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Com a era do Santuário Canaã chegando, 
a Igreja Central Manmin realizou o 
Seminário de Liderança 2012 dos dias 2 
a 4 de julho no Parque Vivaldi, no Resort 
Daemyung, em Hongcheon, na Província 
de Gangwon.

Nos dias 2 e 3, os membros da igreja 
encheram o Diamond Hall e outros nove 
auditórios menores. O Dr. Jaerock Lee 
pregou para mais de 5,000 membros e 
obreiros da igreja uma mensagem de título 
“Espírito”, baseada em João 4:24.

Esse seminário teve a participação de 
não apenas líderes de célula de distritos e 
subdistritos, mas também de muitos outros 
membros que ansiavam por crescimento 
espiritual vindos de diversas áreas da 
Coréia como Seul, Daejeon, Masan, Pusan, 
Gwangju, e Ilha Jeju, e de outros países 
como o Quênia, República Democrática do 
Congo, Japão, China, Taiwan, Cingapura, 
Índia, Filipinas e Tailândia.

No primeiro dia, o Dr. Lee disse em sua 
mensagem que quando atingimos o coração 
do espírito podemos desfrutar de felicidade, 
boa saúde, e boa situação fi nanceiras sem 
sofrer com doenças, pobreza, tragédias 
e preocupações. Ele também disse que 
pastores podem alcançar o avivamento da 

igreja se eles mesmos alcançarem o nível 
do espírito.

Antes de tratar do objetivo central da 
pregação, ele checou se os participantes 
tinham se livrado dos nove atributos que 
precisam se livrar para ficarem firmes 
sobre a rocha da fé: temperamento forte; 
ressentimento; ódio, ciúmes e inveja; 
coração mentiroso; julgamento; coração 
inconstante; mente adúltera; ganância, 
busca de próprios interesses, e desejos 
indevidos; e traição.

No segundo dia, ele explicou sobre o 
coração do espírito comprando a bondade, 
o amor, a fé, e a esperança com as obras da 
carne. O Dr. Lee disse, “O coração carnal 
sempre é limitado, por mais que ele pareça 
estar demonstrando alguma fé. O coração 
do espírito, por sua vez, descansa e espera 
em Deus com fé até o fim. O coração 
carnal ama aqueles que fazem coisas 
para merecerem ser amados, mas o amor 
espiritual não quer recompensa alguma, e 
ama até mesmo aqueles que o prejudicam.”

Ele falou sobre o processo do homem 
espir i tual  a lcançando o coração da 
plenitude do espírito. Ele disse, “Por mais 
que você se torne uma pessoa espiritual, 
você ainda precisa passar pelo processo de 
transformar os traços da carne, que se são o 

conhecimento, a experiência, a natureza e a 
personalidade. Em outras palavras, quando 
tempos a plenitude de espírito, até mesmo 
nossa personalidade pode ser transformada 
de uma maneira que nos pareçamos com o 
Senhor. Assim, podemos ser uma grande 
ferramenta nas mãos de Deus.” 

No fim do seminário, ele tomou cinco 
figuras bíblicas como exemplos. Dentre 
elas, estava Elias, que mostrou que Deus 
vive ao manter sua compostura mesmo ao 
confrontar 850 falsos profetas, pois sua 
personalidade fraca e indecisa tinha sido 
transformada em uma personalidade calma 
e mansa.

Enquanto isso, na tarde do primeiro dia, 
a Reunião de Oração Plenitude do Espírito 
Santo foi realizada pela Senhora Boknim 
Lee, Presidente do Centro de Oração 
Manmin. Os participantes tomaram a 
réplica de uma cruz e passaram pelo 
portão de pérolas da Nova Jerusalém. 
Amor pelo Senhor e esperança pelo Céu 
transbordaram em seus corações.

No segundo dia de manhã, através da 
pregação do Pastor Heejin Lee, todos 
puderam examinar a medida de sua fé e 
gravaram na memória o amor e sacrifício 
do pastor, que os guiou ao nível do 
espírito.

Idea o Mundo com o Idea o Mundo com o 
Coração do EspíritoCoração do Espírito

Seminário de Liderança 2012 é Realizado sob o Tema “Espírito”Seminário de Liderança 2012 é Realizado sob o Tema “Espírito”

O Pastor  Sênior  Dr. Jaerock  Lee dirigiu o Seminário de Liderança 2012 no Parque Vivaldi do Resor t  Daemyung, e através 
do evento muitos crentes foram encora jados a irem rapidamente para o nível do espírito e do espírito pleno. Todos foram 
cheios de expectativas por  uma vida espiritual mais plena e tiraram fotos das luzes de aurora com seus celulares.

Espera-se que, através do seminário, os 
líderes de células, que cuidam de almas, 
e membros e obreiros da igreja possuam 
corações espirituais e sigam fi rmes adiante, 
evangelizando o mundo e seguindo para a 
Nova Jerusalém.
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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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“Rute, porém, respondeu: ‘Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, 
onde fi cares fi carei! O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus! Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. 

Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti!’” (Rute 1:16-17).

Hoje em dia, o egoísmo e o materialismo são tão 
abundantes que as pessoas nem mesmo cumprem seus 
deveres básicos como seres humanos. Algumas deixam 
os pais em qualquer lugar enquanto viajam, e pais 
abusam de seus fi lhos ou deixam com que passem fome 
até morrerem. O amor esfriou e as pessoas estão com 
falta de amor e moral transgredida. Esse é o cenário 
atual.

Na Bíblia, uma mulher gentia foi muito amada por 
Deus, pois ela serviu sua sogra depois que esta perdeu 
o marido ainda jovem e se encontrava sozinha. Essa 
mulher foi Rute. Com que tipo de bondade e obras ela 
glorifi cou a Deus e como ela pôde ser tão admirada por 
tantas gerações até hoje?

1. Quando sua sogra estava sozinha, Rute a 
serviu até o fi m

Elimeleque e sua esposa Naomi viviam em Belém. 
Houve fome na região, e assim, eles foram para a terra 
de Moabe com seus dois filhos e ficaram ali. Pouco 
tempo depois, Elimeleque, cabeça da casa, morreu. 
Dez anos depois, seus dois filhos também morreram. 
Todos os homens da família haviam morrido sem deixar 
descendentes. Eram apenas Naomi, Orfa e Rute, suas 
noras.

Naquela época, a sogra de Rute, Naomi, ouviu dizer 
que o SENHOR tinha vindo ajudar Seu povo dando-o 
alimento, e assim, decidiu voltar para sua terra natal. Ela 
disse às suas duas noras, “Vão! Retornem para a casa de 
suas mães.” Ela queria que elas voltassem para a casa 
de suas mães para começarem novas vidas já que ainda 
eram novas.

Com sua insistência, Orfa, a primeira nora, chorando, 
deixou Naomi, mas Rute agarrou-se a ela dizendo com 
firmeza, “Não insistas comigo que te deixe e que não 
mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde fi cares fi carei! 
O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu 
Deus! Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. 
Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra 
coisa que não a morte me separar de ti!” (Rute 1:16-17). 
Ela disse que nada, a não ser a morte, a separaria de sua 
sogra.

Rute não pôde deixar sua sogra, já uma senhora, 
sozinha, sem ninguém com quem contar. Ela queria 
cumprir seu dever de nora, ainda que aquilo lhe fosse 
incômodo e a trouxesse dificuldades. Como ela tinha 
bondade, não levou em conta as difi culdades pelas quais 
passaria, mas se preocupou com sua sogra.

Mas se Rute tivesse tido uma mente de buscar seu 
próprio bem, ela poderia ter simplesmente dito algumas 
vezes que não deixaria sua sogra, mas depois iria 
embora, fingindo que estava sendo forçada a fazê-lo, 
como Orfa fez. Entretanto, Rute amava sua sogra do 
fundo do coração, e assim, ela sequer pensou em deixar 
Naomi só.

Para Rute, Belém era uma lugar estranho. Não havia 

lar ou comida lá, e sua sobrevivência ali não estava certa. 
No entanto, ainda assim ela não buscou seu próprio bem, 
mas corajosamente escolheu o caminho de cumprir seu 
dever de servir sua sogra, e nunca se arrependeu.

2. Deus olha para a bondade de uma pessoa 
como Rute

Pessoas de bondade não olham para a realidade nem 
buscam seu próprio benefício. Elas simplesmente seguem 
o caminho correto e praticam a bondade, mesmo que 
tenham de perder alguma coisa, ou suas próprias vidas 
sejam colocadas em risco. Elas não param de praticar 
o bem, mesmo quando passam por tribulações, mas se 
sacrifi cam pelo bem dos outros, e praticam a bondade de 
forma constante, cumprindo seu dever.

Deus ainda procura pessoas como Rute, que praticam 
a bondade e cumprem seus deveres de forma constante. 
Porém, são poucas as que o fazem. São poucos os que 
fazem o bem até o fim mesmo que tenham de perder 
algo. Muitas pessoas até se esquecem da graça dos outros 
ou traem quem as já ajudou.

Judas Iscariotes traiu Jesus, seu mestre, e fez coisas 
más buscando seu próprio interesse. No fi m, seu caminho 
deu em destruição. Ele traiu Jesus, quem o ensinara o 
conhecimento da vida e o estava guiando para o Céu. 
Judas, todavia, entregou Jesus aos fariseus e grandes 
sacerdotes por trinta moedas de pratas.

Algumas pessoas que pregavam o evangelho com o 
apóstolo Paulo o deixaram e voltaram para o mundo 
quando as dificuldades vieram. Embora tivessem visto 
Deus manifestar inúmeros sinais e maravilhas através de 
Paulo, elas o abandonaram com medo de perseguições e 
tribulações, buscando seu próprio bem, pois não tinham 
bons corações.

Podemos ver pessoas assim ao redor do mundo inteiro. 
Dizem que vão trabalhar fielmente com suas vidas e 
plenitude de alegria quando conhecem Deus, mas com o 
passar do tempo, abandonam a graça. Há também pessoas 
que fazem votos a Deus sem pensar, só para receberem 
alguma benção, mas quando a recebem quebram o voto. 
Pessoas assim só procuram seus próprios benefícios, o 

que é algo distante do coração que Deus busca.
Portanto, o fato de conseguirmos seguir a Palavra 

de Deus até o fim com um coração constante sob 
qualquer circunstância é muito importante. Temos 
de ultrapassar o nível de apenas dizer, “Deus, eu Te 
amo”, e permanecermos firmes na nossa confiança em 
Deus, mesmo que nossas vidas sejam postas em risco. 
Ainda que estejamos prestes a perder nossas vidas 
numa fornalha de fogo como os três amigos de Daniel, 
devemos permanecer com a confi ança fi rme em Deus.

3. Bênçãos dadas àqueles que cumprem seus 
deveres em praticam o bem

Como Deus se agrada muito da bondade, Ele derrama 
bênçãos sobre nós quando praticamos nem que seja um 
pouco do bem. Em minha igreja, um membro deu um 
bom exemplo em sua cidade servindo seus sogros como 
Rute. Seu esposo a abandonou e saiu de casa, e ela teve 
de viver com seus sogros numa pequena casa de um 
cômodo. Seu sogro estava de cama devido a um acidente, 
e ela teve de cuidar dele.

Entretanto, ela não culpou seu esposo ou a situação. 
Ela não pensou, “Por que eu tenho de viver assim?” Ele 
não perdeu a compaixão. Ele cria que Deus certamente 
mudaria aquela situação por mais que ela fosse difícil 
naquele momento. Ela simplesmente cumpriu seu dever 
e serviu seus sogros. 

Ao vê-la cumprir seu dever de forma constante, Deus 
fez seu esposo, que não tinha a intenção de voltar, 
retornar para casa. Além do mais, Deus a abençoou de 
modo que se mudassem para uma casa melhor e tivessem 
uma vida feliz em família.

Desta forma, aqueles que cumprem seus próprios 
deveres e buscam o bem dos outros são amados pelos 
mesmos. As pessoas os reconhecem dizendo que são 
pessoas com quem se pode contar. Quando cumprem 
seus deveres de forma constante e praticam o bem 
como Rute, eles são fonte de alegria para Deus. Testes e 
provações saem de sua casa, escola, e local de trabalho. 
O inimigo não pode mais trabalhar em suas vidas, pois 
Deus os protege. Assim, seus problemas são resolvidos e 
bênçãos vem sobre eles.

Embora Rute não fosse israelita, ela ainda pôde ser 
abençoada de forma a poder se casar com um homem 
rico, parente de seu último esposo, porque ela fez a coisa 
certa e cumpriu o seu dever. O Rei Davi foi um de seus 
descendentes, e ela está na genealogia de Jesus, mesmo 
sendo uma mulher gentia.

Queridos irmãos e irmãs,
Rute era uma mulher gentia, mas ela não apenas fez 

parte da genealogia de Jesus, mas também se tornou uma 
grande mulher no Céu ao cumprir seu dever como nora e 
servir sua sogra até o fi m. Oro, em nome do Senhor, para 
que você possa usufruir de grandes bênçãos ao praticar o 
bem de forma constante, agradando a Deus.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee
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Deus não pode ser tentado pelo mal e 
Ele Mesmo não tenta ninguém. Contudo, 
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.’” 
Qual a razão desse versículo?

O dízimo é um décimo de seus ganhos 
e lucros que são dados a Deus. Ele 
é um mandamento de Deus que foi 
dado aos israelitas depois do Êxodo. 
Não  p rec isamos  guardar  todos  os 
mandamentos do Velho Testamento 
da  fo rma que as  pessoas  daque le 
tempo faz iam,  mas a inda ass im,  o 
signif icado contido nos mandamentos 
não desapareceu nos tempos do Novo 
Testamento (Mateus 5:17). Precisamos 
entender a vontade de Deus em relação 
ao dízimo e cumprir esse mandamento de 
forma mais completa.

Malaquias 3:8-9 diz, “Pode um homem 
roubar de Deus? Contudo vocês estão 
me roubando. E ainda perguntam: ‘Como 
é que te roubamos?’ Nos dízimos e nas 
ofertas. Vocês estão debaixo de grande 
maldição porque estão me roubando; a 
nação toda está me roubando.” Em outras 
palavras, Deus diz que não dizimar e 
ofertar é um pecado onde O roubamos.

Mateus 23:23 diz, “Ai de vocês, mestres 
da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o 
dízimo da hortelã, do endro e do cominho, 
mas têm negligenciado os preceitos mais 
importantes da lei: a justiça, a misericórdia 
e a fi delidade. Vocês devem praticar estas 
coisas, sem omitir aquelas.” Signifi ca que 
temos de dizimar com justiça, misericórdia, 
e fi delidade; isto é, devemos dar com amor 
e devoção a Deus e de acordo com o 
propósito do mandamento.

Dar o dízimo e guardar o Sábado são 
provas que mostram que você cumpre 
seu dever como f i lho de Deus e são 
expressões de fé e amor a Ele. Dizimar 
demonstra a sua fé e reconhecimento de 
que Deus é o Criador e Aquele que lhe 
dá todas as coisas materiais; e também 
mostra a sua gratidão e amor a Deus. 

   Você dá um décimo de toda a sua 
renda? 

Digamos que sua renda mensal seja mil reais, 
mas você só recebe oitocentos por causa de 
deduções por impostos, pensões, e descontos por 
planos de saúde. Então quanto será que você deve 
dar de dízimo? Você deve considerar a sua renda 
total, que é a quantia antes das deduções.

Se você tem ganhos fora do padrão como uma 
refeição que alguém paga para você, ou presentes 
que você recebe, você também precisa dar o 
dízimo de tais coisas. Às vezes, você pode não 
saber o valor exato do presente, mas considere 
que é melhor dar o dízimo suficiente. Só podemos 
dizer que demos o dízimo por completo depois 
que demos o dízimo de todas as coisas que 
recebemos dos outros.

Você dá o dízimo separado de outras 
ofertas? 

Você precisa checar se você usa seus dízimos 
para ajudar o pobre ou obras missionárias . 
Algumas pessoas dão uma porção de seus dízimos 
como outras ofertas. Outras pedem a igreja para 
usar seu dízimo em obras de caridade.

Mas o dízimo deve ser separado para Deus, ele é 
de Deus. Portanto, você deve dá-lo separadamente 
de outras ofertas.  Se você der dinheiro que 
deveria dar como dízimo como outros tipos de 
ofertas, você estará roubando Deus, designando 
arbitrariamente o uso do que pertence a Ele. Isso 
não está certo. Devemos manter em mente que 
roubamos a Deus em ambos os casos: quando não 
damos o dízimo por completo, e quando damos o 
dízimo da maneira errada.

Você dá o dízimo na igreja onde você 
recebe alimento espiritual?

Se a igreja que frequenta e a igreja onde você 
é alimentado espiritualmente são diferentes, 
aonde você dizima? Se uma pessoa com uma 
doença incurável foi curada ou teve a qualidade 
de vida restaurada num hospital, ela tem de pagar 
o hospital por isso. A mesma coisa se aplica aos 
dízimos. A igreja que planta fé em você e lhe dá 
vida fornecendo-lhe mensagens espirituais é a 
igreja a qual sua alma pertence, e assim, você 
deve dizimar ali.

  Você dizima em seu
nome?

 
Você precisa examinar se você dizima em nome 

de sua família ou junto com seu cônjuge. Deus 
nos retribui de acordo com o que fazemos como 
indivíduos, assim, devemos dizimar em nosso 
próprio nome. 

É claro que, se a esposa dizima em nome do 
seu marido que não é crente para que ele possa 
ser abençoado, Deus pode dar uma chance de 
salvação a ele ao ver sua fé e amor. Mas ela 

precisa ajudá-lo a aceitar o Senhor e a ter fé 
primeiro. Além disso, devemos ensinar nossos 
filhos a dizimarem por conta própria também.

Entretanto, há casos que são excepcionais. Se 
os pais dão uma propriedade de herança ao seu 
filho e esposa como co-proprietários, ou se um 
casal administra um negócio juntos, não é errado 
que eles dizimem juntos. Ou eles também podem 
dividir sua renda e dar o dízimo de acordo com a 
parte de cada um, individualmente.

  Você dá o dízimo mais de uma vez 
por mês?

Você pode dizimar toda vez que você recebe 
ganhos ou lucros em presentes, ou calculando a 
quantia mensalmente. Na agricultura, as pessoas 
tem uma renda anual ou uma renda irregular, 
pois ganham dinheiro colhendo e vendendo suas 
colheitas. Mas elas também dão o dízimo sempre 
que uma renda é gerada na forma de algum tipo 
de lucro ou presente. 

Se um marido dá uma mesada à sua esposa 
depois de separar o dízimo de sua renda, então 
ela não precisa dizimar novamente. Os filhos 
também devem dizimar quando recebem mesada 
ou presentes, mas quando ganham algum dinheiro 
para propósitos específicos como matrícula de 
escola ou dinheiro para alimentação ou moradia 
na faculdade, eles não precisam dizimar. Isso 
ocorre porque o dinheiro não é seu ganho ou 
lucro. Os pais devem dar o dízimo de presentes 
de aniversário que dão aos seus filhos, ainda que 
estes sejam recém-nascidos.

Se seu filho recebe presentes caros como um 
computador ou um piano, seus pais devem dar o 
dízimo em nome dele. Contudo, se é caro demais 
ou se os pais não são crentes, Deus não diz que o 
filho não deu o dízimo.

Quando filhos recebem uma bolsa na faculdade, 
seus pais dão o dízimo em nome de seus filhos 
ou em seu próprio nome, pois eles deverão pagar 
a matrícula. Como alunos com más condições 
financeiras precisar usar todo o dinheiro da bolsa 
para a matrícula, não é uma necessidade que eles 
dizimem naquele tempo, mas sempre que tiverem 
ganhos ou depois quando tiverem um emprego 
regular poderão pagar.

  Você separa o dízimo primeiro, antes 
de todas as outras despesas? 

Quando você separa o dízimo primeiro e antes 
de qualquer outra despesa, você evita a situação 
onde não pode dizimar devido à falta de dinheiro. 
Se você pegou um empréstimo para seus negócios 
ou casa, deve considerá-lo como renda. Assim, 
aqueles com fé, pegam dinheiro emprestado o 
suficiente para pagar as despesas que precisam e 
dar o dízimo do empréstimo. Se você não pode 
pegar dinheiro emprestado o suficiente para o 
dízimo, deve repensar, “Será o momento certo 
para colocar esse plano em ação?” O certo é fazê-
lo quando dá para dar o dízimo.

Você Dá o Dízimo Todo?
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Irmã Kelly Escobar  Alzamora 
(Igre ja Manmin do Peru)

Evangelista Nadakorn Thummasat
(Igre ja Manmin de Chiang Rai, Tailândia)

“Dias de Depressão e “Dias de Depressão e 
Pesadelos… Mas Agora Sou Pesadelos… Mas Agora Sou 

Feliz no Senhor”Feliz no Senhor”

“Um Nódulo em “Um Nódulo em 
Meu Seio Se FoiMeu Seio Se Foi
Depois q ue Me Depois q ue Me 
Livrei do Ódio”Livrei do Ódio”

Em 28 de maio de 2012, 
tive um dor em meu 
seio direito e senti 
um nódulo. Ele 
se  tornou do 
tamanho de 
uma moeda e 
a dor piorou. 
Às vezes era 
d i f í c i l  a t é 
respirar. No 
passado, eu 
teria ido direto 
para o hospital, 
m a s  e u  d e c i d i 
depender e confiar 
em Deus.

Isso porque eu comecei a 
ter fé espiritual depois de começar a frequentar a Igreja Manmin 
de Chiang Rai, em novembro de 2011. Uma semana antes disso 
tudo começar, eu tinha assistido um testemunho de uma líder de 
louvor da Igreja Central Manmin, Rose Han, que fora curada de 
tuberculose pela fé. Como resultado, pude ser mais convencida de 
que eu também poderia receber a cura.

Eu examinei a mim mesma pensando, “Por que esse tipo de 
coisa está acontecendo comigo?” Percebi que aquilo estava 
acontecendo porque havia ódio em meu coração. Eu odiava 
algumas pessoas que tinham me ignorado e feito sofrer havia 
alguns anos atrás. Arrependi-me com lágrimas diante de Deus. 
Então, no dia 1º de junho de 2012, eu recebi a oração do Dr. 
Jaerock Lee pelos enfermos participando da Vigília de Sexta 
na GCN. A dor desapareceu e, ao palpar meu seio o nódulo não 
estava mais lá. Aleluia!

Foi por causa disso que eu percebi como o pecado do ódio é 
grave. A Bíblia nos diz para amarmos até os nossos inimigos, e que 
“Todo aquele que odeia seu irmão é assassino.” Contudo, I sabia 
essas Palavras como conhecimento e não as praticava. Depois da 
cura, fui abençoada para visitar a Igreja Central Manmin.

No dia 8 de junho, senti como se eu estivesse num sonho 
enquanto participava da Vigília de Sexta no santuário principal da 
Igreja Central Manmin. Também fui à Reunião de Oração Daniel 
realizada toda noite. Fui tocada por vários membros orando 
fervorosamente, e uma coisa incrível me aconteceu.

Tive uma visão onde o Dr. Lee sorria e um vento quente tocava 
o meu coração fazendo um som. Naquele momento, a inspiração 
do Espírito Santo veio sobre mim e eu fui lembrada do conselho 
dado pelo Missionário Jaewon Lee: “Não devemos pecar contra 
Deus por cessarmos de orar” (I Samuel 12:23). Entendi a 
importância da oração.

No dia 11 de junho, eu visitei o Local das Águas Doces de Muan, 
onde a água salgada do mar se transformara em água potável, e vi 
os portões celestiais abrirem. Vi o Céu e anjos. Depois de beber 
a Água Doce de Muan, fui curada de garganta ressequida que me 
atribulava desde a infância, e tosses causadas por mudanças no 
tempo. Agradeço e glorifi co a Trindade, que provou-me o amor de 
Deus por meio de obras tão incrivelmente poderosas.

Meu pai era alcoólatra e tinha casos com 
outras mulheres. Fui maltratada pela metade dos 
meus irmãos, e assim, tive de sair de casa e fui 
morar com um parente, onde consegui me virar. 
Por causa de toda essa situação, o coração da 
minha mãe se partiu. 

Para piorar, meu tio me molestou muitas 
vezes quando eu tinha 11 anos. Muitas vezes, 
chorei sozinha, de medo. Não conseguia dormir, 
com medo de que ele entrasse no meu quarto e 
abusasse de mim.

Tinha pesadelos todas as noites. Não podia 
entender porque aquelas coisas estavam 
acontecendo comigo. Depois, ódio e raiva do 
meu pai e de pessoas do sexo oposto começaram 
a aumentar em meu coração. Para não precisar 
de depender de homens e viver por conta 
própria, comecei a estudar bastante e ler muitos 
livros. Entrei na Academia Nacional de Polícia. 
Ainda tinha pesadelos todas as noites. Tentei 
frequentar uma igreja católica para ter paz, mas 
aquilo não me ajudou em nada.

Com o passar do tempo, achava minha vida 
cada vez mais difícil e atribulada, chegando até 
a ter depressão. Frequentemente eu me fazia 
sofrer ouvindo músicas tristes sozinha em meu 
quarto. Depois de me formar na Academia, a 
depressão me atingiu ainda mais fortemente 
devido a minha alta carga de trabalho e situações 
estressantes no relacionamento com outras 
pessoas.

Em outubro de 2011, um de meus superiores 

me convidou à sua igreja. Inicialmente, hesitei, 
mas não podia recusar. Por fi m, eu fui à igreja. 
Acho que foi a decisão mais crítica da minha 
vida, pois ela se transformou completamente 
quando comecei a participar dos cultos da Igreja 
Central Manmin pela GCN TV.

Tive experiências com o Espírito Santo na 
“Reunião de Oração de Quinta Plenitude do 
Espírito”, e passei a entender mais as coisas com 
os sermões do Dr. Jaerock Lee. Em especial, 
sua série de sermões chamada “A Mensagem 
da Cruz” me ensinou que o Senhor perdoou 
e deu a graça da salvação a pecadores como 
nós; o quanto Deus abomina o ódio, a raiva 
e ressentimentos em nós; e como é doloroso 
ter maldade em nossos corações. Participei da 
Reunião de Oração Daniel e me esforcei para 
me livrar da maldade em mim com choro e 
arrependimento.

Depois, pela graça de Deus, pude me livrar 
da raiva que enchia o meu coração e perdoar 
aqueles que o tinham partido no passado. A 
paz veio sobre o meu coração. À medida que 
eu tirava os fardos pesados da minha vida, a 
alegria começou a aumentar e eu não mais tinha 
depressão. Passei a preferir ouvir louvores do 
que outros tipos de música e passei a odiar as 
coisas do mundo.

Hoje em dia, minha fé tem aumentado 
grandemente e eu já experimentei a graça 
de Deus diversas vezes.  Recebi  amor e 
reconhecimento em meu local de trabalho, e 

também diversas bênçãos 
fi nanceiras. Em maio de 
2012, a Pastora Soojin 
Lee da Igreja Central 
Manmin, visitou o Peru 
e dirigiu uma cruzada. 
Quando  a  esco l te i  e 
fi quei bem próxima dela, 
pude sentir o profundo 
amor de Deus.

Por eu ser uma policial, 
a c a b o  c o n h e c e n d o 
muitas pessoas. Tenho 
pregado o evangelho a 
elas com esperança de 
que encontrem Deus e 
exper imentem o Seu 
amor. Também oro para 
que números tremendos 
d e  a l m a s  p e r u a n a s 
alcancem a salvação e 
vão para o lindo Céu. 
Agradeço e glorifico a 
Deus, a Trindade.
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