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O  J o r n a l  D a  M a n m i n 
é muito  es t imado devido 
ao seu conteúdo variado e 
encorajador para os cristãos 
como o Palavra de Vida, os 
testemunhos, notícias sobre 
missões e obras de caridade, e 
suas diretrizes cristãs. Agora, 
ele celebra seu 25º aniversário.

Em sua primeira edição, se 
chamava Notícias Joong-ang 
Manmin, e se deu no dia 17 de 
maio de 1987. Inicialmente, 
ele era publicado mês sim, 
mês não. Depois, ele passou a 
ser publicado mensalmente, e 
a partir de outubro de 1991, a 
cada 15 dias.

Algo  marcante  sobre  o 
Jornal Da Manmin hoje é que 
ele não dá notícias apenas 

locais, mas também oferece 
um mate r ia l  e sp i r i tua l  a 
crentes em diversos países. 
Em outubro de 2009, quando 
ele passou a se chamar, ‘Jornal 
Da Manmin’,  ele também 
p a s s o u  a  s e r  p u b l i c a d o 
s e m a n a l m e n t e ,  e  h o j e  é 
também publicado online.

O  J o r n a l  D a  M a n m i n 
serve como uma ferramenta 
indispensável para difundir o 
evangelho da santidade e obras 
de poder ao mundo inteiro, 
a fim de despertar igrejas, 
pastores, e membros de igreja 
através de suas publicações em 
25 línguas, incluindo coreano, 
i n g l ê s ,  c h i n ê s ,  f r a n c ê s , 
espanhol, russo, e japonês.

O  J o r n a l  D a  M a n m i n 

contém uma variedade de 
notícias da Igreja Central 
Manmin e suas congregações e 
igrejas associadas. Ele oferece 
informações necessárias para 
a vida cristã em ‘Palavra de 
Vida’ e ‘Testemunhos’, de 
modo que os missionários 
da igreja no exterior possam 
ut i l izar  o  mater ia l  como 
recurso de evangelização e 
os membros da igreja possam 
aumentar sua fé ao ler os 
artigos.

I n ú m e r o s  m e m b r o s  d a 
igreja na Coréia e no exterior 
já  testemunharam de que 
passaram a ter fé e receberam 
respostas e bênçãos através do 
Jornal Da Manmin.

O Pastora Nongnuk,  de 

Bangkok, Tailândia, disse, “Ao 
ler o Jornal Da Manmin, eu 
vi que ainda existe uma igreja 
onde obras cheias do poder 
de Deus acontecem; e posso 
sentir a inspiração do Espírito 
Santo na sessão ‘Palavra de 
Vida’. Tenho certeza de que 
Deus está usando o Dr. Jaerock 
Lee nesses tempos, permitindo 
que ele mostre que o Criador 
vive através de obras de poder 
e do evangelho da santidade.”

Acompanhando o projeto 
m u n d i a l  d a  p a r ó q u i a  d a 
M a n m i n ,  o  J o r n a l  D a 
Manmin  estabeleceu uma 
rede de reportagem global 
para reportar acontecimentos 
graciosos e testemunhos de 
todo canto do mundo em 

tempo real.
Em resposta  ao  maor  e 

in te resse  dos  l e i to res ,  o 
número de línguas em que o 
Jornal Da Manmin é publicado 
não para de aumentar. Logo 
ele também poderá ser lido 
em hebraico, estoniano, urdu, 
ucraniano, e vietnamita. 

Os  Jorna l  Da  Manmin 
em inglês, chinês, francês, 
espanhol, russo, e japonês 
estão disponíveis no site www.
manmin.org. Um formato do 
informativo em PDF também 
está sendo preparado e um 
serviço eletrônico de jornal 
e  um Jornal  Da Manmin 
em coreano para usuários 
de smart phones está sendo 
desenvolvido.

Até agora, o Jornal Da Manmin já foi traduzido e publicado em 25 línguas. Ele é espalhado em todo o mundo, já que sua função é transformar e avivar as almas. O Dr. Ja-
erock Lee impõe suas mãos numa cópia toda semana, quando a publicação ocorre, e ora, “Que todos os leitores recebam a inspiração e a plenitude do Espírito Santo, e 
também recebam soluções aos seus problemas, respostas, e bênçãos.”
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Inglês, Francês

Hebraico, Árabe
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Ela Molhou Seus Pés
Com Suas Lágrimas e os Beijou
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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. 
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“Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma ‘pecadora’, 
trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés 

com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume.” (Lucas 7:37-38)

Se recebemos graça de alguém, é nosso dever natural 
retribuir também com graça. Mas algumas pessoas se 
esquecem do dever e da graça, ou outras, retribuem 
a graça até certo ponto, mas param de fazer o que 
estavam fazendo, dizendo, “Já fi z o que tinha de fazer.” 
Entretanto, pessoas de bondade não se esquecem da 
graça que receberam e nunca deixam de ter um coração 
grato.

Houve uma mulher que agradeceu pela graça que 
recebeu e demonstrou sua gratidão com um coração 
invariável. Era ela Maria Madalena. Então, o que 
devemos fazer para ter o amor e a bondade que ela 
teve?

1. A bondade de Maria Madalena e a benção 
dada a ela

Lucas 7:36-38 descreve o momento quando Jesus 
entrou na casa de um fariseu. Uma mulher chamada 
Maria Madalena levou frasco de alabastro com 
perfume, e, se colocando atrás de Jesus aos Seus 
pés, começou a chorar e a molhar Seus pés com suas 
lágrimas, secando-os com seu cabelo, beijando e 
ungindo-os com o perfume. Então, que tipo de mulher 
era Maria Madalena?

Magdala, o lugar onde Maria Madalena nasceu, 
fi cava no sul de Genesaré, que fi cava ao lado nordeste 
do Mar da Galileia. A maioria das pessoas em Magdala 
adorava a ídolos estrangeiros. A cidade inteira estava 
mergulhada em idolatria, e assim, as trevas a cobriam 
completamente. Essa foi a cidade em que Maria 
nasceu. Lucas 8:2 diz, “e também algumas mulheres 
que haviam sido curadas de espíritos malignos e 
doenças: Maria, chamada Madalena, de quem haviam 
saído sete demônios.” Como dito nesse versículo, 
Maria Madalena também tinha vivido possuída por 
demônios.

Há, em geral, dois tipos de possessão demoníaca: 
ela pode ocorrer com um indivíduo, ou pode ocorrer 
em toda a família ou cidade. Quando um indivíduo é 
possuído por demônios, estes moram em seu corpo 
e capturam seu coração completamente. É diferente 
do caso de Maria Madalena. O fato de Maria ter sete 
demônios signifi ca que a sua família foi amaldiçoada 
devido à idolatria dos seus ancestrais, geração após 
geração.

Maria Madalena sofria de muitas doenças e pobreza. 
Ela era rejeitada e desprezada pelos outros, e não tinha 
esperança. Um dia, ela ouviu falar de Jesus, que fazia 
o cego enxergar, o mudo falar, e curava as pessoas de 
suas enfermidades. Desde então, ela passou a ansiar 
encontrá-Lo, pensando, “Serei liberta de todas as 
minhas doenças e forças das trevas quando eu conhecê-
Lo.”

Por fim, ela soube que Jesus tinha ido para a casa 
de Simão, um fariseu, e foi para lá com um frasco de 
alabastro com perfume, que era a coisa mais preciosa 
que tinha. Ficar diante de Jesus era demais para 

ela, assim, ela se colocou atrás Dele, aos Seus pés. 
Lágrimas desciam de seus olhos e molharam Seus 
pés. Ela os secava com o cabelo e os ungia com seu 
perfume.

Ao ver suas obras, Jesus a curou de suas doenças 
e deu-lhe esperança pelo Céu e amor verdadeiro. 
Sua vida se transformou completamente. Alegria e 
felicidade passaram a ser transbordantes em sua vida 
todos os dias. Ela passou a servir Jesus com total 
dedicação, e decidiu que sacrifi caria a sua vida por Ele. 
Na crucificação, os discípulos fugiram de medo, mas 
Maria amava tanto a Jesus, que fi cou lá. 

Depois do Sábado, no amanhecer do primeiro dia da 
semana, ela foi à tumba de Jesus para pôr especiarias 
em Seu corpo. Lá, ela foi abençoada de forma a ser a 
primeira pessoa a ver o Senhor ressuscitado. Não foi 
coincidência que Jesus Se mostrou a ela primeiro, após 
ressuscitar. Podemos imaginar o quanto ela O amava e 
foi amada por Ele.

2. O signifi cado de quebrar o frasco de alabastro 
e ungir com perfume

Qual é a simbologia espiritual de Maria molhar os 
pés de Jesus com suas lágrimas, secá-los com seus 
cabelos, beijá-los, e então ungi-los com perfume? 
Isso simboliza que ela entregou seu corpo, coração e 
devoção a Jesus.

Naquela época, as mulheres não se revelavam diante 
das pessoas. Maria, entretanto, não pensou em como 
os outros a veriam. Ela simplesmente fez o que sentiu 
no coração, beijando e secando os pés de Jesus com 
seus cabelos. Isso é porque ela tinha um coração puro 
e inocente, como o de uma criança. O cabelo era algo 
muito precioso para uma mulher. Secar Seus pés com 
algo tão precioso significa que ela tinha um coração 
sincero para servir a Jesus com toda humildade e 
submissão. Aquilo era a sua expressão de amor.

O quebrar do frasco de perfume significa que ela 
devotou seu corpo a Jesus. O frasco espiritualmente 
simboliza nossos corpos. Não importa o quanto o 
perfume era caro, ele só poderia ser derramado quando 
o vaso fosse quebrado. Temos de nos entregarmos 

completamente e nos devotarmos independente da 
nossa autoridade e de como nossas atitudes podem 
parecer a outras pessoas. Se nos importarmos com 
as impressões que geramos nos outros e tivermos 
pensamentos carnais, não poderemos oferecer uma 
devoção perfeita. Enquanto não ‘quebramos o nosso 
corpo’, que se refere à nossa hipocrisia e pretensões, o 
amor perfeito e a devoção não podem sair do fundo do 
nosso coração.

O ungir os pés de Jesus com um perfume precioso 
significa que ela deu todo o seu coração e devoção a 
Ele. Mostra que o amor verdadeiro vem quando nos 
livramos do desejo da carne e buscamos o desejo do 
Espírito Santo.

3. Retribuir a graça que recebemos também é 
bondade de Deus

Quando as pessoas recebem ajuda e graça dos outros, 
algumas só se sentem gratas em seus corações, mas 
não expressam sua gratidão por meio de ações. Isso 
não é bondade. Se Maria Madalena tivesse segurado 
sua gratidão no coração apenas, ela não teria sido a 
primeira pessoa a ver o Senhor ressurgido.

P o r q u e  e l a  e x p r e s s o u  s e u  a m o r  p o r  E l e 
intrepidamente, a fragrância espiritual do seu amor 
se espalha até hoje. Podemos entender isso mais 
claramente observando a conversa entre Jesus e o 
fariseu que achou tudo aquilo muito estranho.

Lucas 7:39 diz, “Ao ver isso, o fariseu que o havia 
convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse 
profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de 
mulher ela é: uma pecadora.” Então, Jesus conhecendo 
o seu coração, permitiu que ele entendesse a situação 
com uma analogia. “Simão,... Dois homens deviam 
a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o 
outro, cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe 
pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o 
amará mais?” Simão respondeu, “Suponho que aquele 
a quem foi perdoada a dívida maior.”

Jesus disse a ele, “Você julgou bem.... Vê esta 
mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água 
para lavar os pés; ela, porém, molhou os meus pés com 
suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você 
não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde 
que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você 
não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou 
perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos 
pecados dela lhe foram perdoados; por isso ela amou 
muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco 
ama.”

Queridos irmão e irmã, a razão pela qual Jesus 
louvou Maria Madalena foi porque ela deu um bom 
exemplo de verdadeiro amor e dedicação a Ele. Oro, 
em nome do Senhor, para que você não se esqueça da 
graça que recebeu, mas pratique a bondade com um 
coração invariável, tornando-se alegria para Deus.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee
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“Emoção e Alegria Transbordantes “Emoção e Alegria Transbordantes 
pelo Poder do Espírito Santo!”pelo Poder do Espírito Santo!”

Seminário para Pastores 2012 e Cruzada de Cura com Lenço Seminário para Pastores 2012 e Cruzada de Cura com Lenço 

No Peru, América Latina, o Seminário 
de Pastores e Cruzada de Cura com 
Lenço foram conduzidos pela Pastora 
Soojin Lee, Presidente da Associação 
de Pastores da Igreja Central Manmin 
Vice Diretora da Igreja Unida Santidade 
de Jesus Cristo. A glória de Deus foi 
grandemente revelada.

No dia 13 de abril, a Cruzada de Cura 

com Lenço foi realizada em Carabayo 
(Atos 19:11-12). No começo do evento, 
um grupo de louvor local dirigiu o 
louvor e o vídeo “O Poder de Deus” foi 
exibido. Ele descreve o ministério do 
Dr. Jaerock Lee, que já levou almas do 
mundo todo ao Senhor com grande e 
espantoso poder.

Depois, o grupo de apresentações 
da Igreja Central Manmin encheu a 
congregação de admiração por suas 
l indas performances.  O Grupo de 
Dança Adoração de Poder apresentou a 
tradicional dança coreana com leques 
e uma dança típica peruana. Quando 
a Diaconisa Yoonhee Song, solista da 
Manmin, cantou, as pessoas ofereceram 
um doce aroma de emoção a Deus, 
derramando-se em lágrimas.

A Pas to ra  Soo j in  Lee  r ecebeu 
uma placa de apreciação de Raphael 
Marce l lo ,  p refe i to  de  Carabayo. 
Então, ela pregou uma mensagem de 
título, “Por que Jesus é o nosso único 
Salvador?” e orou fervorosamente pelas 
pessoas com o lenço do poder.

N a q u e l e  m o m e n t o ,  m u i t o s  s e 
levantaram de suas cadeiras de rodas 
e andaram e as pessoas subiram ao 

palco para testemunhar suas curas. Uma 
mulher cujo seio havia se apodrecido 
devido a câncer de mama disse com um 
sorriso que sua dor desaparecera. Cegos 
puderam ver, e coxos andar e saltar. 
As ruas de Carabayo se encheram de 
alegria. 

Muitos políticos, incluindo Julia 
Rosa, do principal partido da oposição, 
foram ao evento. Eles convidaram a 
Pastora Lee e o grupo de apresentações 
para a Assembleia Nacional do Peru, 
dizendo que queriam receber a sua 
oração de benção.

No dia 14 de abril, no Seminário de 
Pastores, a Pastora Soojin Lee pregou 
as mensagens de título, “Por que Jesus é 
o nosso único Salvador?” e “As Chaves 
para o Avivamento da Igreja.” O Pastor 
Felipe Juamani, diretor do Comitê 
de Organização da Cruzada de Cura 
no Peru 2004, foi ao seminário com 
aproximadamente 500 outros pastores 
de diversos países latinos incluindo o 
Brasil, Venezuela, e Colômbia. 

Depois do seminário, eles fizeram 
comentários como: “Recuperei meu 
primeiro amor como cristão.” “Fui 
cheio do Espírito Santo e recebi grande 

graça.” “Sofria de dores causadas por 
problemas nos meus órgãos internos, 
mas elas desapareceram depois que eu 
entendi o que é pecado com a pregação 
e me arrependi.” Além disso, através 
da oração com lenço da Pastora Soojin 
Lee, pessoas foram curadas de dor 
no ouvido, dor no abdome, dor nas 
costas, e dor nos joelhos. Outras foram 
libertas da diabete e depressão. Muitas 
recuperaram vistas melhores.

No dia 14 de abril, a Igreja Manmin 
do Peru real izou seu 6º  Culto de 
Aniversário e Culto de Cura com 
Lenço .  Ma i s  de  1 ,000  membros 
encheram o santuário, halls, escadas, 
e até os banheiros. A Pastora Soojin 
Lee proclamou as mensagens “Bênçãos 
Quando Você Anda na Luz” e “Tome o 
Céu pela Força.” Ela pregou mensagens 
de esperança dizendo, “Somente quando 
você se livra dos seus pecados e se 
santifi ca é que você pode ir para o Céu 
e ser abençoado nessa terra.”

N o  d i a  1 6  d e  a b r i l ,  o  g r u p o 
missionário visitou a área de Ventanilla, 
onde moram aproximadamente 500 
membros da igreja, e lhes deu mais 
plenitude espiritual.

Enquanto isso, a Pastora Lee foi 
visitar a Assembléia Nacional peruana 
respondendo ao convi te  de  Jul io 
Rosa. Ela conheceu diversos político 
e discutiu não apenas sobre questões 
peruanas atuais como sua política, 
economia, e questões sociais, mas 
também estabeleceu laços para uma 
parceria futura com a Igreja Central 
Manmin. Depois da conversa, a Pastora 
orou abençoando.

Tempo de louvor  no Seminário de Pastores 
realizado na Igreja Manmin no Peru

Apresentação do Grupo de Dança Adoração 
de Poder  na Cruzada Lenço de Poder, em 
Carabayo

Visi t a  do  grupo  missionár io  à  A ssembleia 
Nacional do Peru

Pas t or a  Soo jin  Lee  c om os  membr os  em 
Ventanilla

Inúmeras pessoas sobem ao palco para dar  testemunhos de cura após serem curadas de diversas doenças pela oração com lenço(Pregadora – Pastora Soojin Lee)

Culto do 6º Aniversário da Igreja Manmin do Peru 

Tel: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
e-mail: urimbook@hotmail.com

Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
e-mail: webmaster@gcntv.org

Tel: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
e-mail: wcdnkorea@gmail.com

URIMBOOKS
World Christian Doctors Network

MIS
Manmin International Seminary

Tel: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
e-mail: manminseminary2004@gmail.com

TV GCN 
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“O Poder do Dr. Lee é“O Poder do Dr. Lee é
Altamente Eficiente Altamente Eficiente 

Em Minha Terra, Myanmar!”Em Minha Terra, Myanmar!”

Sou pastor na Igreja Batista Rai, que fica em 
Madalay, a segunda cidade mais eminente de 
Myanmar. Atualmente, eu exerço meu ministério 
traduzindo e publicando livros cristãos em birmanês. 

O ano de 2006 foi um ano muito importante para 
mim. Um aluno de seminário da Índia me deu o 
livro Experimentando a Vida Eterna antes da Morte, 
do Dr. Jaerock Lee.

Lendo o livro, sentia como se o Senhor estivesse 
falando comigo. Recebi grande graça e fui tão 
tocado que queria que outras pessoas de Myanmar 
conhecessem e tivessem um encontro com o Deus 
vivo através daquela obra.

Tive o profundo desejo de saber mais sobre o 
autor do livro, traduzir outros livros seus, e publicá-
los. Liguei para a Livros Urim e lhe disse que eu 
queria traduzir os livros do Dr. Lee para o birmanês.

A mudança em minha vida
N o  d i a  1 2  d e  m a r ç o  d e  2 0 0 7 ,  f u i  a c e i t o 

como tradutor da Manmin pela graça de Deus 
e consideração do Dr. Jaerock Lee. Não posso 
expressar o quanto fiquei feliz. A partir dali, 
comecei a ter contato constante com a Igreja 
Central Manmin. Acima de tudo, eu ansiava para 
ver e conhecer o Dr. Lee, que tinha escrito aquele 
testemunho (Experimentando a Vida Eterna antes 
da Morte).

Em outubro de 2008, eu finalmente fui à Igreja 
Central Manmin. Até hoje eu não me esqueço do 
que eu vi lá: a vida cristã dos membros sendo vivida 
para refl etir o coração do Senhor; os milagres; e o 
ministério do Dr. Lee, um homem com quem Deus 
anda.

Surpreendi-me com as Águas Doces de Muan, 
onde águas salgadas se transformaram em águas 
doces e há a presença vários arco-íris. O que eu 
aprendi nos cultos de domingo, vigília de sexta, e 
reunião de oração Daniel foi de grande ajuda para o 
meu crescimento espiritual e ministerial.

Eu sempre oro ao Senhor com lágrimas, dia e 
noite, pois eu realmente quero ter minha vida cristã 
com o Dr. Lee e os membros da Manmin. Hoje 
estou cheio de alegria e felicidade. Isso é porque, 
pela graça de Deus, estou focado na tradução dos 
livros do Dr. Lee.

Eu já traduzi seu testemunho, Experimentando 
a Vida Eterna antes da Morte, sua autobiografia 
Minha Fé Minha Vida I & II, seus livros principais 
A Mensagem da Cruz e A Medida da Fé para o 
birmanês. Como sou abençoado por poder entender 
o profundo mundo espiritual de Deus através dos 
livros do Dr. Lee!

Minha vida se transformou pela graça do 
Senhor 

O  q u e  m u i t o  m e  i m p r e s s i o n o u  f o r a m  o s 
m i l a g r e s  q u e  a c o n t e c e r a m  n a s  c r u z a d a s 
conduzidas  na  Tai lândia  e  no  Myanmar  em 
novembro de 2010. Assim como os milagres 
extraordinários aconteciam através dos lenços 
do  após to lo  Paulo  em Atos  capí tu lo  19 ,  eu 
testemunhei várias pessoas sendo curadas quando 
o missionário orava com o lenço no qual o Dr. 
Lee havia orado.

Também me impress ionei  com os  s inais  e 
grande poder manifestos pelo Dr. Lee na Cruzada 
Unificada da Índia, vendo os DVD “O Poder de 
Deus.” Fui muito comovido pelo fato de que os 
sinais que Jesus manifestava há aproximadamente 
2,000 anos atrás ainda estão acontecendo através 
do Dr. Lee. Comparado ao seu ministério, o meu 
ministério era um deserto seco. 

Mas eu me transformei completamente pela 
graça do Senhor desde que eu conheci a Igreja 
C e n t r a l  M a n m i n .  M i n h a s  o r a ç õ e s  t a m b é m 
mudaram e eu tenho seguido o evangelho da 
santidade de todo o meu coração todos os dias. 
Estou levando uma vida feliz, refletindo o Senhor.

O Senhor me ensinou muitas coisas través 
dos livros do Dr. Lee e me mostrou o caminho 
que devo seguir. Os livros do Dr. Lee tocam o 
meu coração. Sua vida e amor pelo Senhor são 
diferentes. Quero espalhar esse amor amplamente.

Pastor  Pa Hrang Hmung no Culto de Aniversário da Igre ja Central Manmin

Pastor  Pa Hrang Hmung (Presidente da Editora MCL em Myanmar)

“Dou Graças ao Pai, “Dou Graças ao Pai, 
que quer Filhos sem Manchas”que quer Filhos sem Manchas”

Fui diagnosticada com tuberculose pleural, e 
fi quei em choque. Contudo, eu cria que Deus estava 
me dando uma oportunidade para analisar toda 
a minha vida cristã. Sentindo o coração do Pai, 
que quer ter filhos perfeitos com nenhum muro de 
pecados, ofereci orações de gratidão a Deus. 

Comecei a identificar o que estava faltando 
em minha vida cr is tã  e  ofereci  orações de 
arrependimento. Arrependi-me de não ter estimado 
todos os meus deveres como esposa, filha, mãe 
e cristã. Não vinha trabalhando fielmente e orei 
pedindo perdão por minha agenda cheia e por meus 
acessos de raiva e irritação.

Queria receber a cura com fé, pois eu confi ava no 
amor do Senhor, que derramou Seu sangue na cruz 
por mim, e no poder do Pastor Sênior Dr. Jaerock 
Lee que eu já tinha visto. Fui ao Dr. Lee e falei com 
ele sobre a minha doença, pedindo que ele orasse 
por mim. Ele me deu o exemplo do rei Davi, no 
Velho Testamento. Com um sorriso luminoso, ele 
me fez entender que tudo aquilo era o amor do Pai, 
que quer me levar para a Nova Jerusalém, o melhor 
lugar do Céu.

Fiquei muito feliz ao sentir o amor de Deus. Logo 

depois de receber sua oração, eu parei de tossir. 
Antes eu tossia muito, mas o sintoma desapareceu 
completamente. Antes, eu também não tinha forças. 
Não conseguia andar rápido e a minha visão estava 
diminuindo. Todos aqueles sintomas desapareceram. 
A dor nas laterais do meu corpo foram diminuindo 
pouco a pouco. Às vezes, eu ficava um pouco 
cansada, mas eu cria que eu tinha sido curada do 
cansaço e continuava tentando servir os outros, 
pensando no amor do pastor.

Uma vez que cri no amor e poder de Deus e 
agi com fé, me senti incrivelmente melhor. Ao 

Diaconisa Taeyung Kim 
(Paróquia 1-2, Missão de Mulheres 2-1)

Muito exsudado no peito 

Seu peito 

Ausência de exsudado no 
peito, limpo

orar sem cessar, me empenhar em 
viver segundo a Palavra de Deus, 
e fazer de tudo para cumprir 
os deveres que Deus me deu, 
t o d o s  o s  s i n t o m a s  f o r a m 
rapidamente curados. Fiz um 
check-up novamente, e o 
resultado mostrou que eu 
fui completamente curada. 
Agradeço e glorifico ao 
Pa i  e  ao  meu  amado 
Senhor. Também estendo 
minha gratidão ao Dr. 
Jaerock Lee, que orou 
por mim com amor e 
poder. Aleluia!


