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Novo Programa da GCN ‘Lembranças’
Cruzadas no exterior transbordaram de sinais, maravilhas e obras poderosas
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Na Uganda Holy Gospel Crusade, 2000 pessoas foram curadas da AIDS e muitas doenças endêmicas. O coxo voltou a andar e pular, os surdos ouviram e os mudos voltaram a falar. Com
o poder surpreendente de Deus revelado, foi noticiado pela CNN, um canal de notícias americano. Dr. Jaerock Lee confirmou que Jesus é o Salvador de toda a humanidade com a sua
mensagem e poder nas cruzadas no exterior no Paquistão, Quênia, Filipinas, Rússia, Alemanha, Peru, República Democrática do Congo, EUA, Israel e Estônia. (Na parte inferior à direita:
Élder Johnny J. Kim, MC de ‘Lembranças’)

GCN (www.gcntv.org) transmite uma
programação que proclama o evangelho
da santidade e divulga obras poderosas!
Seu novo programa, ‘Lembranças nas
Cruzadas no Exterior’ recebeu respostas
positivas dos telespectadores. O programa
desperta as emoções daqueles dias e
permite que os espectadores relembrem
cruzadas no exterior do Dr. Jaerock
Lee onde obras poderosas de Deus se
desenrolaram de forma grandiosa.
Igreja Central Manmin aberta em
1982, e depois de passar por três provas,
a Igreja estabeleceu a sua fundação para
realizar a missão mundial e assumiu
a segunda fase decolando em 2000.
O primeiro episódio retratado do Dr.
Jaerock Lee Uganda Holy Gospel
Crusade 2000, através dos associados
que foram com ele.
Dr. Lee disse na conferência de
imprensa antes da cruzada, “Você verá
como o Deus Todo-Poderoso é grande.
Irá ver e será tocado por grandes e

surpreendentes obras de Deus em
primeira mão”.
Como ele disse, um grande número de
pastores foram transformados e curados
no Seminário de Líderes realizado sob
o tema de “Chaves para o avivamento
da igreja” de 5 a 6 de julho em 2000. De
7 de julho e durante três dias seguidos,
a Uganda Holy Gospel Crusade foi
realizada em Kampala Park. As equipes
da Igreja ministraram em Inglês e línguas
locais e a dança tradicional coreana foi
apresentada em plenitude do Espírito e
trouxe respostas fervorosas da população
local.
Acima de tudo, as mensagens do
Dr. Lee “Deus Criador”, “Por que
Jesus é o nosso único Salvador?” E
“Deus o Medico”, juntamente com a
sua oração pelos doentes atingido por
explosivos se curassem. Uma mulher
que tinha sido incapaz de caminhar por
23 anos veio para andar e pular. Um
homem com uma perna mais curta do

que a outra teve a perna mais curta se
tornar do mesmo comprimento que a
maior! Muitas pessoas foram curadas
de queimaduras graves, a poliomielite,
e derrames. Adicionado a isso, muitos
dos surdos vieram a ouvir, os mudos
falaram, e os cegos enxergaram. Pessoas
foram curadas de AIDS e muitos tipos de
doenças endêmicas.
Aqueles que tentaram perturbar a
cruzada arrependeram-se em lágrimas
quando viram as obras inimagináveis
de poder de Deus. Esta Cruzada em
Uganda fez as pessoas perceberem que
a providência de Deus para Manmin foi
cumprida sem erro, apesar dos vários
tipos de ações destrutivas. As cenas do
local da cruzada foram transmitidas
através das estações públicas nacionais,
U-TV e C-TV, a partir do primeiro dia.
Vários programas de notícias também
noticiaram sobre a cruzada.
CNN, um canal a cabo de notícias
americano, também informou sobre a

cruzada. Foi um momento de perceber
a grande influência da transmissão.
Ela também forneceu uma base para a
Manmin estabelecer a GCN que agora
está sendo exibida em cerca de 170
países.
‘Lembranças nas Cruzadas no Exterior’
estreou em 17 de dezembro de 2013, e os
dois primeiros episódios foram sobre a
Uganda Holy Gospel Crusade 2000 que
abriu o caminho para o ministério em 54
países africanos. O episódio seguinte é o
Pakistan United Crusade que abalou o país
Islam aparentemente inexpugnável com as
obras do Espírito. É também a foi seguido
por momentos da esmagadora India United
Crusade que atraiu mais de 3 milhões de
pessoas no total do país hindu-dominante,
a Germany United Crusade que despertou
as pessoas da Europa, o New York United
Crusade realizada no Madison Square
Garden na EUA, e a Israel United Crusade
que proclamou que Jesus é o salvador no
estado judeu de maioria.
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O amor não se irrita
“O Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal” (1 Coríntios 13:5).

Sênior Pastor Dr. Jaerock Lee

Algumas pessoas ficam com raiva
facilmente quando as coisas não estão
bem como eles querem. Para revelar tais
sentimentos de forma externa basta se
irritar.
O amor faz o coração dos homens
positivos. Por outro lado, a raiva fere o
coração e o transforma em um coração
negativo. Ela também faz o coração escuro.
Então, se você fica com raiva, não pode
habitar no amor de Deus e seu crescimento
espiritual será lento.
Ao fazer com que os filhos de Deus
fiquem irados o inimigo diabo é capaz de
fazê-los tropeçar. As principais armadilhas
que o inimigo diabo prepara ante os filhos
de Deus são o ódio e a raiva.
Então, o que devemos fazer para ter o
amor espiritual, que não se irrita e sermos
capazes de dar glória a Deus como seus
filhos?
1. Diferenças entre mostrar a
indignação justa e ser irado
Ser provocado não significa apenas ficar
com raiva, gritando, xingando, e tornandose violento. Se o seu rosto distorce, se o seu
semblante muda, e se a sua maneira de falar
torna-se abrupta, é tudo parte de atuar em
provocação. Embora o grau seja diferente
em cada caso, é a expressão externa do
ódio e ressentimentos no coração. Mas
isso não significa que, apenas por ver a
aparência podemos julgar ou condenar
alguém pensando que ele está irado. Só
Deus pode ler o coração e mais ninguém.
Em Mateus capítulo 21, Jesus expulsou
os que vendiam coisas no Templo. Na
época, as pessoas estavam trocando

dinheiro nas mesas, ou vendendo ou
comprando animais para as pessoas que
vieram para o Templo de Jerusalém para a
Páscoa.
Jesus era tão gentil que ele não brigava
nem gritava e até mesmo ninguém podia
ouvir sua voz nas ruas. Mas vendo a
situação no templo, Ele tomou uma
atitude completamente diferente. Ele fez
um chicote de corda e expulsou o gado.
Ele derrubou as mesas dos agiotas e
vendedores de pombas.
Quando as pessoas do mundo viram
esse Jesus, eles podiam ter pensado que ele
estava com raiva. Mas no momento, ele
não estava com raiva, Ele só tinha a justa
indignação. Ele deixá-los perceber que
a injustiça de profanar o templo de Deus
não pode ser aceita, mesmo que se destina
a servir um bom propósito. Esse tipo de
indignação é o resultado do amor de Deus,
que aperfeiçoa o amor com a Sua justiça.
Como escrito em Marcos capítulo 3, no
sábado, Jesus encontrou um homem na
sinagoga que tinha uma das mãos atrofiada.
Pessoas o observavam-no para ver se ele
iria curar o homem no sábado, para que
pudessem acusá-lo de violar o sábado.
Neste momento, Jesus sabia dos corações
das pessoas e perguntou: “É lícito fazer o
bem ou fazer o mal no sábado, para salvar
uma vida ou matar?” (Marcos 3:4) Então,
eles ficaram sem palavras.
Naqueles dias, as pessoas más só
tentavam condenar e matar Jesus que fez
apenas boas obras. Então, às vezes Jesus
os repreendeu com expressões fortes. Isso
porque ele queria que eles percebessem e
deixassem o pecado. Da mesma forma, a
justa indignação que Jesus mostrou para
os fariseus e escribas foram derivados
do Seu amor que queria despertá-los
e levá-los para a vida. Isto é como se
provocado e mostrar a justa indignação são
diferentes. Somente quando nos tornamos
santificados sem pecados, suas repreensões
e reprovações dão vida às almas.
2. Por que as pessoas se iram?
A razão pela qual as pessoas se iram,
em primeiro lugar, é porque os outros não
concordam com seus próprios pensamentos
e corações. Cada um de vocês tem um
coração diferente e diferentes ideias uma
vez que criados em ambientes diferentes,
ambientes e ensinamentos. Sua etiqueta
ou padrão de julgamento são diferentes de
pessoa para pessoa. Mas se você quiser se
encaixar outros no seu padrão, somente

terá ressentimentos.
Outra razão é porque os outros não o
obedecem. Se você é um superior ou você
pensa que é melhor em alguma coisa, pode
querer os outros lhe obedeçam. Claro, é
natural que os subordinados respeitem
seus superiores e obedeçam a ordem e a
hierarquia de autoridade, mas não é certo
forçá-los a obedecer. Se o superior usa
coerção somente para fazer subordinados
seguirem as suas ideias sem se preocupar
com as suas ideias, não está certo.
Quando as pessoas são prejudicadas ou
injustiçadas podem se enfurecer. Quando
alguém guarda um rancor contra eles sem
motivo, se eles sofrem desvantagem, se
seus subordinados não trabalham como
eles querem ou como ele instrui-los a fazer,
e quando ouvem algum linguajar improprio
dos outros ou são insultados, todas essas as
coisas podem facilmente levá-los a tornarse enfurecidos.
Antes mesmo que as pessoas se
enfureçam, o mal-estar surge em primeiro
lugar em seus corações. Palavras ou ações
dos outros estimulam seus sentimentos
em primeiro lugar e, em seguida, os
sentimentos como a raiva saem. Ou seja,
se os seus sentimentos tornam-se afetados,
isso significa que você está a um passo
apenas antes de se enfurecer. Mas se nos
irritarmos, não pode habitar no amor de
Deus e isso terá uma influência negativa
sobre o nosso crescimento espiritual. Não
podemos ser transformados para a verdade,
enquanto tivermos esses maus sentimentos.
3. A consequência daqueles que se
iram
No caso de Eliseu, ele recebeu uma
parcela de inspiração do dobro de seu
professor, Elias e também realizou mais
obras do poder de Deus. Ele abençoou uma
mulher sem criança a conceber um bebê,
reviveu os mortos, corou a lepra, e derrotou
os exércitos inimigos com a oração. Ele
mostrou de forma incrível o poder de Deus.
Mas Eliseu morreu de uma doença, apesar
de suas grandes obras que tinha feito
durante a sua vida. Qual foi o motivo?
Um incidente ocorreu quando Eliseu
foi até Betel. Os jovens saíram da cidade
e zombado e escarnecido dele e disseram:
“Sobe você careca! sobe, você careca”
em 2 Reis 2:23 porque Eliseu tinha
pouco cabelo e não tinha nada especial na
aparência. Ele disse-lhes tranquilamente
para não fazerem mais aquilo, mas eles
zombavam dele ainda mais duramente.

Quando ele não suportou mais, ele os
amaldiçoou. Em seguida, duas ursas
saíram do bosque e atacaram 42 dos
jovens.
Este incidente aconteceu devido a
insultos cruéis dos jovens, mas mostrou
que Eliseu tinha maus sentimentos em seu
coração. Este incidente não é relatado a
sua morte ou doença. Isso indica que nós,
como filhos de Deus não devemos nos irar.
É como Tiago 1:20 diz: “Porque a ira do
homem não produz a justiça de Deus”.
4. A fim de não se irar
A primavera armazena mais energia
e força quando é comprimida, portanto,
‘brota’ quando é subitamente liberada.
Da mesma forma, se você só segurar sua
raiva, poderá passar um momento de crise,
mas a sua raiva vai explodir um dia. Para
não se irar, temos que abandonar os maus
sentimentos que permitem que nossos
corações sejam irritados. Não é reprimir
os sentimentos, mas é se livrar de todos
os maus sentimentos, não tendo qualquer
um que deva ser suprimido, e construir
bondade e amor em nossos corações.
Claro, não podemos simplesmente
abandonar todos os maus sentimentos e
encher nossos corações com bondade e
amor em uma noite. Temos que tentar a
cada dia, continuamente. Primeiro, quando
somos confrontados com uma situação de
ira, temos de nos treinar para não ficarmos
com raiva. Em tal situação, peço-lhe
para tomar um tempo para pensar sobre
o tipo de benefício que ficar com raiva
irá lhe trazer. Em seguida, você não terá
que se arrepender mais tarde e não irá se
envergonhar.
Se suportar pacientemente a fim de
conseguir o amor espiritual com a ajuda
do Espírito Santo, seremos capazes de
lançar fora os maus sentimentos que nos
provocam. A frequência da ira é reduzida
de dez vezes a nove, oito, e assim por
diante. Mais tarde, você só terá paz de
espírito, mesmo se alguém lhe aborrece.
Queridos irmãos e irmãs. Você é paciente
perante os irmãos em fé, mesmo em uma
situação que pode provocá-lo na Igreja, mas
você facilmente fica com raiva em casa ou
no local de trabalho? Deus não habita apenas
na igreja! Deus nos usa como seu templo e
sempre permanece em nós. Ele vê através
da mente e os pensamentos de cada pessoa
em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu oro
em nome do Senhor para que você de glória
a Deus com palavras santas e obras.
Portuguese

Confissão de Fé
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 Igreja Central Manmin acredita na ressurreição 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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A primeira pedra
fundamental, ‘Jaspe’
A cor azul dessa pedra jaspe simboliza a ‘fé espiritual’.
Se mantivermos as palavras da Bíblia que nos diz o que
fazer, não fazer, manter, e lançar jogar fora, estaremos
sobre a rocha da fé. Então a fé espiritual começa a
ser dada a nós. Aquele que tem a fé espiritual acredita
totalmente na Palavra de Deus das profundezas do
seu coração. Com fé espiritual, que Abraão foi oferecer
Isaque, ele acreditava em Deus 100% e obedeceu,
mesmo que a Palavra de Deus fosse contrária ao seu
próprio conhecimento e pensamento.

A segunda pedra
fundamental, ‘Safira’
Esta pedra safira de cor azul escura simboliza retidão e
nobre honestidade e integridade. Depois que uma pessoa
fez uma escolha na verdade com este coração, ele não se
submete a nenhuma tentação ou ameaças deste mundo.
Daniel, sabia que ele seria lançado na cova dos leões, mas
não cometeu o pecado de deixar de orar, e os três amigos
de Daniel, que não se curvaram diante de ídolos, mesmo
quando estavam sendo levados para serem jogados em uma
fornalha eles tinham tal coração. Mesmo que pudessem ter
perdido suas vidas, eles não abandonariam a verdade.

A Esmeralda que tem uma cor verde simboliza a “justiça
e clareza” e “equidade e limpeza.” É da mesma cor do
“fruto da luz” (Efésios 5:9). Se somos apenas bons, mas
pequenos em justiça, podemos nos tornar indecisos e nos
comprometermos com a injustiça. Se somos apenas justos,
mas com falta de bondade, então podemos insistir somente
em nossa própria justiça e estruturas de pensamento e nos
distanciarmos muito da vontade de Deus. Nós só estamos
focando no que é certo e o que é errado, as chances são
de que não poderemos salvar vidas.

O Sárdio que tem um vermelho-rubi escuro simboliza
‘esforço e paixão’ e um amor apaixonado em realizar
o reino e a justiça de Deus. Depois que ele encontrou
o Senhor, o apóstolo Paulo viveu toda a sua vida para
o reino de Deus. Diante de inúmeras perseguições e
aflições que um homem comum não seria capaz de
lidar, sua paixão nunca diminuiu. Quando ele pode
cumprir o reino de Deus, correria o risco de passar por
qualquer dificuldade ou fazer qualquer sacrifício, ele
nem sequer poupou sua própria vida.

A terceira pedra
fundamental ‘Calcedónia’
A calcedônia que é semitransparente e de cor
branca, representa a inocência e amor sacrificial. É o
coração irrepreensível sem falhas. É o coração que
não espera nada em troca, mas se sacrifica para o
reino de Deus e a sua justiça. O coração de Rute,
que poderia imutavelmente servir e seguir sua sogra
de idade se enquadra nesses critérios. O coração de
dar tudo o que tem na verdade, sem esperar nada
em troca é o coração espiritual que esta calcedônia
representa.

A quinta pedra
fundamental, ‘Sardônica’

A quarta pedra
fundamental, ‘Esmeralda’

A sexta pedra
fundamental, ‘Sárdio’
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Sardônica é o ônix contendo sárdio, que contem ‘tons de
vermelho’. Ele simboliza a ‘fidelidade do trabalho pesado’.
A fidelidade do trabalho pesado que Deus reconhece é
fazer o nosso dever com todo o nosso coração, mente,
alma e vida. Para sermos fies em um campo de trabalho,
temos que ter um coração justo e um coração de sacrifício.
Na medida em que temos um tal coração de bondade, não
vamos inclinar para um lado ou outro, mas cuidaremos de
todas as coisas. Para sermos fieis em todos os aspectos,
devemos ter este coração de bondade.

Os corações espirituais
representados pelas 12
pedras fundamentais da
muralha da cidade da
Nova Jerusalém

A sétima pedra
fundamental, ‘Crisólito’
O Verde-limão escuro do Crisólito, que também é chamado
de ‘Olivina’ ou ‘Diamante Negro’, representa ‘misericórdia’.
Trata-se de compreender e perdoar com bondade na
verdade alguém que não pode ser compreendido ou
perdoado perante todos como um homem. Nós não
gostamos ou odiamos ninguém, nem sequer temos alguma
inimizade. Isso porque pensamos em tudo na bondade.
Entendemos tudo, aceitamos qualquer um, e abraçar a todos
com misericórdia. Não importa o quão terrível pecador seja,
nós odiamos o pecado, mas não odiamos a pessoa.

◆◆◆

A oitava pedra
fundamental, ‘Berilo’
Este Berilo, que tem uma cor azul-verde claro,
simboliza o ‘coração duradouro em todas as coisas
para cumprir o reino de Deus e a sua justiça’. Não é
para suprimir algo ou restrição prática. É o coração
sem o mal, que é tão cheio de bondade que não há
necessidade de suportar. Você suportar até o fim
e até que a promessa de Deus produz frutos, não
importa quanto tempo leva, mesmo quando você
enfrenta uma grande dificuldade. O fruto desta
longa duração dá a luz muito profunda e delicada.

A decima pedra
fundamental, ‘Crisópraso’
O crisópraso que é semitransparente e tem uma cor verde
maça como a jade, simboliza ‘autocontrole’. Não importa o quão
bom é uma coisa, temos que seguir a ordem e nos controlar.
Há momentos em que precisamos nos controlar quando nos
alegramos ou amamos. Mesmo aqueles que entram em espírito
devem ter harmonia em todas as coisas por meio de autocontrole.
Somente quando nós discernirmos tudo na verdade com
autocontrole e seguimos o desejo do Espírito poderemos ser
aperfeiçoados em todas as coisas. João Batista é o exemplo de
autocontrole que preparou o caminho do Senhor.

“E os fundamentos do muro da cidade
estavam adornados de toda a pedra preciosa.
O primeiro fundamento era jaspe; o segundo,
safira; o terceiro, calcedônia; o quarto,
esmeralda; O quinto, sardônica; o sexto,
sárdio; o sétimo, crisólito; o oitavo, berilo; o
nono, topázio; o décimo, crisópraso;
o undécimo, jacinto; o duodécimo, ametista”
(Apocalipse 21:19-20).

A decima primeira pedra
fundamental, ‘Jacinto’
Essa Jacinto é uma pedra transparente e azulada que
simboliza ‘pureza’. ’Pureza’ é ‘não ter nenhum pecado no
coração’. Ou seja, é ter um coração sem culpa, defeito,
ou mancha. Aqueles com tal coração não recebem o seu
sentimento da dor. Aqueles que são puros de coração
podem ver a Deus e se comunicar com ele. O brilho limpo
aos olhos de crianças inocentes refresca o coração de
quem vê. É o mesmo com o coração de Deus, que olha
para baixo para seus filhos, que são puros de coração. Ele
quer vê-los mais e Ele quer estar com eles mais.

A nona pedra
fundamental, ‘Topázio’
Topázio que tem uma cor laranja-avermelhado simboliza
‘bondade espiritual.’ Bondade espiritual é o coração da busca
da bondade dentro do Espírito Santo. É buscar a bondade
apenas aos olhos de Deus. Mas não apenas buscar
bondade de coração; somente quando se mostra os atos de
bondade espiritual exteriormente, pode se ser reconhecido
por possuí-la. Essa pessoa demonstra a sua misericórdia
para com aquele que precisa de sua ajuda e quando ela é
necessária. Ele não grita nem briga com ninguém. Ele não
ignora ou rompe com malfeitores ou destruidores da paz.

A decima segunda pedra
fundamental, ‘Ametista’
A ametista que tem uma cor violeta e transparente simboliza
‘gentileza’. É ter um personagem leve e quente, juntamente com
um amplo centro de abraçar todos. É o coração tão suave e
aconchegante como o algodão que as pessoas podem encontrar
descanso, e ele é o coração que compreende todas as coisas
em Deus e abraça os outros com amor. Quando esta gentileza
é demonstrada em palavras e atos, ela se torna “generosidade
virtuosa.” Pode fortalecer os outros e fazê-los sentir o calor. É onde
podem encontrar descanso. Como resultado, a gentileza pode
conquistar os corações dos outros e levá-los para a verdade e a vida.
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“A felicidade
transbordou graças
à palavra da vida e o
amor do pastor”
Elder Enoch S. Lee
(47 anos, 2-11 Parish Coreia do Sul)

Um dia, minha esposa, que estava indo em outra igreja
comigo, disse que queria participar de um encontro
de avivamento realizado pela Igreja Central Manmin.
Ela partiu cerca de 18:00 para assistir a quinta semana
consecutiva da reunião especial de avivamento que
começou em 5 de maio de 1997. Ela me disse que ela
estaria de volta em casa por volta da meia-noite. Eu não
conseguia entender como uma reunião que começou às
19:00 continuaria até depois de 23:00.
Então, eu também saí de casa com minha filha de
dois anos de idade, as 19:00. Quando eu cheguei lá, o
Dr. Jaerock Lee estava pregando a mensagem “A Boa
Vontade de Deus.” Fiquei comovido com o sermão que
foi baseado unicamente na Bíblia. Eu apressadamente
voltei para casa e para minha surpresa, seu rosto
continuou vindo à mente muitas vezes. Eu trabalhava
para uma academia particular naquele momento. Eu
consegui gerenciar bem o meu tempo para participar
da reunião de avivamento e recebi muitas graças. Eu
ofertei a Deus, que me deu a graça. Após as reuniões
de avivamento terminar, para retribuir a graça dada por
Deus que eu tinha recebido, comecei a fazer trabalho
voluntário para a igreja. Eu ia à igreja às 8 da manhã
todas as manhãs e limpava o santuário com obreiros
da igreja e voltava para casa em torno de 13:00. Então,
preparei minhas palestras e passei a trabalhar no período
da tarde. Eu vivi assim por três meses. Mas eu não pude
mais fazer a limpeza durante as férias de verão, porque eu
tinha aulas no período da manhã.
Nesse meio tempo, eu comecei a ouvir as fitas dos
sermões do Dr. Lee no caminho para o trabalho e outras
vezes no caminho de casa. Quando percebi Eu escrevi.
Mesmo quando eu não podia participar das reuniões de
oração de Daniel devido às aulas na academia, eu ia à
igreja e orava tarde da noite. Eu estava tão envolvida na
Palavra de Deus que eu ouvia os sermões, mesmo quando
tomava banho. Confiar no pastor também era algo como
uma construção e eu demorei muito tempo para estar no
santuário. Eu sinceramente queria fazer a obra do Senhor.
Nesse meio tempo, eu ajudei Elder Alvin Hwang com
suas palestras em Inglês no Seminário Teológico. Com
isto como uma oportunidade, me tornei um trabalhador
levita (trabalhador em tempo integral da Igreja), em
agosto de 1998. Depois, fui transferido para Departamento
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de Tradução em 2004. Eu estava encarregado de traduzir
o sermão do Dr. Lee e anuncia-lo para o mundo, então
estava muito feliz. No entanto, comecei a falar as reuniões
de oração enquanto me concentrava no meu trabalho e
depois só trabalhava sem orar.
No fim das contas, eu perdi a plenitude do Espírito
e prestava cultos em sonolência. Aprendi a Palavra de
Deus durante o trabalho, mas eu não tinha circuncidado
o meu coração com a Palavra. Minha teimosia e forte
insistência feriram os sentimentos das pessoas ao meu
redor e os fizeram derramar lágrimas. Eu não percebi
o quão inapropriado foram minhas ações no santuário.
Pensava que eu tinha que dizer-lhes sobre os seus defeitos
para que eles pudessem trabalhar de uma maneira que eu
considerava ser razoável e justa.
Em 25 de dezembro de 2010, os membros da Manmin
tiveram a oportunidade de verificar a sua fé de forma
correta no fluir de espírito. Ou seja, eles testemunharam
o amor do Pastor Sênior Dr. Lee que levou os nossos
pecados em nosso nome e pagou o salário com todo o
seu coração e corpo para nós. Eu também comecei a
sentir seu amor e me arrependi por não ter obedecido a
ele. Lutei em grande agonia arrependendo-se por não ter
circuncidado o meu coração, embora eu tivesse escutado
a Palavra de Deus por muito tempo e aprendido muitas
coisas como trabalhador levita. Na graça de Deus e
o amor do pastor, eu recebi o coração do espírito em
dezembro de 2013.
Em 2014, estou trabalhando fielmente como um
ancião dessa preciosa igreja que está cumprindo a
providência para o tempo final como Presidente da
Associação de Célula de homens e como o diretorgeral de Departamento de Tradução. Deus também
abençoou a minha família. Minha única criança, minha
filha Irmã Hanbin Lee, também alcançou o coração do
espírito e trabalha como vice-presidente da 1 ª Missão
da jovens adultos. Minha esposa, Diaconisa Jungryeol
Hong, trabalha como professora de jardim de infância
da Manmin e como Vice-Presidente da Associação de
Escola Dominical Infantil. Estamos todos correndo
em direção a Nova Jerusalém. Eu dou graças e glória a
Deus, que tem me dado o dever precioso para difundir
o evangelho da santidade para todo o mundo e também
tem me dado tanto amor e graça.

Irmã Sophie Atieng (Nairobi Manmin Holiness Church no Quênia)

“Meu filho no ventre se transformou em uma filha através da oração”
Eu terei 27 anos de idade em 2014. Eu trabalho
como líder de louvor em Nairobi Manmin
Holiness Church no Quênia que está sendo
liderada pelo Bispo Dr. Myongho Cheong.
Em dezembro de 2012 casei-me com o irmão
Sosthene.
Em abril de 2013, eu descobri que estava
na sétima semana de gravidez. Em junho e
novamente em outubro fui informada de que
pelos resultados de testes médicos, eu estava
carregando um filho. No nono mês de gravidez,
em 3 de dezembro, os testes novamente
mostraram que eu tinha um filho. No entanto, eu
sinceramente queria ter uma filha em vez de um
filho porque eu nasci em uma família onde há
nove filhos e uma filha.
Em 5 de janeiro de 2014, Dr. Cheong entregou
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a mensagem sobre “Poder de Recriação”. Este
poder pode alterar ou renovar as coisas que já
foram criados sem violar a justiça de Deus. Ouvi
a mensagem, eu estava convencido de que o meu
filho no ventre poderia ser transformado em uma
filha através do poder de recriação do Dr. Jaerock
Lee.
Orei com fé e durante todo o culto de sextafeira a noite em 17 de janeiro de 2014, recebi sua
oração registrada por meio da apresentação da
Revista Manmin. Eu recebi com fé e só acreditava
completamente que meu feto se tornaria uma
filha. No dia seguinte, às 11:30, eu tive um bebê
uma linda e saudável que pesava 3,6 kg. Aleluia!
Eu dou tudo graças e glória a Deus, que me
deu a resposta através do poder de recriação
transcendendo espaço e tempo.
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