
Dorna  J l M
No. 57  13 de Abril, 2014

a  anmin  
GCN na Convenção e Exposição – NRB 2014

Culto do 20º Aniversário 
da Igreja Iida ManminRecapitulação Especial da Orquestra Nissi 

para a Celebração do seu 22º aniversário

Notícias em fotografia

벳부벳부벳부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부부벳부벳벳벳벳벳벳벳부부부부벳벳벳부벳벳벳부벳부벳부벳부부부부부부부벳벳벳벳부벳부벳부부부부부부벳벳벳부부부부부부부벳벳벳벳벳벳벳부부부부벳벳벳벳부부부부부벳벳벳벳벳벳부부부부부부부부벳벳벳벳벳벳부부부부부벳부부부부부부

Asahikawa

Yamagata

Hokota
Tabata em TóquioTóquio

Matsumoto 

Maizuru 

Okayama  
Osaka  

Beppu  

Nagoya  
Numazu  

Tsurumi 

Okinawa

Iida  

Hokkaido  

Okinawa  

Em 23 de fevereiro de 2014, na Igreja Iida Manmin em Iida, Nagano, Japão, 
ministrados por pastor Seungkil Ryu, tiveram o seu culto de 20º aniversário com o 
Orientador Mundial da Manmin Pastor Heesun Lee.

Muitos pastores e fi éis de várias igrejas fi liais no Japão compareceram. Durante o 
primeiro semestre, a Power Team da Performing Arts Committee da Igreja Central 
Manmin fez uma apresentação especial, também o United Choir of Iida Manmin 
Church e Rainbow Band ofereceram louvores especiais. Então o Reverendo. 
Heesun Lee pregou a mensagem intitulada “Fruto.” Na segunda parte, as 
equipes de cada igreja filial no Japão se apresentaram. O Power Team, 
em seguida, apresentou a dança poderosa enquanto cantavam 
louvores, e os participantes louvavam junto a eles.

Em 22 de fevereiro, no dia anterior, o Reverendo. 
Heesun Lee realizou a reunião do lenço de cura com o 
lenço em que Dr. Jaerock Lee havia orado (Atos 19:11-
12). Os participantes receberam o fogo do Espírito, 
e muitos foram curados de doenças e deficiências, 
como rinite, uma perna fraturada, e dores crônicas no 
ombro. Eles deram grande glória a Deus.

GCN participou da NRB (National Religious 
Broadcasters) 2014, realizada em Nashville, 
Tennessee nos EUA de 22 de fevereiro até 25 em 
2014. A NRB, que alcançou o seu 70º aniversário, 
é uma organização de emissoras cristãs de todo o 
mundo, com os EUA como seu ponto de pivô. Há 
cerca de 1.400 emissoras associadas.

GCN tinha parceria com a liderança da NRB 
incluindo o Dr. Richard Bott, Presidente do Conselho 
de NRB e divulgava o ministério da GCN (www.
gcntv.org). Eles fizeram acordos de cooperação. 
O estande da GCN foi visitado por muitos líderes 

cristãos das emissoras de vários países.
Dr. Jerry Johnson, o presidente em exercício da 

NRB olhou ao redor no estande da GCN e tomou 
nota dos livros do Dr. Jaerock Lee que estavam 
exibidos. Então, ele declarou: “Eu gostaria que o Dr. 
Jaerock Lee visitasse esta convenção da NRB.” Ele 
mostrou grande interesse no livro Inferno dentre os 
livros do Dr. Lee e acrescentou: “Hoje, a maioria 
dos pastores não pregam sobre o inferno.”

Reverendo Igor Nikitin, presidente da TBN Rússia 
disse, “Eu criei um novo canal e comecei a transmitir 
os sermões do Dr. Jaerock Lee. Embora tenha sido 

por cerca de dois meses apenas, muitas pessoas já 
enviaram seus pedidos pela oração do mesmo. Não 
houve nenhum, apenas o Dr. Lee que manifestou 
inúmeras obras de cura através da oração.”

A emissora concluiu cooperação mútua com 
outros grupos, como a Rede TV no Brasil; Avetis 
TV na Armênia, e TWR África (Trans World 
Radio), líder mundial em estação de rádio cristã. 
Junto com aqueles que o acompanhavam, eles 
discutiram a cooperação com o Dr. John Ankerberg 
que é do Conselho de Administração da NRB e um 
apresentador popular.
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A GCN transmite vários programas 24 horas por dia. Eles fornecem a mensagem de vida, e as obras poderosas que atestam a autenticidade da Bíblia, agradando a Deus com 
louvor, oração, testemunhos, e outras informações úteis. As pessoas podem assisti-los até mesmo de telefones móveis em m.gcntv.org e pela Internet. (Foto 1: O estande da GCN, 
Foto 2: Dr. Jerry Johnson, o presidente recém-nomeado da NRB (direita), Foto 3: Os visitantes mostrando interesse nos livros do Dr. Jaerock Lee)

Durante o culto de domingo na noite de 2 de março de 
2014 a primeira orquestra especializada em louvores do 
mundo, a Orquestra Nissi (Maestro, Elder Gwanhyung 
Cho), glorificou a Deus com sua versão especial para as 
canções “He Is Receiving Glory” e “The Walk of Faith.”
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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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Sênior Pastor Dr. Jaerock Lee

“[Amor] Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal” (1 Coríntios 13:5).

O amor não leva em conta a afronta sofrida

Suponha que duas pessoas estão olhando 
para a mesma situação. Um pensa de forma 
positiva ao passo que a outra pessoa julga 
com uma maneira negativa de pensamento. 
Em outro caso, suponha que alguém pensa 
que algo de ruim que ele ouviu foi sobre 
ele embora não tenha sido sobre ele que 
estivessem falando. Em seguida, ele causa 
constrangimento para eles. Pensamentos 
de bondade nos dão a paz e a vida, mas os 
maus pensamentos resultam apenas em 
danos e tornam a nossa vida infeliz. Além 
disso, esses pensamentos têm influências 
negativas sobre os outros.

Aqui, a ‘afronta sofrida’ refere-se a 
qualquer coisa que não está de acordo com 
a vontade de Deus. Então, o que devemos 
fazer para alcançar o amor espiritual, que 
não leva em conta a afronta sofrida?

1. Não levar em conta a afronta 
sofrida

1) Se você deseja o mal para com as 
outras pessoas, você deve lançar fora 
esse pensamento

Vamos dizer que você sente ciúmes de 
seu amigo que desfruta de uma grande 
riqueza. Se você pensa Ele é rico, mas o 
que eu sou? Eu quero que ele falhe, “este é 
um mau pensamento.” Se você tem amor 
espiritual em seu coração, nunca terá tal 
pensamento.

Ninguém quer que seus/suas amadas 
pessoas a fiquem doentes ou se envolvam 
em um acidente. Você irá sempre querer 
que sua querida esposa ou marido estejam 
sempre saudáveis e livres de qualquer 
acidente. Se você deseja que algo de errado 
com os outros e você se alegra com a 

infelicidade dos outros, isso mostra que 
você não tem amor em seu coração a esse 
ponto. É também por isso que você deseja 
saber as iniquidades ou pontos fracos de 
outras pessoas para que você possa torná-
los conhecidos para os outros.

Claro, há momentos e casos em que 
você tem que ouvir, porque você precisa 
conhecer os fatos sobre a situação de uma 
pessoa para impedi-lo de ir para o lado 
errado, e levá-lo para o caminho do bem. 
Mas se não for o caso, a razão pela qual 
você tende a se interessar por essas coisas 
geralmente é porque você tem o desejo da 
mentira, calúnias e fofocas sobre os outros.

Provérbios 17:9 diz: “Aquele que 
encobre a transgressão busca a amizade, 
mas o que revolve o assunto separa os 
maiores amigos.” Aqueles que são bons 
e têm amor em seus corações irão tentar 
cobrir a falha dos outros. Além disso, eles 
não ficam com ciúmes ou inveja quando 
os outros vão bem. Ao contrário, eles se 
alegrarão juntos se sentirão felizes.

2) Se você julga e condena os 
outros, você deve lançar fora esse 
pensamento

Suponha que você viu um cristão ir a um 
lugar onde esses não devem ir. Então, que 
tipo de pensamentos que você teria? ‘Como 
ele pode fazer isso?’ Você pode ter uma 
opinião tão negativa dele. Ou, você pode 
se perguntar: ‘Por que ele iria entrar em 
tal lugar?’ Mas então, você pode mudar o 
seu pensamento e perceber que ele deve ter 
uma razão para isso.

Se você tem amor espiritual e não têm o 
mal no seu coração, não terá qualquer tipo 
de pensamentos negativos em primeiro 
lugar. Mesmo que tenha escutado algo que 
não seja bom, até que você verifi que o que 
realmente aconteceu, não julgara ninguém.

Tiago 4:12 diz :  “Há apenas  um 
Legislador e Juiz, aquele que pode salvar 
e destruir;? Mas quem és, que julgas o teu 
próximo.” Só Deus pode julgar de forma 
correta como Juiz. Se julgamos os outros, 
isso é o mal.

Suponha que alguém claramente fez algo 
errado. Nesta situação, para uma pessoa 
que tem amor espiritual, não é importante 
saber se essa pessoa esta certa ou errada. 
Ele só iria pensar no que é realmente 
benéfi co para essa pessoa. Não só abrange 
a transgressão, mas também ajuda a pessoa 
a ser capaz de se arrepender. Devemos 
amar até mesmo aqueles que têm muitas 
falhas, por isso é natural amar aqueles que 

não têm nenhuma. Se você facilmente julga 
e condena os outros, precisa perceber que 
você não tem amor espiritual.

3) Se você tem um pensamento que 
não está de acordo com a vontade de 
Deus, você deve lançá-lo fora

No mundo, as pessoas que vivem de 
altos padrões morais e de acordo com a 
consciência seriam homens de bem. Mas 
mesmo essa moralidade e consciência não 
podem ser o padrão absoluto de Deus, 
porque ainda há muitas coisas que são 
contrárias à Palavra de Deus. Somente a 
Palavra de Deus pode ser o padrão absoluto 
de Deus. Coisas que não pertencem à 
Palavra são todos os males e pecados.

Quando alguém aceita o Senhor, ele 
confessa que era um pecador. Ele poderia ter 
pensado que ele tinha vivido em Deus, mas 
quando pensa na luz da Palavra de Deus, ele 
descobri muitas coisas más em si. Assim, ele 
confessa que era um pecador e se arrepende.

Aqui, deixe-me explicar a diferença entre 
o pecado e o mal, comparando estes dois 
com a analogia de uma árvore. ‘Mal’ é como 
a raiz que está no chão e não é visível e 
‘pecado’ é como galhos da árvore, folhas e 
frutos. Assim como galhos, folhas e frutos 
são originários a partir da raiz, ‘pecado’ é o 
fruto da raiz, o ‘mal’.

O mal é uma natureza que está em 
seu coração, como uma raiz profunda 
no solo. Quando esse mal se manifesta 
concretamente em uma forma específi ca de 
ação ou pensamento, que é referido como 
‘pecado’. Lucas 6:45 diz: “O homem bom, 
do bom tesouro do seu coração tira o bem, 
e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, 
porque a sua boca fala do que está cheio o 
coração.”

Suponha que uma pessoa está usando 
linguagem chula e ferindo alguém a quem 
ele odeia com violência. Isto é, quando 
a natureza do ‘ódio’, que é o mal em seu 
coração, é externada como ‘palavras más’ 
e ‘violência’, que são pecados específicos. 
Mas nem todos os homens cometem 
pecados, apesar de terem o mal em seus 
corações. Se eles são bem disciplinados ou 
se controlam através da Palavra de Deus, 
o mal não sai como o pecado. Mas porque 
eles ainda têm o mal em seus corações, 
não podem se tornar santificados. Somente 
quando eles lançam fora todos os atributos 
pecaminosos de seus corações, poderão ser 
reconhecidos como homens santificados e 
alcançar o amor espiritual.

D e u s  é  a m o r .  B a s i c a m e n t e  o s 

mandamentos  de  Deus  podem se r 
condensados em ‘amor.’ Assim, precisamos 
estar conscientes do que é o mal e o pecado, 
não somente para odiar os outros, mas 
também não ama-los. Assim, devemos 
abandonar toda forma de maldade e amar 
outros mais.

2. Para alcançar o amor espiritual
Acima de tudo, não devemos ver ou ouvir 

o que é mentira. Mesmo se acontecer de 
você ver ou ouvir alguma coisa falsa, não 
devemos tentar lembrar ou até mesmo pensar 
sobre isso denovo. Mas o problema é que os 
pensamentos ainda vêm para você enquanto 
se esforça para se livrar deles. Então, você 
precisa orar fervorosamente e receber 
a ajuda do Espírito Santo. Obviamente, 
nunca devemos intencionalmente pensar 
nessas coisas, ou se lembrar delas. Além 
disso, devemos lançar fora até mesmo os 
pensamentos momentâneos que passam 
através de nossa mente. Claro, não devemos 
no envolver em más ações.

Homens herdam a natureza pecaminosa 
de seus pais e entram em contato com tantas 
mentiras na vida. Com base nessa natureza 
pecaminosa e mentiras, uma pessoa forma 
a estrutura do ‘Eu’. Por isso, precisamos 
de paciência e esforços para lançar fora as 
naturezas pecaminosas e mentiras. Estamos 
mais familiarizados com a mentira do que 
com a verdade, por isso é relativamente mais 
fácil aceitar a mentira do que lançá-la fora. 
Se você apaixonadamente ama alguém, irá 
gostar do que essa pessoa gosta e não gostar 
do que essa pessoa não gosta. Da mesma 
forma, podemos guardar os mandamentos 
e lançar fora toda forma de mal quando 
amamos a Deus com o grau mais elevado.

Em seguida, para alcançar o amor 
espiritual, devemos fazer da Palavra de 
Deus o nosso ‘pão da vida’ e oferecer a 
oração como o fogo. Quando meditamos 
na Palavra de Deus dia e noite, podemors 
afastar os maus pensamentos e ter bons 
pensamentos. Além disso, quando oramos 
fervorosamente, podemos perceber o mal 
em nossos pensamentos, palavras e atos que 
não tenha notado. Podemos, então, lançá-los 
para longe. 

Queridos irmãos e irmãs, o amor espiritual 
não leva em conta um mal sofrido. Eu 
oro em nome do Senhor, para que vocês 
se tornem homens de espírito que sempre 
tem pensamentos de bondade e atuam na 
verdade, lançando fora toda forma de mal 
rapidamente por meio da Palavra de Deus e 
pela oração ardente.



3 No. 57  13 de Abril, 2014 Reportagem especiala Dorna  J l anmin  M

Qualidade do Coração
Quão amplamente usamos nossos corações ou o quanto nós aproveitamos nossas capacidades potenciais em fazer algum 
trabalho, pode determinar o seu resultado final. As pessoas com melhor qualidade de coração podem fazer o que lhes é 
dado e ainda mais.
Qualidade do Coração é amplamente dividido em quatro categorias. Ao olhar para elas, vamos ver a nossa própria 
qualidade de coração e tentaremos alcançar um coração maior e mais amplo que cuida de muitas partes do reino de Deus. 
De acordo com o tipo de coração que alcançarmos, nossas vidas e como somos usados por Deus serão bem diferentes.

❀  
Por exemplo, quando uma mãe diz ao fi lho para limpar um 
quarto, ele reclama perguntando por que ela não pede a 

seu irmão mais novo para fazê-lo, ou ele bate seu irmão até ele chorar 
ao invés de limpar o quarto. Como é que os pais se sentem! Tal pessoa 
não tem senso de responsabilidade como um irmão mais velho. Eles 
dão os outros problemas e causam difi culdades para os outros, porque 
são teimosos em seus próprios pensamentos e estruturas. Seria melhor 
para este tipo de pessoa que não fosse atribuída a responsabilidade.

Esse tipo de pessoa reclama ou resmunga, dizendo: “Por que eu 
deveria mesmo fazer este trabalho?” Embora seja seu dever e serviço 
para o reino de Deus. Ele é uma fonte de desconforto para os outros e 
quebra a paz entre muitas pessoas. O que é pior, essas pessoas podem 
perder as almas que Deus confi ou a elas ou levá-los a tropeçar por não 
cuidar deles com amor.

Eles não se arrependem de suas defi ciências ou tentam desempenhar 
as suas funções novamente. Em vez disso, eles se queixam e passam a 
responsabilidade para outros, dizendo: “A minha situação no trabalho 
é ruim, por isso não é fácil para mim lidar com o meu dever. Eu não 
posso fazer o meu trabalho, porque essa pessoa me irrita.” Enquanto 
isso, eles desistem de seu dever e se afastam do seu serviço.

❀  
Esse tipo de pessoa é fiel aos seus próprios deveres, não 
está preocupado com os pobres ou ajudar os outros. Por 

exemplo, quando uma criança é convidada a recolher o lixo, ele só pega 
alguma coisa e pronto. Ele pode ser elogiado por sua obediência, mas 
não pode agradar a seus pais por mais do que apenas isso.

Espiritualmente, algumas pessoas não fazem nada mais do que serem 
fi eis ao seu dever. Eles não estão preocupados com qualquer outra coisa, 
apenas ao dever dado a eles. Quando você é fi el a seu dever, mas não 
está preocupado com outras coisas, não pode dar a Deus uma grande 
alegria.

Se você tem uma boa qualidade de coração e toma o dever que 
exige força especializada, como louvor ou outro tipo de talento, você 
não apenas realiza seu dever. Você participa naturalmente no cuidado 
de muitos membros da equipe ou ajuda seu líder de grupo ou célula a 
realizar o ministério, embora você não seja diretamente responsável por 
cuidar de almas.

E, como para os grandes festivais especiais da igreja, as pessoas com 
grande qualidade de coração, não somente cuidam bem de seus próprios 
deveres, mas cuidam de todas as coisas sobre a igreja com o coração de 
Deus e do pastor.

Além disso, eles não apenas oram por seus deveres e desejos. Mas 
eles também oram fervorosamente para os outros trabalhadores da 
igreja, como se essas outras tarefas fossem deles. Só então, eles darão 
uma grande alegria a Deus e irão receber maiores recompensas no céu.

❀  
Algumas crianças não pegam somente o lixo na sala, mas 
também esvaziam a lixeira, quando lhes é dito para recolher o 

lixo em uma sala. Essas crianças tiram o pó da sala e o arrumam de outras 
maneiras também. Eles dão satisfação e prazer a seus pais porque eles 
fazem mais do que seus pais esperam.

Por um lado, existem diferentes tipos de pessoas que fazem a limpeza de 
suas casas. Alguns fazem nada mais do que limpar seus quintais e varrer 
dentro de seus portões. Há outras pessoas que limpam a área do portão da 
casa ao lado ou a estrada da suas casas estão no bem. Aqueles que estão de 
mente aberta em tudo ganham o respeito e elogios de pessoas ao seu redor. 
Eles também podem executar uma grande obra à vista de Deus e dar-lhe 
glória devida.

Então, o que devemos fazer para ter a melhor qualidade de coração com 
o qual as pessoas fazem mais do que o seu próprio dever? Devemos ter uma 
vestimenta adequada, que se torna santifi cada primeiro e alcança o coração 
de sacrifício e dedicação com fervor em toda forma.

Os diáconos Estevão e Filipe tinha a mesma qualidade coração como o de 
apóstolos. Ou seja, eles realizaram atributos de crianças perfeitas de Deus, 
tornando-se santos e fi eis. Porque eles eram fonte de amor e alegria a Deus, 
eles podiam manifestar grandes e poderosas obras, sinais e maravilhas.

Que tipo de qualidade coração que você tem? Analise-se para ver o 
quão grande e largo seu coração esteja, lance fora todas as formas do mal 
de forma rápida, e sabiamente seja capaz de fazer mais do que as suas 
responsabilidades exigem.

❀  
Eles são geralmente cheios de queixas ou resmungam 
sem fazer nada com alegria e agradecimento. Eles 

muitas vezes causam desconforto aos outros no exercício das suas 
funções. São negativos em tudo, e se ausentam em se sacrifi car ou 
servir aos outros. Quando as pessoas têm um coração grande e largo 
eles não são obrigados a orar por seu dever, mas eles sinceramente 
oram por causa de seu amor por Deus.

Considere um grupo de avivamento. Alguns líderes visitam os 
membros do grupo e evangelizam os não cristãos a partir de um 
senso de dever ou com sensação de estar sobrecarregado com 
avivamento. Mas aqueles com um amplo coração cuidam dos 
membros do seu grupo, como o seu próprio corpo com o amor por 
eles, e com fervor pregam o evangelho tendo o desejo de levar mais 
uma pessoa para o caminho da salvação. Somente o louvor alegre 
sai de sua boca o tempo todo e a confi ssão de agradecimento pela 
graça e amor de Deus Pai transborda neles.

Assim, você não deve estar relutante ou se poupando na realização 
de seus deveres, mas deve ser fi el a seu dever com generosidade e 
boa vontade com o amor a Deus. Então, você pode ter uma melhor 
qualidade de coração.

1. Longe de fazer o que se deve, algumas pessoas 
usam o dever como uma ocasião para agir com o mal

3. Algumas pessoas não parecem más e 
conseguem apenas fazer o seu dever 4. Alguns suportam mais do que o seu próprio dever

2. Alguns carregam o seu dever, mas fazem apenas o 
que é necessário e somente quando eles têm que fazer
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“O evangelho da santidade é o caminho abençoado 
que nos leva a Deus”

Eu nasci na Etiópia e me mudei para a Ucrânia para 
estudar quando eu tinha 18 anos. Após a formatura 
da faculdade, em 1998, eu aceitei o Senhor através 
da pregação do meu amigo, e em 2007 me casei com 
Angela. Enquanto minha esposa estava pensando 
sobre a vida e seu verdadeiro signifi cado, ela aceitou o 
Senhor, mas ela sempre sentiu sede espiritual.

Consegui entender o coração de Deus através das 
mensagens do Dr. Jaerock Lee

Em 2009, ela e eu instalamos uma antena de satélite, 
a fim de assistir canais cristãos, ouvir as mensagens 
de muitos pastores, e entender a vontade de Deus 
claramente. Um dia, aconteceu de eu assistir programa 
do sermão do Dr. Jaerock Lee na TBN Rússia. Eu 
sentia grande amor de Deus, o calor, compreensão e 
consideração e bom coração. Fui muito impactado.

Em particular, fiquei surpreso ao saber que as 
moradas celestiais serão diferentes de acordo com 
o quanto nós alcançarmos do coração do Senhor. 
Ouvindo sua mensagem clara, eu me senti feliz 
porque eu conheci o verdadeiro pastor que eu tinha 
sinceramente procurado. Além disso, os olhos do Dr. 
Lee são de bondade e me fizeram sentir o seu amor 
pelas almas, o que move o meu coração.

Naquela época, o programa do Dr. Lee foi ao ar 
às 12h da manhã e foi um catalizador para nossas 
vidas. Na verdade, era hora de dormir, pois estávamos 
cansados depois e trabalhar o dia todo, mas esperamos 
por ele com um coração que vibra e escrevíamos uma 
nota dele. Através de sua oração pelos enfermos foi ao 
ar após a mensagem, recebemos o fogo do Espírito e o 
cansaço se dissipou.

Nós desejávamos ouvir mais mensagens dele, então 
compramos um computador e acessamos o site da 
Igreja Central Manmin. Os serviços do site estavam 
disponíveis em vários idiomas, como Inglês, japonês, 
chinês, francês, e espanhol. Forneciam também em 
russo, por isso fi camos muito felizes.

Chegamos a ouvir várias mensagens, incluindo ‘A 
medida da fé’ e ‘A Mensagem da Cruz’ toda hora que 
queríamos. O site ainda oferece arquivos de áudio e 
texto de sermões, bem como seus vídeos, de modo a 
estudá-los com textos impressos e compartilhar graça 
com muitas pessoas. Além disso, poderíamos desfrutar 
excelentes apresentações culturais cristãs e inúmeros 
testemunhos de pessoas que experimentaram o poder 
de Deus.

Como a minha alma prospera, tudo prospera comigo
Dr. Jaerock Lee mudou meu coração e me ensinou 

a ser abençoado em espírito e corpo. Vou falar sobre 
um exemplo. Foi o que aconteceu não muito tempo 
depois que eu abri uma loja de produtos de couro e 
acessórios de moda. Outra loja que vendia o mesmo 
tipo de produto, foi aberta a menos de 10 metros da 
minha loja. Eu me senti mal pensando, ‘Como pode o 
proprietário fazer isso?’ e orei para que a loja fechasse.

Mas, o Dr. Lee tomou esse tipo de situação com 
um exemplo durante o sermão. Ele disse que Deus 
não pode responder à oração que pede a ele para 
trazer problemas para os outros. Ele aconselhou os 
fi éis a oferecer orações que pertencem a Deus. Senti-
me envergonhado e arrependido e fiz uma oração de 

arrependimento a Deus. Depois, eu orava para que 
a loja fizesse bons negócios e eu mantive um bom 
relacionamento com o proprietário.

Além disso, o seu ensinamento, fez me perceber que 
ele é o grande amor de Deus para nos dizer que fazer, 
manter, e lançar fora algo como está escrito na Palavra 
de Deus. Apliquei as palavras uma a uma e minha vida 
mudou incrivelmente.

No passado, eu costumava demitir funcionários se 
eles fi zessem algo de errado, mas agora não. Eu olho 
para acima de mim mesmo em primeiro lugar, dou 
graças, e tento alargar o meu coração e ter bondade e 
amor em meu coração. Se um funcionário cometeu um 
erro, eu não o repreendia, mas o tratava com bondade 
e amor, e eu, algumas vezes dava presentes para ele. 
Eu também passei a odiar o mal em meu coração então 
oferecia oração com jejum e tentava o meu melhor em 
levar uma vida que exala o bom perfume de Cristo.

Então, Deus derramou bênçãos sobre o meu 
negócio. Agora estou administrando três lojas e meu 
dízimo também aumentou de 100, 200 dólares para 
500 e 1000 dólares. Aleluia!

Nós fi nalmente visitamos a Igreja Central Manmin 
que tínhamos sonhado e nos afi liado

Minha esposa e eu nos preparamos em oração 
por vários anos para conhecer o Pastor Sênior Dr. 
Jaerock Lee. Eventualmente, em 12 de fevereiro de 
2014, visitamos Igreja Central Manmin que tínhamos 
almejado e fi camos na Coréia por nove dias.

Fiquei triste porque não pude ver o Pastor Sênior, 
porque ele estava orando na casa de oração montanha, 
mas Deus nos deu a graça inexprimível e emoção. 
Participamos de uma variedade de cultos e reuniões, 
incluindo o culto de Domingo de manhã, e a noite, o 
culto de sexta-feira à noite, Encontro de Cura Divina 
do Centro Oração Manmin e a Reunião de Oração de 
Daniel realizada todas as noites. Nesse período, recebi 
plenitude do Espírito e fui cheio do amor de Deus.

Os membros da igreja pareciam muito elegantes e 
agradáveis. Eles ofereceram cultos e oração com o 
coração. Eles se uniram com esperança para o céu, 
amor e estavam levando vidas cristãs felizes. Acima 
de tudo, percebemos que é muito significativo orar 
todos os dias, sem cessar para atingir os corações 
santifi cados. Durante a Reunião de Oração de Daniel, 
a Sra. Boknim Lee, presidente do Centro de Oração 
Manmin orou por mim e minha esposa. O fogo do 
Espírito Santo veio sobre nós e a paz e muita emoção 
se apoderou de nossos corações.

Durante o culto de quarta-feira de 19 de fevereiro 
de 2014, minha esposa e eu fomos registrados como 
membros da Igreja Manmin Central. Fomos recebidos 
por muitos membros da Manmin e me senti muito 
feliz. Foi uma viagem curta, mas eu podia ver, ouvir, 
aprender e experimentar muitas coisas. Agora estou 
de volta, na Ucrânia, mas estou cheio de alegria e 
ousadia quando eu penso no amor de Deus que está 
conosco.Quero alcançar o coração do Senhor em 
tudo para espalhar o evangelho da santidade para as 
pessoas na Ucrânia. Eu dou graças e glória a Deus, 
que me permitiu conhecer o verdadeiro pastor, neste 
tempo cheio de maldade e pecado, e me mudou com a 
palavra da vida.

Irmão Antone e sua esposa Angela 
(Kharkov, na Ucrânia)
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“O ensino do Dr. Jaerock Lee 
era claro e sufi ciente

para 
satisfazer minha 
sede espiritual. 

Fiquei muito feliz em conhecer 
o meu pastor que eu tinha 
procurado avidamente.”

Testemunho


