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Qualquer um pode estar ansioso em guiar as 
almas à salvação quando são lembrados do amor 
do Senhor, que incondicionalmente sacrifi cou Sua 
vida na cruz para salvar a humanidade. Deus criou 
os homens e enviou o seu Filho unigênito a Terra 
para salvar e orientá-los para o belo céu.

Deus dá o Espírito Santo para quem crer em 
Jesus Cristo, reconhece seus pecados e se arrepende 
completamente. E ele os ajuda a entrar na Nova 
Jerusalém, no céu, ao produzirmos o fruto do 
Espírito.

Dr. Jaerock Lee, pastor sênior da Igreja Central 
Manmin não se esqueceu da graça que sua segunda 
irmã mais velha, Diaconisa Senior Jungsoon Lee 
deu a ele. Ela jejuou, orou por ele e pregou o 
evangelho a ele quando ele lutava para sobreviver 
devido a muitas doenças por sete anos. Graças a 
ela, ele fi nalmente encontrou o Deus vivo e recebeu 
amor e bênçãos incríveis.

Ele abriu a igreja e testemunhou das evidências 
de Deus, o Criador e Jesus Cristo por meio dos 
sermões, como “A Mensagem da Cruz”, “Lições 
sobre João” e “Lições sobre Gênesis”, para que os 
membros da igreja pudessem conhecer claramente 
o Senhor e possuir a verdadeira fé. Ele também 
pregou sobre o Deus Criador, Jesus Cristo, o 
Salvador, o poder do Espírito Santo em muitas 
cruzadas no exterior, onde dezenas de milhares a 
milhões de pessoas se reuniram.

O Comitê de Evangelismo da Igreja Central 
Manmin (Presidente: Pastor Mikyung Lee) iniciou 
uma campanha de evangelismo com inicio em abril 
de 2014, e continuará por 50 dias. Ela é destinada a 
celebrar o Domingo de Páscoa com agradecimentos 
para o amor do Senhor que tirou o sofrimento da 

cruz, ressuscitou, subiu, e agora está intercedendo 
por nós sem comer. Os membros estão pregando o 
evangelho para os membros da família e parentes, 
levando-os para a salvação, e orientando-os para 
desfrutar de autoridade e bênçãos como filhos de 
Deus.

Ancião Hangcheol Shin, presidente da 
‘Associação de homens e lideres Subdistrito’ 
deu o seu testemunho. Ele recebeu uma bênção 
evangelizando as pessoas. Ele disse: “Eu fui 
abençoado em resolver vários tipos de problemas 
na minha vida, sendo guiado pelo Dr. Jaerock 
Lee”. Eu fui curado de problemas gástricos, sócio 
fobia e alcoolismo. Muitos outros problemas 
também foram resolvidos. Eu queria compartilhar 
a felicidade e a alegria que senti com a minha 
família e os vizinhos. Então, tentei viver uma vida 
exemplar. Então, as pessoas começaram a mostrar 
interesse no Senhor que eu havia conhecido. 
Meu esforço para evangelizar as pessoas me 
manteve cheio do Espírito Santo o tempo todo. 
Minha família tornou-se pacífica e Deus tomou 
responsável por meus fi lhos e meus negócios.

Membros Manmin geralmente pregam 
o evangelho, visitando muitas famílias ou 
distribuindo o jornal da igreja Jornal Da Manmin 
com o fornecimento de alimentos e bebidas, como 
café e panquecas coreanas na rua. Eles também dão 
seus testemunhos do poder de Deus e distribuem o 
amor do Senhor através de visita a parentes.

Nesta Campanha de Evangelismo, em particular, 
espera-se alcançar a evangelização da família de 
todos os membros da igreja e conduzem inúmeras 
almas pobres e negligenciadas para o caminho da 
salvação, respostas e bênçãos.

“Você demonstra o amor do Senhor para com a sua família e parentes?”

O Amor gravado no fundo do meu coração

  Estou tomando este caminho.
  Eu não posso ouvir muitas pessoas 
perto de mim
  Estão falando sobre mim.
  Mas o choro dessas mulheres
  Está chegando e zumbido em meus     
ouvidos
  Então, claramente.
  Eu não sei por quê.

  A tristeza que eu estou sentindo agora
  Em breve se tornará em glória.
  Suas lágrimas não serão em vão.
  O Pai pagará suas lágrimas.

As lágrimas para mim são de amor.
Sua tristeza, choro e sua agonia por mim.
São do amor que eles têm por mim
E ele está sendo gravado no fundo do meu coração.

A flagelação que recebi 
E a cruz pesada que fez meus braços dormentes... 
Todas essas coisas estão me mostrando 
Vou deixar a terra em breve.

Pai, meu pai. Eu sou capaz de suportar isso.
Não se arrependa. Não sinta qualquer sofrimento.

Seu filho irá e logo o verá.
Será a glória das glórias.

Porque eu era mudo e surdo, 
sempre me sentia rejeitada e 
solitária. Meu coração estava 
vazio, então eu andava com os 
meus amigos e bebia todos os 
dias. Eu era ainda homossexual. 
Mas fui guiada para a Igreja 
Chiang Rai Manmin pelo meu 
amigo e, fi nalmente, percebi que 
era uma pecadora, e não havia 
ninguém, senão Jesus Cristo, 
que poderia me salvar.

Depois de aceitar o Senhor, 
eu parei com a minha homossexualidade e consumo de álcool. 
Comecei a orar e pregar o evangelho. Eu costumava ser 
temperamental, mas mudei tornando-me suave. Vendo isso, 
os meus amigos também vieram para a igreja e agora estão 
vivendo vidas renovadas. Nove amigos com quem eu saia antes, 
todos se tornaram membros da Igreja Chiang Rai Manmin.

No passado, eu geralmente tinha uma dor de cabeça porque 
bebia muito álcool, mas eu fui completamente curada depois 
que frequentava a igreja. Eu também pregava o evangelho 
com Jornal Da Manmin, depoimento memorias do Dr. Jaerock 
Lee Provando a Vida Eterna antes da Morte, e o DVD ‘Poder’. 
Por mais que eu prego sobre Ele, o Senhor me enche de paz e 
alegria no meu coração.

Agora estou me esforçando em levar a minha família e 
vizinhos para o caminho da salvação. Obrigado, Senhor, por ter 
me salvado.

“Eu fui conduzido à igreja por meu amigo!
Agora estou salvo e as bênçãos transbordam”

Irmã Ratri Sepan
(Igreja Chiang Rai 

Manmin na Tailândia)

Trecho do novo bestseller do Dr. Jaerock Lee Confissão 

A confissão de Jesus oferecendo-se subindo ao Gólgota 
com a cruz sobre ele, pensando em Deus e nas almas, 

mesmo ao receber duras chicotadas.
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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 
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Sênior Pastor Dr. Jaerock Lee

“[O amor] não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade” (1 Coríntios 13:6).

O amor não se alegra 
com a injustiça

O amor que Deus quer visa o benefício 
dos outros; dá alegria, esperança e vida; 
e, é o amor espiritual, que é imutável para 
sempre. Já pelo contrário, o amor carnal 
busca seu próprio benefício e é variável. 
As 15 características do amor espiritual 
estão registradas em 1 Coríntios capítulo 
13, que é chamado de “capítulo do amor”.

Entre as características do amor 
espiritual, abrangemos nove deles em 
edições anteriores: ser paciente, ser gentil, 
não sentir ciúmes, não zombar, não ser 
arrogante, não agir de forma impropria, 
não buscar seu próprio bem, não ser 
provocado, não levar em conta a afronta 
sofrida.

Agora, vamos aprofundar a próxima 
característica do amor espiritual: não se 
regozijar na injustiça. Injustiça refere-se 
a ações externas vergonhosas. Somente 
quando você não se alegra com a injustiça 
alcançara o amor espiritual.

Então, o que signifi ca o amor que não se 
alegra com a injustiça? E o que devemos 
fazer para alcançar o amor espiritual, que 
não se alegra com isso?

1. O que é não se alegrar com a 
injustiça?

Em um país desenvolvido, as chances 
são altas de que os homens honestos 
alcancem o sucesso. Por outro lado, 
a corrupção e as coisas injustas são 
excessivas em países subdesenvolvidos. 
Quase tudo é feito com o dinheiro em 
tais países. Injustiça está intimamente 
relacionada com ascensão e queda de um 
país.

Ela também tem uma enorme infl uência 

sobre vida individual. Se você é egoísta 
pensando que a sua prosperidade é 
tudo que importa em sua vida, não terá 
verdadeira satisfação e não poderá amar 
ninguém. Assim, Deus nos ensina que 
o verdadeiro amor não se alegrar com a 
injustiça, mas se alegra com a verdade.

‘Não se regozijar em injustiça “e” não 
levar em conta a afronta sofrida’ soam 
semelhantes. Mas a diferença é, “não 
levar em conta a afronta sofrida é não ter 
qualquer forma de maldade no coração, 
enquanto que não se alegrar com a 
injustiça, é não se satisfazer com condutas 
vergonhosas ou ações, e não participar 
delas”.

Suponha que você está com ciúmes de 
um amigo que é rico. Você também não 
gosta dele, porque parece que ele está 
sempre se gabando de sua riqueza. Você 
também pensa em algo como, ‘Ele é tão 
rico, e quanto a mim? Espero que ele 
vá à falência. “Isso é pensar em coisas 
más”. Mas um dia, alguém o engana, ele 
e sua empresa fecham em um dia. Então, 
se você tem prazer em que pensar, ‘Ele 
estava gozando de sua riqueza, bom para 
ele!’ Isso é se alegrar na injustiça. Além 
disso, se você participa neste tipo de 
trabalho mal, isso é se alegrar ativamente 
na injustiça.

2. Para alcançar o amor espiritual
1) Não devemos violar a lei e causar 

nenhum dano aos outros.
Nós não devemos fazer qualquer coisa 

que é obviamente injusta com ninguém. 
Pode-se adquirir riqueza através das 
formas que não são direitas e sem o suor 
do trabalho. Ele trapaceou ou ameaçou 
outros para levá-lo com eles. Além disso, 
podem-se quebrar as regras ou leis do 
país e procurar o seu ganho pessoal. 
Por exemplo, um juiz dá uma sentença 
injustamente depois de receber subornos e 
passa sentença e punição em uma pessoa 
inocente. Isso é injustice.

Quando alguém vende algo, ele pode 
enganar no volume, ou ele pode usar 
matérias-primas baratas e de baixa 
qualidade para obter lucro injusto. Ou 
algumas pessoas buscam seus próprios 
benefícios, sem se importar com os 
outros. Fora esses casos, muitas pessoas 
no mundo enganam outros para ganhar 
dinheiro injusto.

Vamos supor que você é um trabalhador 
civil, bem posicionado, e você descobriu 
que um de seus amigos mais próximos 

adquiriu uma grande quantia de dinheiro 
em algum negócio ilegal. Se ele for pego, 
ele será severamente punido, e este amigo 
está dando a você uma grande quantidade 
de dinheiro pedindo-lhe para fi car quieto 
sobre o assunto. Ele diz que vai dar-
lhe uma quantidade maior ainda depois. 
Mesmo que você esteja desesperado em 
necessidade de dinheiro, se você ama a 
Deus, não pode agir em injustiça, você 
tem que seguir o caminho certo.

2 Crônicas 19:7 diz: “Agora, pois, seja 
o temor do Senhor convosco; guardai-o, 
e fazei-o; porque não há no Senhor nosso 
Deus iniquidade nem acepção de pessoas, 
nem aceitação de suborno.” Deus é justo; 
Ele não tem maldade em nada. Podemos 
enganar os olhos das pessoas, mas não 
podemos enganar secretamente diante de 
Deus. Portanto, mesmo que apenas com 
o temor de Deus, nós temos que andar no 
caminho certo com honestidade.

A Bíblia nos fala sobre a história de 
Abraão. Quando Ló, seu sobrinho em 
Sodoma, esteve preso por outros reis 
em uma batalha, Abraão trouxe de volta 
todas as pessoas de Sodoma e de todos 
os bens, bem como o seu sobrinho Ló e 
suas posses. Então o rei de Sodoma se 
sentiu agradecido e disse-lhe para levar a 
mercadoria. Mas Abraão recusou (Gênesis 
14:22-23). Além disso, quando sua esposa 
Sarah morreu, os filhos de Heth que 
possuíam o campo onde ele queria dar-lhe 
um lugar para enterrar seus mortos. Mas 
ele pagou o preço total como registrado 
em Gênesis capítulo 23. Isso porque ele 
foi honesto e não tinha nenhum desejo 
de obter lucro ou salário da injustiça 
gratuitamente.

Aqueles que amam a Deus e são 
amados por Ele não causam danos a outras 
pessoas e violam a lei para obter os seus 
lucros pessoais. Eles não querem nada 
além de uma compensação justa. Assim, 
se alguns se alegram com a injustiça, isso 
prova que eles não têm amor a Deus e aos 
seus vizinhos nessa medida.

2) Não devemos fazer nada que não 
esteja de acordo com a Palavra de Deus.

Não é só a violar a lei e causar danos 
a outros, mas também todo e qualquer 
pecado que é contra a Palavra de Deus 
é a injustiça. Quando o mal no coração 
surge em uma forma específica, que é o 
pecado, isso é injustiça. Entre os muitos 
pecados, especialmente, a injustiça é a 
obra da carne. Ou seja, o mal como o 

ódio, o ciúme, a inveja e sai na forma de 
ações como a luta, violência, fraude e 
assassinato.

1 Coríntios 6:9-10 diz: “Ou não sabeis 
que os injustos não herdarão o reino 
de Deus”? Não vos enganeis; nem os 
devassos, nem os idólatras, nem os 
adúlteros, nem os efeminados, nem 
os sodomitas, nem os ladrões, nem os 
avarentos, nem os bêbados, nem os 
maldizentes, nem os roubadores, herdarão 
o reino de Deus. “Portanto, aqueles que 
agem em injustiça deve perceber que é 
difícil para eles, que sejam salvos, eles 
devem se arrepender completamente”.

A Bíblia fala sobre Acã que caiu na 
destruição devido ao amor pelo prêmio da 
injustiça. Ele era uma pessoa da segunda 
geração do Êxodo, então ele cresceu 
testemunhando o que Deus tinha feito para 
o seu povo desde a infância. Deus levou-
os sob sua proteção com uma coluna de 
nuvens durante o dia e com uma coluna de 
fogo à noite. Acã viu a água que fl ui do rio 
Jordão parar e a cidade de Jericó resistente 
cair num segundo. Ele sabia muito bem 
a razão pela qual Josué, o líder disse-lhes 
para não tomar qualquer coisa em Jericó 
que era porque tudo nela seria dado como 
oferta a Deus.

Mas ele ficou cego com a ganância, 
quando viu os despojos da cidade de 
Jericó. Quando ele viu um belo manto 
de Sinar e siclos de prata e uma barra de 
ouro, ele ignorou a Palavra de Deus e de 
Josué e escondeu-os secretamente em sua 
casa. No final, sua conduta injusta levou 
à derrota de Israel na batalha seguinte. 
Sua ação injusta acabou sendo exposta e 
todos os membros de sua família foram 
apedrejados até a morte.

Queridos irmãos e irmãs. Nossos 
pecados, Jesus foi crucificado para nos 
salvar, que éramos injustos como está 
escrito em 1 Pedro 3:18. Se entendermos 
seu grande amor, não devemos nos 
alegrar com a injustiça. Quando não 
nos alegramos nisso, não iremos atuar 
na mesma, e viveremos de acordo com 
a Palavra de Deus também. Então, 
poderemos desfrutar de uma vida próspera 
sempre. Espero que você rapidamente 
lance fora a injustiça, ilegalidade, e 
mentira e encha seus corações com 
bondade, o amor, e a palavra da verdade 
que pertencem a Deus. Eu oro em nome 
do Senhor, que ao fazê-lo você adquira o 
amor espiritual.
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Eu aprendi que o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, 
foram para o caminho da destruição, comendo o fruto proibido da 
árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus é onisciente e 
onipotente, de modo que de antemão sabia que eles iriam comer 
dela. No entanto, Ele colocou a árvore lá. Por que isso?

Algumas pessoas dizem: “Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e 
permitiu que Adão tomasse o caminho da morte?” Alguns podem ate dizer que Deus não sabia que 
Adão iria comer da arvore. Mas não é certo.
Deus previu Adão comer da árvore e do pecado em primeiro lugar. É por isso que Ele já havia 
preparado o caminho da salvação para os seres humanos, mesmo antes da Criação. Ele preparou 
Jesus Cristo antes dos tempos.
Vamos nos aprofundar na providência e o amor de Deus na árvore do conhecimento do bem e do mal.

Depois que Adão e Eva comeram da árvore
Do conhecimento do bem e do mal em seu livre arbítrio

O amor de Deus em dar a verdadeira felicidade
permitindo-nos experimentar a relatividade

Na abundância do Jardim do Éden, Adão o primeiro homem, aprendeu 
muito do conhecimento espiritual, como a respeito de Deus, o reino espiritual, 
a verdade, a bondade e a luz. A ele também foi dado o conhecimento sufi ciente 
para dominar todas as coisas. Ele governou sobre todas as criaturas e todas as 
coisas com conhecimento incrível e sabedoria como seu senhor e multiplicou 
gerando muitos fi lhos (Gênesis 1:28, 2:19, 3:16). No entanto, Deus proibiu-o 
uma coisa, que foi, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no 
centro do jardim.

Gênesis 2:16-17 diz: “O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De 
toda árvore do jardim comerás livremente; mas da árvore do conhecimento do 
bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente 
morrerás”.

Deus criou Adão e deu-lhe o livre arbítrio com o qual ele pudesse tomar 
uma decisão de forma independente. Ele permitiu que ele vivesse para sempre 
na abundância do Jardim do Éden. Mas porque esse foi formado do pó da terra 
e, em seguida, tornou-se um espírito vivo pelo sopro da vida, não desfrutaria 
da vida eterna, se ele desobedecesse. Para ele, ter isso em mente, Deus colocou 
a árvore do conhecimento do bem e do mal e mandou-o desconfi ar dela.

�
Adão e Eva não comeram da árvore em obediência a Deus por um período 

incontável. Mas, como o passar do tempo, eles acabaram deixando de manter 
o comando de Deus em seus corações. Eva foi tentada pela serpente a que 
tinha mantido por perto. Caindo na tentação, ela voluntariamente comeu da 
árvore e deu o fruto a Adão. Adão também comeu. Consequentemente, eles 
tiveram que pagar pelo pecado, assim como Deus havia dito que morreriam 
de acordo com a lei espiritual “o salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23).

Deus disse: “O dia em que você comer dela certamente morrerás”. A 
“morte” aqui se refere à morte do espírito, o mestre do homem que consiste 
em espírito, alma e corpo. Além disso, a morte de espírito não signifi ca sua 
extinção, mas signifi ca que a comunicação com Deus é cortada e por isso já 
não pode desempenhar o seu papel original. E se o espírito de alguém morre, 
seu corpo acabará enfrentando com a morte.

A transgressão de Adão fez com que ele fosse amaldiçoado. Além disso, fez 
com que seus descendentes se tornassem pecadores e caíssem na destruição. 
Mesmo todas as criaturas sobre a terra sob o controle de Adão também foram 
amaldiçoados, que o fez cultivar a terra na para comer dela (Gênesis 3:17). 
No terreno amaldiçoado apareceram muitas doenças sem precedentes e seres 
vivos prejudiciais. As pessoas vieram a sofrer de testes e provações levados a 
eles por Satanás. A serpente foi amaldiçoada mais do que todos os animais do 
campo e chegando a andar sobre sua barriga (Gênesis 3:14).

Então, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no 
Jardim do Éden? Foi para nos dar a verdadeira felicidade. O Jardim do Éden, onde 
Adão viveu é um lugar muito bonito e tranquilo que não faltava nada, mas ele não 
podia sentir a verdadeira felicidade. Isso porque ele nunca tinha experimentado a 
infelicidade. Ele nunca havia se encontrado com doenças, morte ou acidentes, e 
nunca sentiu a tristeza e dor. Ele não sabia exatamente o que signifi cava a partida 
porque não havia morte.

As pessoas reconhecem o verdadeiro valor de alguma coisa quando 
experimentam sua característica oposta e são capazes de sentir a relatividade entre 
elas. Simplificando, podemos compreender a verdadeira felicidade quando em 
muitas dificuldades. Em sofrimento de uma doença, ganhamos consciência da 
importância da saúde do fundo do coração e damos graças. Só depois de termos 
passado fome podemos dar graças pelo verdadeiro alimento abundante. Podemos 
entender o valor da bondade quando experimentamos o mal, e quão preciosa é a luz 
quando vemos a escuridão. Sem o conhecimento sobre a pobreza, não se pode dar 
graças pela riqueza. Sem ódio, não se pode ter consciência de quão bom é o amor.

Adão vivia no Jardim do Éden vazio de infelicidade. Ele não tinha capacidade de 
reconhecer o valor da felicidade que ele estava desfrutando. Desde que ele nunca 
tinha visto a morte, ele não conseguia entender o verdadeiro signifi cado da Palavra 
de Deus: “Porque no dia em que você comer dela você certamente morrerá”. Deus 
amou Adão muito para que Ele lhe proporcionasse todas as coisas. Mas ele não se 
sentia grato do seu coração.

No entanto, após a sua transgressão, Adão foi levado para fora do Jardim do Éden 
e experimentou muitos sofrimentos. Ele sentiu fome, cansaço, frio e experimentou a 
perda a tristeza e a dor causada por pecados. Ao fazer isso, ele fi nalmente se tornou 
consciente de quão feliz estava no Jardim do Éden. Como dito, as criaturas não 
reconhecem a relatividade sem experimentar as coisas opostas. É por isso que Deus 
permitiu a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, para que 
as pessoas fossem capazes de entender a relatividade.

�
Nós também somos descendentes de Adão, formados do pó da terra, para que 

possamos sentir o quão bom à vida celestial é somente depois de sofrer o processo 
de cultivo humano. Desde que possamos sentir em nossos corações quão grande 
será viver no céu, onde não há pecado e nenhuma tristeza, com alegria e felizes 
viveremos para sempre com gratidão a Deus por nos dar o céu.

Portanto, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e vivem com verdadeira fé e 
esperança para o céu terão gratidão e alegria em qualquer tipo de vida na terra 
(2 Coríntios 4:17-18). Quando percebemos o amor do Senhor, que resolveu o 
problema do nosso pecado, nós podemos apreciar a verdadeira felicidade em 
esperança para o céu.

Providência de Deus e Amor 
Contido na Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal
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a Dorna  J l anmin  MTestemunhos

Diaconisa Sunwoo Lee 
(idade 49, 1-2 Parish na Coreia do Sul)

▲ Antes da oração (9 de dezembro de 2013): pneumotórax 
no pulmão direito (seta amarela)
▲▲  Depois da oração (15 de janeiro de 2014): no 
pneumotórax, normal

Minha costela direita foi fraturada e meu pulmão estava 
danificado, em 2003, então eu tinha um tubo torácico 
inserido. O que me levou a procurar tratamento médico, 
mesmo quando eu só tinha um resfriado ou bronquite. Eu 
não estava apenas doente fisicamente, mas também me 
sentia angustiada espiritualmente apenas como uma terra 
seca. Por isso eu li muitos livros de pastores famosos 
e orava. Mas, ainda que temporariamente, teve uma 
influência positiva, a minha sede espiritual não estava 
satisfeita.

Em janeiro de 2010 eu encontrei o livro do Dr. Jaerock 
Lee, Espírito, Alma e Corpo na casa da minha cunhada, 
Diaconisa Sunok Lee, e o li. O livro fala sobre a nova 
Jerusalém (Apocalipse 21:2), o planejamento de Deus do 
cultivo humano, e espírito (1 Tessalonicenses 5:23), que 
eu nunca tinha ouvido falar antes. Isso me surpreendeu. 
Em junho de 2010 eu entrei para a Igreja Central Manmin 
ministrado pelo Dr. Lee e comecei uma vida cristã 
renovada.

Eu, que tinha sido uma cantora gospel tornei-me solista 
do Comitê de Artes Cênicas da igreja. Mas eu tinha um 
problema. Enquanto me preparava para a canção especial 
regularmente durante o culto de adoração, tive um 
resfriado ou uma doença respiratória. Isso fez com que a 
minha voz falhasse e eu tive que contar com a medicina. 
Esta mesma situação ocorreu várias vezes e eu me senti 
envergonhado de mim mesma, porque eu era incapaz de 
mostrar a fé na igreja onde o poder de Deus se revelava.

Eu estava determinada a passar essa prova. Foi o que 
aconteceu quando eu me preparava para a apresentação 
especial em 6 de dezembro de 2013. Tinha um resfriado, 
então eu tossia e tinha catarro e os sintomas pioraram. 
Quando o dia estava prestes a chegar, tive uma hemoptise 
e dor no peito que era como cutucar o peito com uma 
espada. Mas eu não queria ir para o hospital porque eu 
tinha tomado a decisão de ser curado pela fé. Recebi 
oração da Sra. Boknim Lee, presidente do Centro de 
Oração Manmin e do Pastor Heejin Lee, Presidente do 
Comitê de Artes Cênicas. Então, fui capaz de oferecer a 

“Depois de curado de pneumotórax, vim a louvar a Deus em tudo mais!”

música especial com segurança.
Para ser curado do problema completamente com 

fé, eu tinha um exame específico feito em um hospital. 
Radiografi a de tórax revelou meu pulmão direito anormal 
e eu tive pneumotórax redicivante (Ref: É uma coleção 
anormal de ar ou gás no espaço pleural, que separa o 
pulmão da parede torácica e que podem interferir com a 
respiração normal). Depois, olhei voltar a mim mesmo e 
me arrependi de meus defeitos, até que o Dr. Jaerock Lee 
veio de sua oração no monte.

Eu me arrependi e queria me revelar e obter o 
reconhecimento dos membros da igreja, entregando uma 
canção especial no culto. Então, eu me preparei para 
receber a sua oração para a cura. Em 29 de dezembro 
de 2013, recebi a sua oração com um coração sincero. 
Eu imediatamente parei de tossir e o catarro também 
diminuiu. Tudo sessou no dia seguinte. Eu estava tão 
feliz!

Recebi a certeza de que eu tinha sido curada, então eu 
tinha feito testes de novo em 15 de janeiro de 2014. Meu 
médico me disse que a boa notícia era: “Pneumotórax 
desapareceu”. Agora você tem um pulmão limpo e 
saudável. “Aleluia”!

Eu dou graças e glória a Deus que me curou de uma 
doença pulmonar crônica e permitiu-me a louvar a Deus 
com um corpo saudável.

Em setembro de 2013, minha amada 
filha chamada Siyeong foi diagnosticada 
com doença cardíaca congênita. Fiquei 
chocado, e depois me arrependi, pois não 
tinha levado uma vida cristã adequada.

Minha mãe sempre falou sobre as 
obras poderosas que ocorreram através 
do Dr. Jaerock Lee pastor sênior da Igreja 
Central Manmin e ela me aconselhou 
a levar uma vida cristã adequada. No 
entanto, eu quase não a ouvia. Agora, um 
incidente tão chocante aconteceu que me 
abriu os olhos espirituais.

Percebi que Deus não poderia me 
proteger, porque eu tinha sido manchada 
com os pecados mundanos. Dei graças 
a Ele por me deixar entender isso. Eu 
percebi que ele tinha sentido compaixão 

por mim, que estava espiritualmente 
doente devido aos pecados mundanos. Eu 
me arrependi.

Eu assisti os cultos da Igreja Central 
Manmin no Japão através da Internet. 
Um dia, ouvi dizer que Rev. Heesun Lee, 
Pastor de Orientação Manmin viria para o 
Japão para comemorar o 20º Aniversário 
Culto de Igreja Iida Manmin (Pastor 
Seungkil Ryu). Preparei-me com anseio 
sincero e oração.

Em 22 de fevereiro de 2014 eu deixei 
Tóquio e cheguei a Iida depois de uma 
longa viagem de trem de cinco horas. 
Felizmente, Siyeong, que normalmente 
não bebe leite e choramingou, agiu como 
uma ovelha suave no dia. Como chegamos 
mais perto da Igreja Iida Manmin, meu 

coração fi cou mais palpitante.
Eu assisti à reunião de cura do lenço 

(Atos 19:11-12) e completamente 
arrependido com lágrimas e o nariz 
escorrendo que eu não tinha dado dízimo 
a Deus, não tinha guardado o sábado 
santo, e tinha amizade com o mundo. 
Então, eu recebi o fogo do Espírito e meu 
corpo ficou quente. Recebi a oração do 
Rev. Heesun Lee e ofereci a oração de 
ação de graças.

Recebi a certeza de cura de Siyeong, 
então que fazer um teste de ultrassom no 
dia seguinte. O resultado revelou que uma 
parte da abertura do defeito congênito do 
septo ventricular tinha fechado e o outro 
tinha estreitado. Agora, ela está crescendo 
bem. Aleluia!

“Minha filha foi curada de doença cardíaca congênita 
pela oração do lenço”

Irmã Miryung Choi 
(idades 32, 

Igreja Tóquio Manmin no Japão)

Antes da oração 
(9/dezembro/2013) 

Depois da oração 
(15/janeiro/2014) 


