram como igre jas  associadas  à  Manmin 
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O Evangelho da Santidade Se Enraiza O Evangelho da Santidade Se Enraiza 
na República Islâmica do Paquistão!na República Islâmica do Paquistão!

Jaerock Lee é selecionado como o Presidente Internacional Jaerock Lee é selecionado como o Presidente Internacional 
do Conselho dos Bispos e Chefes das Igrejas Nacionaisdo Conselho dos Bispos e Chefes das Igrejas Nacionais
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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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“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, 
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2)

O Nível de Bondade (2)

Com o tempo fazendo chegar a última hora, o pecado 
e o mal prevalecem e é difícil encontrar bondade e 
aqueles que tem uma fé verdadeira. No entanto, quanto 
mais escura, mais fácil é detectar uma mancha, mesmo 
com um único raio de luz. O amor está esfriando e o 
mundo está fi cando cada vez mais mal. Se nós, como 
fi lhos de Deus, praticarmos a bondade, poderemos nos 
tornar luz sobre o mundo escuro e poderemos levar 
as pessoas à luz. Ao fazer isso, poderemos dar grande 
glória a Deus.

Na edição anterior, nós olhamos para os primeiro 
e segundo níveis da bondade dos quatro passos 
para conseguirmos a bondade perfeita. O primeiro 
nível era não reagir com o maldade e suprimir maus 
sentimentos. O segundo nível era não ter qualquer tipo 
de desconforto ou maus sentimentos. Então, quais são 
o terceiro e quarto níveis da bondade e como podemos 
alcançar tal bondade?

1. O 3º Nível da Bondade: Tocando até nos 
Corações daqueles que Lhe Fazem Mal

No segundo nível de bondade não existe maldade 
no coração ou mente, e assim não há contra-reação 
negativa para o mal. Este nível pode ser chamado de 
nível da bondade passiva. No entanto, no terceiro nível 
da bondade, o mal não é apenas não-reativo, mas o mal 
é retribuído com bondade. É o nível de bondade que 
pode ser chamado de nível ativo da bondade.

Uma pessoa que tenha alcançado este nível de 
bondade pode ser considerada como quem alcançou o 
nível de espírito pleno.

Mateus 5:39-42 diz, “Mas eu lhes digo: Não resistam 
ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-
lhe também a outra. E se alguém quiser processá-
lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. 
Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, 
vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte as 
costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado.” 
Se você puder praticar os tipo de atos de bondade 
nestes versículos do fundo de seu coração e de uma 
forma natural, você estará no nível 3 da bondade.

Você não calcula a sua perda ou ganho. Você sequer 
não se importa em sacrifi car-se para fazer o que é bom. 
Além disso, mesmo se houver uma pessoa que age 
como um inimigo para com você, você só pensa em 
maneiras de ter paz com ela. Claro que, na realidade, 
você pode ter que sacrificar-se e tomar o fardo por 
um momento. Mas se o seu coração estiver cheio de 
bondade verdadeira, você não achará isso difícil.

Além disso, o que é importante é que o poder 
espiritual está na impecabilidade e você terá forte 
luz espiritual ao se livrar do mal e alcançar o bem 
dentro de si. Uma vez que você entra no 2º nível da 
bondade, já que o diabo e Satanás não podem trabalhar 
através de você devido à sua luz espiritual, provações 
e tribulações vão deixá-lo. Mesmo que você enfrente 
uma tribulação, você será abençoado, porque você vai 
passar por ela com bondade. Quando você entra no 3º 
nível da bondade, o mal não será capaz de sequer tocar 
em você, e você será capaz de destruir os métodos 
enganosos e mascarados do diabo e Satanás.

Por exemplo, uma pessoa que agiu com maldade 
para com você pode ser tocada em seu coração por 
suas palavras e atos de bondade, de modo que ela se 
arrependa e se converta dos seus caminhos. A razão 
disso é que, espiritualmente, o inimigo que estava 
trabalhando na outra pessoa sai porque a sua luz 
espiritual é muito forte. Essa luz espiritual atinge a 
pequena porção de bondade que ainda resta na outra 
pessoa. Portanto, eu quero que você se lembre que 
a bondade não é apenas ser bom e mostrar fraqueza 
abrindo mão das coisas; em vez disso, é o poder de 
afugentar o inimigo, Satanás e o diabo, e destruir seus 
esquemas.

E agora, será que há alguém pensando, “Eu sequer 
me despojei da minha maldade por completo ainda. 
Quando vou ser capaz de passar do nível 2 e alcançar 
o nível 3 da bondade?” Gálatas 6:9 diz: “E não nos 
cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio 
colheremos, se não desanimarmos” Mesmo que você 
ainda não tenha se livrado do seu mal completamente, 
se você apenas tentar agir no bem, você será capaz de 
se livrar de sua maldade mais rapidamente.

Claro que palavras e boas ações que vem do coração 
são diferentes daquelas que são completamente 
cultivadas com bondade. Mas, se você fizer o seu 
melhor para pôr bondade em seu coração ao amar 
a Deus, você terá a bondade que vem da bondade 
acumulada. Se você tentar pensar na bondade, falar em 
bondade, e agir em bondade, a bondade será adicionada 
a você na mesma medida que o mal for lançado fora. 
Se você tiver removido todo o mal da sua vida, então 
isso signifi ca que você atingiu o 2º nível da bondade.

Assim, mesmo no 2º nível da bondade, você pode 
ter essas boas palavras e atos que podem mover 
o coração de outra pessoa. Mas às vezes, você só 
fica no mesmo nível por não reagir com maldade e 
apenas ocasionalmente falar boas palavras que podem 
confortar o coração daqueles que agem com maldade 
em sua direção. Entretanto, você ainda pode agir com 
bondade para tocar o coração da outra pessoa.

No 3º nível da bondade, você sempre terá só palavras 
e atos de bondade. Você não deve pensar que está no 3º 
nível da bondade só porque você não tem sentimentos 
maus em si e você fala, com palavras boas, mesmo para 
aqueles que lhe fi zeram mal. Você deve verifi car se as 
suas boas obras são sempre as mesmas em qualquer 

tipo de situação e para qualquer tipo de pessoa.

2. O 4º Nível da Bondade: Dando sua vida 
generosamente mesmo pelos que fazem mal para 
você

Neste nível, você será capaz de dar sua vida 
generosamente, mesmo por aqueles que fazem o mal 
a você. É o nível da bondade de Deus, que deu o seu 
Filho unigênito como propiciação pelos pecadores. 
Além disso, é o nível da bondade de nosso Senhor 
Jesus que deu a Sua vida não só para os justos, mas 
também para os pecadores.

Jesus fui pendurado num madeiro para nos redimir 
da maldição da morte que foi infligida sobre os 
pecadores. Ele derramou Seu sangue precioso para 
resgatar os pecadores dos seus pecados de uma vez 
por todas. Portanto, devemos reconhecer este amor e 
graça do Senhor e cumprir o que Ele desejou para nós 
ao assumir todos aqueles sofrimentos. Devemos tornar 
os fi lhos espirituais que Deus quer, fi lhos que amam a 
Deus ao máximo e cujos corações são verdadeiramente 
bons e perfeitos.

Na Bíblia podemos encontrar pessoas que atingiram 
este 4º nível da bondade com um coração como o de 
Jesus, que deu a vida, mesmo por pessoas más. Em 
Êxodo 32:32, Moisés orou pelo povo de Israel que 
continuavam desobedecendo a Palavra de Deus. Diz-
se: “Mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado; se 
não, risca-me do teu livro que escreveste!”

Moisés deixou o povo de Israel experimentar 
obras maravilhosas de Deus, incluindo cruzar o Mar 
Vermelho como se estivessem andando em terra seca. 
Ainda assim, eles sempre reclamaram e murmuraram 
contra Moisés. Até tentaram apedrejá-lo! Mesmo 
por pessoas como essas, quando a ira de Deus estava 
prestes a cair sobre elas, Moisés orou a Deus. Ele 
ofereceu a sua vida como garantia para receber o 
perdão para o povo.

O apóstolo Paulo confessou em Romanos 9:3, “Pois 
eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo 
por amor de meus irmãos, os de minha raça.”

Aqui, “meus irmãos, os de minha raça” referem-se 
aos judeus e fariseus que perseguiram e atrapalharam 
tanto o apóstolo Paulo. Alguns judeus formaram uma 
conspiração e se amarraram a um juramento dizendo 
que eles não iriam comer nem beber enquanto não 
matassem Paulo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo 
não queria que seus irmãos, os de sua própria raça, 
chegassem a completa ruína, apesar de persegui-lo 
tanto e trazer-lhe tantas angústias.

Abraão, Elias e Enoque também atingiram o 
maior nível da bondade. Se você atingir o nível mais 
elevado da bondade, o diabo e Satanás não poderão 
lhe atrapalhar ou impedir. Você também será capaz 
de receber autoridade e poder, e dar glória a Deus 
grandemente. Você vai morar na Nova Jerusalém, 
o lugar mais bonito no céu, e permanecer perto do 
trono do Pai para desfrutar de grande honra para 
sempre. Portanto, eu espero que você anseie pela 
bondade e alcance o nível da bondade completa mais 
rapidamente.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee
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No dia 6 de abril, a Apresentação de Páscoa intitulada “O Nome do Amor, Jesus Cristo” foi exibida no palco especial 
da Igreja Central Manmin durante a 2ª metade da vigília de sexta-feira.Esta Apresentação de Páscoa foi organizada 
pela Comissão de Artes Cênicas, e cerca de 400 pessoas participaram, incluindo o Coro Unidos, Orquestra Nissi, atores, 
atrizes, as equipes de dança, e outras equipes.

No Ato 1, o apóstolo Paulo sobre se recorda do seu primeiro encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco 
e no ato 2, ele recorda sobre o nascimento ministério, sofrimento, ressurreição e ascensão do Senhor. No Ato 3, ele dá 
graças e glória a Deus lembrando a vida do Senhor. Aqui estão algumas fotos da Apresentação de Páscoa 2012 cheia 
de graça e emoção.

Ascensão

Final 
(O apóstolo Paulo agradecendo e glorificando o Senhor) 

Ressurreição

Jesus toma a cruz

Jesus prega o evangelho no Céu

Jesus cura um cego Maria Madalena unge os pés 
de Jesus com perfume

Paulo encontra o Senhor no caminho para Damasco

Algumas mulheres e o apóstolo João 
seguem Jesus para Gólgota

A oração de Jesus no Getsêmani

Crucificação

Paulo na apresentação

A recordação do apóstolo Paulo sobre a ressurreição do Senhor

‘O Nome do Amor, ‘O Nome do Amor, 
Jesus Cristo,’Jesus Cristo,’
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Surpreendentes obras do Espírito Santo 
desdobradas e frutos abundantes do 
evangelho da santidade foram produzidos 
até mesmo na Tailândia, onde 95% da 
população é budista.

De 09 a 20 de março, o Pastor Sungchil 
Lee e o Coral Som da Luz, que pertence ao 
Comitê de Artes Performáticas da Igreja 
Central Manmin foram em uma viagem 
missionária para a Tailândia. Na área norte 
da Tailândia, o Seminário de Pastores, 
um culto de Cura com Lenço, a reunião 
da Academia Militar Royal, e as reuniões 
do  Centro de Detenção para Menores de 
Banubeca e Banccaruna foram realizados 
com o palestrante Pastor Sungchil Lee. 
O Coral Som da Luz glorificou a Deus 
com uma apresentação especial no evento 
de celebração ao 84º aniversário do Rei 
tailandês. 

Durante esta viagem, o ministério da 
Igreja Central Manmin foi dada a conhecer 
até mesmo aos líderes tailandeses, como 
funcionários do governo, generais do 
exército e jornalistas conhecidos. Além 
disso, seminários de Pastores no Camboja 
e no Laos foram para uma data posterior, 
que será uma boa oportunidade para o 
evangelho da santidade e do poder de 
Deus para se espalharem rapidamente 
na Indochina, e também para a Manmin 
estabelecer uma base fi rme para a paróquia 
mundial.

Desde que começaram a ser enviados 

como missionários Manmin, em novembro 
de 2009, os missionários Jaewon Lee e 
Lee Sunok, da Igreja Manmin Chiang Rai, 
tem se dedicado à distribuição dos livros 
do Dr. Jaerock Lee na versão tailandesa 
e à realização de seminários de pastores. 
Através desses missionários, muitas igrejas 
tem se registrado como congregações ou 
igrejas associativas Manmin. Além disso, a 
TV por satélite Thai Com 5 tem transmitido 
programas da GCN (www.gcntv.org), como 
os sermões do Dr. Lee e os programas sobre 
as obras do poder de Deus, em todo o país. 
Uma vez que inúmeras pessoas assistim 
aos programas, o evangelho da santidade 
está se espalhando rapidamente. Além 
disso, os dois missionários tem difundido 
ativamente o poder de Deus distribuindo o 
Jornal Da Manmin, também traduzido para 
o tailandês, e pregando na estação de rádio 
CRU, que cobre a Tailândia toda, incluindo 
áreas de fronteiras nacionais da Tailândia 
com nações como Mianmar e Laos.

Obras surpreendentes aconteceram 
através da oração com o lenço no qual o 
Dr. Lee havia orado. Até mesmo feiticeiros 
e xamãs aceitaram o Senhor através da 
oração com lenço (Atos 19:11-12). O 
Pastor Sungchil Lee deu glória a Deus pela 
realização de reuniões em diversas áreas da 
Tailândia em setembro de 2009, novembro 
de 2010, e fevereiro de 2011. Inúmeras 
pessoas foram curadas de suas doenças nas 
mesmas.

Com as Obras de Fogo do Espírito Santo,Com as Obras de Fogo do Espírito Santo,
Frutos Abundantes do Evangelho da Santidade Frutos Abundantes do Evangelho da Santidade 

são Produzidos na Tailândia!são Produzidos na Tailândia!

A equipe de viagem missionária para a Tailândia realizou seminários de pastores e cultos de 
cura com lenço por doze dias. Eles também difundiram o evangelho e o poder manifesto na 
Igreja Central Manmin e apresentaram lindas performances na Academia Militar Royal, nos 
Centros de Reabilitação de Jovens, e outras reuniões. ■Foto 1: Reunião no dia 15 de março 
na Academia Militar Royal ■Foto 2: Pastor Sungchil Lee (a terceira pessoa da esquerda na 
fila da frente) e Missionário Jaewon Lee (a segunda pessoa a partir da esquerda), juntamente 
com os generais do exército tailandês. ■Foto 3: Apresentação do Coral Som da Luz
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Pela manhã, a equipe da missão visitou a Estação de Rádio CRU em Chiang Rai. O Coral 
Som da Luz apresentou sua canção especial, “Arirang”, e O Pastor Sungchil Lee pregou 
a mensagem sob o título de “O dever do homem.” Às quatro da tarde, um seminário de 
pastores foi realizado intitulado “As Chaves para o Avivamento da Igreja” na Igreja Manmin 
Chai Prakan, com cerca de 100 pastores de cerca de 50 igrejas. Após o seminário, o encontro 
de cura Lenço foi realizado com cerca de 450 participantes no jardim da frente da igreja. 
Muitas obras de cura divina ocorreram. Como resultado, 65 igrejas se registraram como 
congregações Manmin ou igrejas associadas.

Visita à Estação de Rádio CRU e Seminário de 
Pastores, e Reunião de Cura com Lenço no Norte 10 de Março, Sábado

O culto do primeiro aniversário da Igreja Manmin Chiang Rai (Missionário Jaewon Lee) foi 
assistido por pessoas dos EUA, Brasil, Espanha, Laos e Mianmar. Também pessoas de cinco 
tribos da Tailândia, policiais, e pastores locais compareceram. Houve um total de 300 pessoas 
presentes. Após o culto, uma reunião de cura com lenço foi realizada. Na reunião, um pastor 
de Laos recuperou a capacidade de ouvir e sua igreja se registrou como congregação da 
Manmin.

Culto do 1º Aniversário da Igreja Manmin Chiang 
Rai e Culto de Cura com Lenço 11 de março, Domingo

Na parte da manhã, uma reunião abençoada foi realizada no Centro de Detenção de 
Jovens de Banubeca. Estiveram presentes cerca de 400 pessoas, incluindo o diretor do 
centro, o vice-presidente de Centro Tailandês de Detenção de Jovens, o presidente da 
Associação de Radiodifusão e Imprensa, representantes de partido político local, e os 
membros do Comitê de Reabilitação. A emissora nacional, canal 7, uma estação de rádio, 
e um jornal cobriram a reunião. Na parte da tarde, uma reunião abençoada foi também 
realizada no Centro de Detenção de Jovens de Banccaruna, com cerca de 700 pessoas 
presentes. O satélite tailandês, TV PBS, cobriu a apresentação do Coral Som da Luz.

Reuniões abençoadas nos Centros de Detenção de 
Menores de Banubeca e Banccaruna 13 de março, Terça

Esta reunião contou com cerca de 550 pessoas. O Pastor Sungchil Lee mostrou o clip 
de vídeo que filmou a oração do Dr. Jaerock Lee para a reparação dos danos causados 
pela grande enchente na Tailândia e o DVD intitulado “O Poder de Deus”. Naquele dia, o 
Comandante Assistente da Divisão do exército deu a placa de agradecimento à equipe 
da missão em nome do Comandante da Divisão e do retrato do rei tailandês. Soldados 
tailandeses estenderam sua gratidão à equipe missionária por sua devoção e comunhão.

Reunião Abençoada na Academia Militar Royal 15 de março, quinta

A equipe missionária foi convidada para o evento de Celebração ao 84º aniversário do rei 
tailandês, realizado em Banguecoque. Oficiais tailandeses de alto escalão compareceram 
ao evento. O Pastor Sungchil Lee pregou uma mensagem de saudação e o Coral Som da 
Luz fez uma apresentação especial. Deram Minha Fé Minha Vida I & II a Sukumpan Boripat, 
o governador de Bangcoc. Depois de assistir sua apresentação de qualidade, os oficiais 
do governo do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação disseram, “Nós queremos 
convidar a equipe de apresentação para voltar ao nosso país novamente.” No dia 18 de 
março, o Encontro de Cura com Lenço foi realizado numa igreja associada em Banguecoque 
e muitos participantes deram glória a Deus depois de receber cura.

Foi Celebrado o 84º Aniversário do Rei Tailandês 84
E foi realizado um encontro de cura com lenço em 
igreja associada à Manmin

No sábado e domingo,
 dias 17 e 18 de março,


