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A 9ª Conferência Internacional da Rede Mundial de Médicos Cristãos (WCDN) é Realizada no QuêniaA 9ª Conferência Internacional da Rede Mundial de Médicos Cristãos (WCDN) é Realizada no Quênia

Nos dias 25 e 26 de maio de 2012, foi 
realizada a 9ª Conferência Internacional 
da Rede Mundial de Médicos Cristãos no 
Safari Park Hotel, em Nairobi, Quênia, pela 
WCDN (World Christian Doctors Network).

A Conferência foi realizada sob o tema 
“A Espiritualidade e a Medicina” e contou 
com a presença de aproximadamente 400 
médicos e profissionais da saúde, de 37 
países do globo. No dia 25 de maio, o Ver. 
Dr. Jaerock Lee, fundador e diretor da 
WCDN, pregou e pediu ao público, “Através 
das obras de cura do nosso Deus, espero 
que vocês amem o maior números de almas 
possível com o Seu amor.”

O Presidente da WCDN, Dr. Gilbert 
Chae, efetuou a abertura do evento e 
explicou o propósito da Rede Mundial de 
Médicos Cristãos (WCDN), juntamente com 
a visão dos médicos cristãos. Depois de sua 
participação, a Dra. Zipporah Ngumi, líder 
do Comitê de Organização da Conferência, 
enfatizou o papel dos médicos cristãos 
em sua fala de boas-vindas, dizendo, 
“As pessoas daqui tem dificuldades para 
comprar medicamentos até mesmo com a 
receita de seus médicos. Entretanto, quando 
um médico cristão ora por pacientes com fé, 
eles podem crer e frequentemente sarar.”

A Dra. Esther Kooyoung Chung, vice-
diretora da Igreja Unida Santidade de 
Jesus Cristo, deu uma palavra de grande 
importância. Ela despertou a espiritualidade 
nos médicos presentes, dizendo, “O amor 
a Deus é cumprir os Seus mandamentos. 
Quando você leva uma vida santa, você 
pode receber bênçãos tanto na terra como 
no Céu.”

Na conferência, oito casos de cura divina 
foram apresentados com dados médicos, 
sendo que quatro deles haviam tido como 
instrumento as orações do Dr. Jaerock Lee 

ou lenços sobre os quais ele orou e depois 
enviou a outros países para serem postos 
sobre os enfermos.

O Dr. Joon-sung Kim, do Departamento 
de Pediatria do Hospital da Universidade de 
Ulsan, apresentou alguns casos de melhora 
na visão por causa de curas divinas, e o Dr. 
Chang-Kyu Yang, diretor da Bansuj Internal 
Medicine-Radiology, apresentou um caso 
de cura de um carcinoma ductual invasivo 
no seio através da oração. 

Uma doutora queniana, Edith Opala, 
apresentou a cura de um ex-policial do 
Sudão, Kenyi Michael, que vinha sofrendo 
de paralisia da cintura para baixo, mas 
foi curado e se levantou de sua cadeira 
de rodas e andou depois da oração do 
Bispo Dr. Myong-ho Cheong, diretos da 
Igreja Unidade Santidade de Jesus Cristo 
na África. O Dr. Brian S. Yeo apresentou 
o caso de uma irmã tailandesa, Rossarin, 
que sofria de lúpus eritematoso sistêmico e 
sérios efeitos colaterais do ciprofloxacina, 
mas foi curada enquanto recebia uma 
oração do Dr. Jaerock Lee na TV GCN.

Durante essas apresentações de casos de 
cura divina com nenhum tratamento médico, 
os médicos presentes quebraram seus 
próprios paradigmas da lógica da medicina 
e se maravilharam com o grandioso poder 
de Deus.

Uma médica Indiana, Brinda Venktraman, 
apresentou o caso de uma mulher que 
sofria de hérnia de disco por 18 anos e 
recebeu a cura pela oração, sem nenhuma 
intervenção cirúrgica. A Dra. Zipporah 
Ngumi, apresentou também sobre uma 
mulher africana que não conseguia se 
mexer ou comer porque um búfalo havia a 
atacado e seu chifre perfurou sua coxa, mas 
foi curada pela oração de uma pastor. O Dr. 
Elio A. Coradin, da República Dominicana, 

apresentou uma caso de cura de sarcoma 
uterino de baixo grau; e o Dr. Armando 
Pineda-Velez, dos EUA, apresentou um 
caso de cura de colite pseudomembranosa.

As  apresentações  de  casos  foram 
seguidas por uma sessão de perguntas. 
Alguns  pac ien tes  que  t iveram seus 
casos apresentados estavam presentes e 
chamaram a atenção do público. Além 
disso, houve também palestras especiais que 
possibilitaram os médicos participantes a 
combinarem medicina com espiritualidade.

Em suas palavras de encerramento, o 
Bispo Dr. Myongho Cheong, da Igreja 
Unida Santidade de Jesus Cristo de Nairobi, 
disse, “Agora é a Palavra de Deus que é a 
coisa mais necessária aos médicos. Quando 
vocês tem o conhecimento da Palavra de 
Deus, podem pregar o evangelho a seus 
pacientes e orar por eles com fé.”

O Pastor Vasiliy Votovish, que administra 
uma empresa de TV nos EUA, disse, 
“Transmitimos a Conferência da WCDN 
todos os anos, e sempre obtemos um bom 
retorno da audiência. Creio que muitas 
pessoas serão salvas quando os médicos 
presentes pregarem o evangelho e orarem 
por seus pacientes enquanto os examinam.”

A WCDN, que realizou essa conferência, 
é um grupo interdenominacional de médicos 
cristãos que tem sua sede na Coréia do 
Sul. Ela tem ajudado os médicos cristãos 
em todo o mundo a desenvolverem um 
companheirismo e uma amizade entre si e 
tem feito grande progresso ano após ano, 
realizando a Conferência Cristã Médica 
Internacional todo ano, apresentando casos 
de cura divina, e fazendo importantes 
constatações sobre os deveres dos médicos 
cristãos.  No ano que vem, a WCDN 
pretende realizar sua conferência no 
México.

A 9ª Conferência Cristã Médica Internacional da WCDN foi realizada no Quênia, África, e contou com a participação de aproximadamente 400 médicos e profissionais da saúde de 
37 países. Oito casos de cura que mostram que Deus vive e várias palestras especiais fizeram os participantes quebrarem paradigmas e plantaram fé em seus corações.

1) Dr. Jaerock Lee, fundador e diretor  da 
mensagem de vídeo da WCDN.
2) Participantes louvando com alegria
3) Dra. Zipporah Ngumi, líder  do Comitê 
de Organização da Conferência
4) Presidente da WCDN, Dr. Gilbert Chae
5)  Apr esent aç ão  do  Gr upo  Cr y s t al 
Singers
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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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“Então o Senhor disse a Abrão: ‘Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe 
mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção.’”(Gênesis 12:1-2)

“De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. 
Não será mais chamado Abrão; seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações.” (Gênesis 17:4-5)

Abraão, o pai da fé, desfrutou de todo tipo de benção 
que as pessoas possam querer receber, incluindo fi lhos, 
bênçãos financeiras, saúde, e vida prolongada. Ele foi 
tão amado e reconhecido por Deus que foi chamado 
de ‘amigo de Deus’. Além do mais, Deus o fez saber 
claramente o que aconteceria no futuro. Qual foi o seu 
segredo para receber bênçãos tão incríveis?

1. Abraão creu completamente em Deus e 
obedeceu.

Deus queria abençoar Abraão e falou com ele, “Então 
o Senhor disse a Abrão: ‘Saia da sua terra, do meio dos 
seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que 
eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o 
abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será 
uma benção.’”

Deus não falou para ele sair de seu país e ir para 
um lugar depois de Ele mostrar onde seria. Ele 
simplesmente ordenou que Abraão fosse para a terra que 
Ele o mostraria. Naquele momento, Abraão não hesitou 
nem um pouco. Uma vez que Deus havia dito para ele 
sair do meio da sua terra, ele saiu, sem olhar para trás.

Ele obedeceu à palavra de Deus, que parecia 
impossível ao pensamento humano. Quando Deus 
falou para ele dar o seu único fi lho como sacrifício, ele 
obedeceu com um ‘sim’, e com um ‘amém’. Abraão 
ganhou Isaque, seu precioso filho, quando tinha 100 
anos, como Deus prometera. Mas Deus disse para ele 
oferecer seu fi lho como oferta queimada. Isso signifi cava 
matar seu fi lho, cortá-lo em pedaços, separar os ossos da 
carne, e ofertar a Deus.

Se usarmos pensamentos humanos, tudo isso é 
espantoso, assustador. Mas Abraão simplesmente 
obedeceu sem dar desculpas ou razões para não 
obedecer. Ele pôde obedecer com alegria porque ele 
colocava sua confi ança em Deus completamente, e sabia 
que Ele podia ressuscitar os mortos, como escrito em 
Hebreus 11:19.

As pessoas professam sua crença em Deus com seus 
lábios, mas ainda duvidam ou reclamam. Isso acontece 
porque elas não creem em Deus completamente. 
Podemos obedecer quando cremos em Deus do fundo 
dos nossos corações. Abraão pôde oferecer Isaque, seu 
único filho, como oferta queimada porque ele cria em 
Deus totalmente. Deus se deleitou em sua bondade, que 
veio de sua fé verdadeira Nele.

Dessa forma, Deus dá promessas aos Seus amados 
filhos e os guia ao caminho da benção. Qualquer um 
pode receber a benção de Deus se crer em Sua palavra e 
obedecer como Abraão.

Por exemplo, o que Deus disse àqueles que queriam 
receber bênçãos financeiras? Malaquias 3:10 diz, 
“Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para 
que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, 
diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir 
as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas 

bênçãos que nem terão onde guardá-las.” Lucas 6:38 
diz, “Deem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, 
sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a 
medida que usarem também será usada para medir 
vocês.”

Além desses versículos, existem muitas outras 
partes da Bíblia que são sobre bênçãos. Na Palavra de 
Deus estão todas as chaves para a benção financeira, 
cura divina, e soluções de problemas que parecem 
impossíveis de se resolver. Portanto, quando cremos na 
Palavra de Deus completamente e agimos de acordo com 
ela, podemos desfrutar de uma vida abençoada como a 
de Abraão.

2. Abraão sempre praticou a bondade para com 
as pessoas.

Abraão não buscava seus próprios interesses, mas sim 
os dos outros. Podemos dizer isso analisando suas ações 
para com seu sobrinho Ló. 

Abraão vivia junto com Ló, seu sobrinho. Contudo, 
suas posses eram tantas que eles não poderiam mais fi car 
juntos. Abraão não reivindicou seu direito como tio de 
Ló, mas deixou que Ló escolhesse aonde preferia morar. 
Ele disse, como escrito em Gênesis 13:9, “Aí está a terra 
inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for 
para a esquerda, irei para a direita; se for para a direita, 
irei para a esquerda.”

Então, Ló escolheu a terra de Sodoma que parecia boa 
para se viver, pois tinha água o sufi ciente. Abraão, por 
sua vez, não teve desconforto nenhum e só torceu para 
que seu sobrinho curtisse a nova terra.

E a bondade de Abraão para com Ló não acaba aqui. 
Sodoma e Gomorra foram derrotadas em guerras com 
países vizinhos, e assim, todos os pertences e alimentos 
foram levados. Ló foi capturado e seus bens foram 
tomados. Ao ficar sabendo do que havia acontecido, 
Abraão pôs sua própria vida em risco e convocou seus 
homens treinados, trezentos e dezoito deles, e salvou Ló 
(Gênesis 14:14-16).

Abraão ainda implorou a Deus que salvasse Ló 
quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, 

que tinham se enchido de pecado e maldade. Deus 
salvou Ló levando em consideração Abraão, para que 
Abraão não se entristecesse (Gênesis 19:29).

Eram através de coisas como essas que a bondade 
de Abraão se revelava continuamente em seus 
relacionamentos com Deus e com as pessoas.

3. Abraão nunca various na fé, obediência, ou 
obras.

QDeus se agradou muito com Abraão, pois ele 
demonstrou sua fé através da obediência e de obras. Suas 
obras de fé em Deus e obediência jamais enfraqueceram, 
mesmo enquanto esperava, já idoso, pelo fi lho que Deus 
o prometera (Gênesis 4:18-22).

Como registrado em Gênesis 24, Abraão falou ao 
seu servo mais velho, que era o responsável por tudo o 
quanto tinha, para ir para a sua terra, Haran, e buscar 
uma esposa para Isaque. O servo disse a Abraão, “E se 
a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então 
levar teu fi lho de volta à terra de onde vieste?”

Abraão respondeu essa pergunta com firmeza em 
Gênesis 24:7: “O Senhor , o Deus dos céus, que me 
tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e que me 
prometeu sob juramento que à minha descendência daria 
esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de 
lá traga uma mulher para meu fi lho.” Ele estava dizendo 
que tudo o que o servo tinha de fazer era ir buscar a 
mulher, pois Deus, que já tinha prometido dá-los a terra 
de Canaã, também preparara uma esposa para Isaque e 
a enviaria a ele. O servo conseguiu encontrar a mulher 
rapidamente, como Abraão havia falado (Gênesis 24:10-
61). 

Abraão guardava a Palavra de Deus em seu coração e 
a praticava de maneiras como essa. Ele não se balançava, 
por mais difícil a situação que estivesse enfrentando 
pudesse ser. Deus tinha procurado um coração assim, e 
assim, Ele fez dele o pai da fé por meio de provações.

Algumas pessoas mudam de ideia quando as respostas 
parecem demorar depois que elas agem de acordo com 
a Palavra de Deus por um curto período de tempo. 
Entretanto, Abrão não duvidava, mas simplesmente 
cria que as palavras de Deus seriam absolutamente 
cumpridas uma vez que faladas. Ele era consistente 
na fé, obediência e obras, de acordo com a vontade de 
Deus.

É por isso que Tiago 2:23 nos diz, “Cumpriu-se assim 
a Escritura que diz: ‘Abraão creu em Deus, e isso lhe 
foi creditado como justiça’, e ele foi chamado amigo de 
Deus.” Se você crer e confi ar em Deus até o fi m e agir 
de acordo com a Sua Palavra assim como Abraão, não 
haverá nada que não poderá receber Dele.

É minha sincera esperança que você tenha um bom 
coração como o de Abraão e confie e creia em Deus 
completamente, sempre obedecendo-O. Eu oro, em 
nome do Senhor, para que ao fazer isso, você desfrute 
das diferentes bênçãos que Deus deu a Abraão.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee
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Jesus Cristo é ExaltadoJesus Cristo é Exaltado
No Festival de Música Crystal 2012No Festival de Música Crystal 2012

Israel é Incendiado com o Fogo do Avivamento pelas Obras do EspíritoIsrael é Incendiado com o Fogo do Avivamento pelas Obras do Espírito

No dia 19 de maio de 2012 o Festival 
de Música Crystal no Latrun Mini, 
Israel ,  foi  um sucesso.  Realizado 
pelo Crystal Forum (Associação de 
Pastores Israelenses), contou com a 
participação de quase 2,000 pessoas. 
Irmãos cantores de diversos países 
incluindo a Rússia, os EUA, a Ucrânia, 
a Bulgária, e a Finlândia, participaram 
do evento, que foi transmitido ao vivo a 
aproximadamente 150 países via TBN-
Russia.

O Coral Passion (em português, 
Paixão)  e  o  Diácono Ronya Son, 
do Comitê de Artes Performáticas 
da a Igreja Central Manmin, foram 
convidados e glorificaram a Deus com 
louvor e dança. Eles se apresentaram em 
lindas vestimentas lembrando o público 
no Céu e cantaram louvores em hebraico, 
russo, línguas lingalas, com a plenitude 
do Espírito Santo. O público disse que 
sentiram como se estivessem assistindo 
apresentações celestiais.  Algumas 
pessoas disseram que ficaram tão 
surpresas com a perfeição da pronúncia 

de suas línguas que perguntaram se era 
dublagem.

Esse festival significou muito, pois 
as igrejas israelenses locais puderam 
l o u v a r  a  J e s u s  C r i s t o  d e  f o r m a 
corajosa e aberta com um só coração. 
Os judeus messiânicos costumavam 
ser negligenciados e alienados pela 
sociedade só porque tinham aceitado 
Jesus Cristo. Entretanto, na ocasião, 
foram fortalecidos pelas obras do 
Espírito Santo e louvaram o Senhor num 
local aberto.

O Pastor Sêniro Dr. Jaerock Lee 
pregou o evangelho em todas as áreas 
de Israel durante suas 12 visitas ao país 
por três anos, de 2007 a 2009, com obras 
poderosas o seguindo. Com as obras do 
Espírito, os pastores locais puderam se 
dar conta do amor e providência de Deus 
para com Israel se unindo em espírito 
pelo crescimento das igrejas israelenses 
e criando a associação de pastores, que 
hoje tem o nome de “Crystal Forum”.

A Crystal Forum realizou a Cruzada 
Unida de Israel 2009 do Dr. Jaerock 

Lee no ICC (Centro de Convenções 
Internacionais)  em Jerusalém. Na 
cruzada, o Dr. Lee proclamou uma 
mensagem de título, “Por que Jesus é 
o nosso único Salvador” com coragem, 
e trouxe o evangelho de volta a Israel. 
O evento foi  t ransmit ido ao vivo 
para aproximadamente 200 países e 
surpreendeu o mundo inteiro.

Os pastores da Crystal Forum já 
conduziram cruzadas em países como os 
EUA, Rússia, Ucrânia, Bulgária, Estônia, 
e Finlândia, assim como Israel, com o 
lenço sobre o qual o Dr. Jaerock Lee 
havia orado (Atos 19:11-12). Aonde quer 
que se reunissem, as obras de fogo do 
Espírito Santo se desdobravam e casos de 
cura divina aconteciam. A vida de muitas 
pessoas foi transformada nos encontros e 
até hoje recebem-se novos testemunhos.

Além disso, a difusão do evangelho da 
santidade também é significativamente 
i m p u l s i o n a d a  a t r a v é s  d a  a m p l a 
distribuição dos livros do Dr. Lee como 
Desperta Israel!, A Mensagem da Cruz, 
A Medida da Fé, Experimentando a Vida 

Eterna Antes da Morte, e Céu I & II. Os 
cursos do SIM (Seminário Internacional 
Manmin), que se baseiam em palestras 
que explanam sobre o evangelho da 
santidade de forma sistêmica, foram 
abertos em Tel Aviv, Ashdod, e Jerusalém, 
para que crentes possam se armar com a 
Palavra de aumentar sua fé espiritual. Os 
cursos do SIM também foram abertos na 
Ucrânia, Chipre, e Cazaquistão.

Atualmente, em Israel, os sermões 
do Dr. Lee e sua oração pelos doentes 
são transmitidos todos os dias na 
TBN-Russia ,  CNL TV,  Holy  God 
TV, e Rodnoy, e muitas pessoas tem 
experimentado cura e transformação. 
A irmã Mira Rabhari testemunhou ter 
recuperado a saúde pela oração do Dr. 
Lee transcendendo tempo e espaço, pela 
TBN Russia, e o seu segundo fi lho, que 
era viciado em álcool e drogas, também 
teve a vida transformada.

Temos grandes expectativas de que 
o evangelho da santidade irá e espalhar 
ativamente e as obras de fogo do Espírito 
Santo continuarão acontecendo.
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■ Foto 1: pastores israelenses são revigorados depois da Cruzada Unida em Israel do Dr. Lee, e proclamam Jesus Cristo corajosamente ■ Foto 2: Festival de Música Crystal 2012 realizado 
no dia 19 de maio ■ Foto 3: Apresentação do Coral Passion, da Igreja Central Manmin ■ Foto 4: Membros da Organização e Participantes de Apresentações – Festival de Música Crystal 
2012 ■ Foto 5: Pastor Daniel Rozen, Representante do Crystam Forum, orando pelos enfermos com o lenço de poder pelo mundo ■ Foto 6: 3º Aniversário do Crystal Forum realizado em 
dezembro de 2011 ■ Foto 7: 2a Conferência Comemorativa à Cruzada Unida de Israel do Dr. Jaerock Lee, em outubro de 2011 (orador: avivalista mundial Dr. Morris Cerullo)
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A Confissão dos Médicos que A Confissão dos Médicos que 
Experimentaram o Poder de DeusExperimentaram o Poder de Deus

Nos dias 25 e 26 de maio, a WCDN (Rede Mundial de Médicos Cristãos) realizou a 9ª Conferência Internacional de Médicos 
Cristãos no Quênia, com o tema “Espiritualidade e Medicina.” Aproximadamente 400 médicos de 37 países participaram. Houve 
apresentações de casos de cura divina e palestras especiais sobre uma variedade de temas como “Fé e Tratamento Médico.” 
Dentre as apresentações, estiveram as duas abaixo.

Na 1a, 2a, e 6a Conferências Internacionais, eu apresentei casos de discos lombares, tendinite e 
infl amação calcifi cante, e abscesso torácico. Os casos tem uma coisa em comum: os pacientes não 
depositaram sua confi ança na medicina, mas receberam a cura com fé em Deus e pelo poder da 
coração. No caso que eu apresentei nessa conferência, a paciente foi curado de câncer sem nenhum 
tratamento médico.

A Diaconisa Inok Han tinha uma massa palpável em seu seio direito no inverno de 2006. Ela foi 
dignosticada com câncer de mama em uma biópsia feita em abril de 2007 e o resultado mostrou que 
ela tinha um carcinoma ductual invasivo de 2.17 cm. O médico recomendou uma cirurgia, mas ela 
queria ser curada só pela fé. Assim, ela não recebeu nenhum tratamento médico nem intervenção 
cirúrgica. Com o passar do tempo, ela sofria cada vez mais com fortes dores em seu seio direito 
e uma dor excruciante em seu braço direito. Ouvindo a Palavra de Deus toda semana, ela se deu 
conta de que seus pecados eram graves e se arrependeu profundamente de sua arrogância, ódio, 
ressentimento, sentimentos ruins, culpar os outros, e idolatria. Ela fez o que pôde para alcançar o 
coração de bondade que Deus queria, como registrado na Bíblia. Em 2009, ela orou com fé ainda 
maior depois de ouvir o Dr. Jaerock Lee falando com ela em sonho que luz e poder tinham vindo 
sobre sua vida.

No dia 10 de junho de 2011, no encontro especial de cura divina, ela recebeu uma oração do Dr. 
Rev. Jaerock Lee. A massa palpável em seu seio direito foi diminuindo aos poucos. Ela não mais 
sentia dor alguma no seio ou no braço. No dia 29 de junho de 2011, ela foi reexaminada no mesmo 
hospital. Seu câncer de mama desapareceu completamente, mas um nódulo pequeno homogêneo foi 
detectado.

Para apresentar esse caso na conferência, eu pedi a ela para reunir todo o diagnóstico apropriado. 
Assim, ela fez uma nova biópsia e o resultado mostrou que não havia células cancerígenas e que 
ela só tinha uma fibrose que mulheres saudáveis tem. Pude ver que seu câncer de mama fora 
completamente curado.

A Dra. Zipporah Ngumi, Diretora do Comitê de Organização, disse depois da apresentação desse 
caso, “Foi maravilhoso ver o material radiológico e a biópsia antes e depois da cura apresentada 
pelo radiologista.” A apresentação recebeu vários comentários de diversos médicos, pois eles nunca 
tinham visto um câncer de mama sendo curado sem nenhum tratamento médico, e jamais leram 
dissertações sobre casos parecidos.

Diaconisa Inok Han, curada de 
câncer de mama

Caroço de 2 cm desapareceu

Ultrassonografia – nódulo 
homogênio de 2.17 cm 

desapareceu

Apresentador do Caso: 
Dr. Chang Kyu Yang
Médico, Radiologista

A defi ciência visual inclui a cegueira e perda severa de acuidade visual como 0.3 graus de visão. 
Por essa razão, inúmeras pessoas tem sofrido com problemas econômicos e mentais. Um relatório 
da OMS (Organização Mundial de Saúde) divulgado em 2012 disse que 281 milhões de pessoas 
sofrem de deficiência visual e as principais causas são miopia, hipermetropia, astigmatismo, ou 
problemas de potência óptica.

Para uma análise estatística, 38 registros médicos ou certifi cações foram selecionados e revisados 
antes e depois da oração. Os dados mostraram que uma melhora signifi cativa ou recuperação da 
visão só podiam ocorrer pelo poder de Deus.

O Diácono Jongwook Ham (32 anos) tinha miopia e usava óculos há 16 anos. Antes do encontro 
especial de cura divina, ele se arrependeu profundamente de um pecado. Recebeu a oração 
intercessora do Rev. Dr. Jaerock Lee no dia 10 de junho de 2011 e depois foi checar sua visão 
novamente no hospital. Ele recuperou uma boa visão, indo de 0.3 graus para 05 no olho direito e de 
0.9 para 1.0 em seu olho esquerdo.

A Diaconisa Bokhee Kim (46 anos) vinha sofrendo de miopia e usando óculos por mais de 15 
anos. Sempre tinha dificuldade de ver objetos à distância. Contudo, ela recebeu oração do Dr. 
Lee no dia 17 de junho de 2011 e sentiu uma sensação de calor extraordinária nos olhos. Após a 
sensação, ela pôde enxergar claramente. Sua acuidade visual foi novamente testada e comprovou-se 
que ela melhorou de 0.4/0.2 para 0.8/0.8.

Embora a medicina tenha avançado, a deficiência visual ainda é difícil de curar, mesmo com 
cirurgias ou tratamentos com drogas. Assim, é realmente incrível ver casos de cura divina onde 
pessoas recuperaram sua visão pelo poder de Deus. Fiquei muito feliz de reunir casos assim e 
apresentá-los como médico. Glorifi co e agradeço a Deus.

Diácono Jongwook Ham (Acima)
Diaconisa Bokhee Kim (Abaixo)

Apresentador do Caso: 
Dr. Joon Sung Kim

Universidade de Ulsan, 
Faculdade de Medicina, 

Coréia

“Câncer de Mama foi curado sem Nenhuma “Câncer de Mama foi curado sem Nenhuma 
Intervenção Médica, o que é Impressionante”Intervenção Médica, o que é Impressionante”

“Fiquei Feliz em Poder Apresentar um Caso “Fiquei Feliz em Poder Apresentar um Caso 
de Melhora na Visão por Cura Divina”de Melhora na Visão por Cura Divina”


