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A Igreja Central Manmin tem cerca 
de 10 mil filiais e é associada a igrejas 
ao redor do mundo. A igreja também 
tem atuado ativamente seu ministério na 
América Latina por meio de radiodifusão 
e o lenço de poder.

O Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee 
foi convidado a Argentina, em 1996, 
para a “Cruzada de Bênçãos para os 
coreanos”, um Seminário de Pastores 
Local. E, em seguida, em 1997, na 
Argentina novamente para um encontro 
de avivamento para a população local 
e Seminário de Pastores. Em 2002 ele 
foi para Honduras para uma Cruzada 
Unida e, em 2004, para o Peru para a 
Cruzada Unida do Peru. Nas cruzadas, 
Dr. Lee proclamou que Deus é o Criador 
e Jesus Cristo é o nosso único Salvador, 
mostrando sinais, maravilhas e muitas 
obras poderosas de Deus.

Pela oração do Dr. Jaerock Lee para 
os doentes em particular, um grande 
número de pessoas foram libertas de 
muitas doenças, incluindo AIDS e o 
câncer. Os cegos voltaram a ver. Haviam 

aqueles que eram aleijados que jogaram 
fora bengalas e levantaram-se da cadeira 
de rodas. Caminharam e saltaram, e 
Deus foi grandiosamente glorifi cado no 
meio deles.

Desde então, as reuniões de cura lenço 
têm sido constantemente realizadas em 
filiais e igrejas associadas na América 
Latina, como no Peru e na Colômbia. 
Além disso, os sermões do Dr. Lee e 
obras poderosas foram ao ar na TV 
Enlace, emissora líder em países de 
língua espanhola e JBN de Honduras, 
levando um grande número de pessoas a 
conhecer o Deus vivo.

O sermão do Dr. Jaerock Lee é 
transmitido em uma base regular. Acima 
de tudo, o programa Palavra de Vida do 
Dr. Jaerock Lee, exibido no domingo 
de manhã, trouxe grandes respostas 
aos pastores. Os telespectadores da 
enlace que receberam a graça através 
do programa se registraram na Igreja 
Central Manmin através da Internet e 
estão levando uma vida cristã feliz.

Além disso, os livros de Dr. Jaerock 

Lee em Espanhol e Português foram 
publicados e distribuídos pela Nueva 
Vida dos EUA e Naos do Brasil.

Em 3 de abril de 2014 o Pastora 
orientadora mundial da Manmin, Rev. 
Heesun Lee realizou uma reunião de 
cura com o lenço de poder (Ref.: Atos 
19:11-12) na Igreja Manmin no Peru 
dirigida pelo Pastor Lázaro Lee. Um 
grande número de pessoas que enchiam 
o santuário juntavam-se, mesmo fora 
da igreja. O número incluía o Pastor 
Felipe Juamani, presidente do Comitê 
Organizador da Cruzada de Cura do 
Peru de 2004 do Dr. Jaerock Lee.

Rev. Heesun Lee pregou a mensagem 
intitulada “A verdadeira fé”, baseada 
em Hebreus 10:22. Os ouvintes se 
arrependeram em oraram juntos. Em 
seguida, ela orou por centenas de pessoas 
doentes, um por um, que estavam 
esperando na fi la para receber sua oração 
com o lenço de poder. Os membros da 
igreja que tinham se preparado com 
orações e jejum durante o mês anterior, 
imediatamente receberam respostas 

glorifi caram a Deus.
Irmão Guillermo Diaz levantou-se de 

sua cadeira de rodas com que ele teve 
que contar pelos 20 anos anteriores, e 
veio a andar. Irmã Fannyt Janet Davila 
foi curada de um cisto no ovário. Irmão 
Benjamin Salazar recebeu a cura de má 
visão do olho, a pressão arterial elevada, 
diabetes e doença pulmonar.

Em 5 de abril a 6, Rev. Lee também 
pregou no culto de Aniversário da 
Igreja Manmin na Colômbia e conduziu 
a reunião com o lenço de poder. 
Senhora Rosalba Rodriguez de Rincón, 
presidente da Enlace Colômbia e 
outros pastores e cristãos da Venezuela 
compareceram. Através da oração do 
lenço do Rev. Lee, a irmã Diana Moreno 
foi curada de hipermetropia e a Irmã 
Marixa Pérez foi liberta de um cisto 
no ovário e sinusite alérgica. Muitos 
membros, além desses foram curados 
e deram glórias a Deus. Estes eventos 
despertaram grande expectativa para um 
ministério mais ativo através das obras 
do Espírito na América Latina.

Fotos 1, 2: Dr. Jaerock Lee Cruzada Unida de Honduras de 2002, acendendo o fogo no ministério da América Latina, Foto 3: Com o presidente do Peru, no palácio presidencial, Fotos 4, 5: Dr. Jaerock 
Lee Cruzada Unida do Peru, Fotos 6-10: pessoas curadas de muitas doenças e enfermidades, Fotos 11-13: Encontro da Rev. Heesun Lee com o lenço do poder, no Peru e na Colômbia, em abril de 2014
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O Ministério Manmin na América Latina tem produzido ricos 
frutos através de livros, radiodifusão, e o lenço do Poder!
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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

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

O amor exulta com a verdade

Se amarmos a Deus, não agimos em 
injustiça, mas na verdade. Além disso, 
regozijamo-nos com a verdade. O amor 
é uma expressão ativa de regozijo com a 
verdade.

João 14:6 diz: “Jesus disse-lhe: Eu sou 
o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém 
vem ao Pai, senão por mim”. “Assim 
como falado no verso, à verdade refere-se 
a Jesus Cristo, e a verdade é o evangelho 
e a Palavra de Deus escrita nos 66 livros 
da Bíblia”.

Se amarmos a Deus e recebermos seu 
amor, não podemos deixar de regozijar 
com Jesus Cristo e com a obra do 
evangelho em que o reino de Deus é 
estendido. Então, o que é que se refere 
especificamente quando diz que nos 
alegramos com a verdade?

1. Para alegrar-se com a verdade
1) É se alegrar com o “evangelho”
“Evangelho” é “boas novas”, são as 

boas novas que somos salvos por Jesus 
Cristo, e iremos para o reino celestial. Ao 
longo dos tempos e de todos os países, 
muitas pessoas procuram a verdade. Qual 
é o propósito da vida? Qual é o valor 
da vida? Para obter as respostas a essas 
perguntas, eles estudam ideias e fi losofi a, 
ou tentam obter as respostas através da 
religião. Mas ninguém pode adquirir a 
verdade e entrar no Céu, senão por meio 
de Jesus Cristo, que é a verdade.

Temos ouvido o evangelho, aceitado 
a Jesus Cristo, recebido a salvação, 
e adquirido a vida eterna. Uma vez 
perdoados de nossos pecados através do 
sangue do Senhor e o nosso futuro movido 

do inferno para o céu, então entendemos 
o sentido da vida e vivemos uma vida 
valiosa. Portanto, é óbvio nos alegrar com 
o evangelho.

Aqueles  que se alegram com o 
evangelho diligentemente, se alegram 
também para com os outros também. Eles 
cumprirão seus deveres dados por Deus 
e trabalharão fielmente para divulgar o 
evangelho. 1 Timóteo 2:4 diz: “[Deus] 
quer que todos os homens sejam salvos 
e cheguem ao pleno conhecimento da 
verdade.” Porque você sabe que esta 
vontade de Deus, você se alegra quando 
as pessoas ouvem o evangelho e o numero 
de almas salvas aumenta ao aceitarem o 
Senhor.

Mas algumas pessoas têm inveja dos 
outros quando eles evangelizam muitas 
pessoas e produzem grandes frutos. 
Algumas igrejas têm inveja de outras 
igrejas quando outras igrejas estão 
crescendo e dando glórias a Deus. Isto não 
é “alegrar-se com a verdade”.

Se tivermos amor espiritual em nossos 
corações, então nos alegraremos quando 
vemos que o reino de Deus está sendo 
alcançado. Além disso, regozijamo-nos 
com alguém que é mais fiel e dá mais 
frutos do que nós, como se fosse nosso 
próprio fruto. Nós nos alegramos juntos 
quando vemos uma igreja crescendo e 
amada por Deus. Este é o coração de 
alegria com o evangelho, que vem do 
amor espiritual.

2) Signifi ca alegrar-se com tudo o que 
pertence à verdade

É de se alegrar com a ver, ouvir, e fazer 
as coisas que pertencem à verdade, como 
bondade, amor e justiça. Aqueles que se 
alegram com a verdade são tocados até 
mesmo por pequenos atos de bondade. 
Além disso, porque toda a Palavra de 
Deus é a verdade, eles confessam que é 
mais doce que o mel. Então, eles sentem 
prazer em ouvir os sermões e ler a Bíblia 
o tempo todo. Além disso, se alegram em 
praticar a Palavra de Deus.

Por exemplo, a Palavra de Deus diz: 
“Servir, compreender e perdoar, e eles 
alegremente obedeciam à Palavra”. 
Aqueles que obedecem estas palavras não 
sentem ódio, sendo invejosos e ciumentos 
e julgam e condenam aos outros. Assim, 
aqueles que se alegram com a verdade 
se alegrarão quando outras pessoas 
estão bem. Eles não sentem ciúmes. É 
inimaginável para eles pensar coisas más, 

como, “algo de ruim poderia acontecer 
com essa pessoa”, ou se alegrar por causa 
da infelicidade dos outros.

Quando eles veem algo injusto 
acontecer, eles lamentam. Além disso, 
os que se alegram com a verdade 
amam o coração que pertence a Deus, 
como corações imutáveis, veracidade e 
integridade. Eles se alegram com boas 
palavras e boas ações.

Vendo essas crianças, Deus exulta sobre 
eles com alegria, assim como em Sofonias 
3:17, dizendo: “O Senhor teu Deus, o 
poderoso, está no meio de ti, ele salvará; 
ele se deleitará em ti com alegria; calar-
se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti 
com júbilo”.

Há alguém que está desanimado 
pensando que você realmente não se 
alegra com a verdade plenamente? Você 
pode verifi car-se, mas não tem que perder 
fé ou se decepcionar. Se você tentar com 
o seu melhor, o Deus de amor considera 
ainda esse esforço de regozijo com a 
verdade.

3) Isso indica em acreditar na Palavra 
de Deus e tentar praticá-la

É raro encontrar uma pessoa que se 
alegra com apenas a verdade desde o 
início. Enquanto temos trevas e falsidade 
em nós, podemos pensar em coisas más 
ou podemos regozijar com a injustiça, 
também. Somente quando mudamos ao 
longo do tempo por meio da Palavra e 
da oração e lançamos fora todo coração 
mentiroso podemos regozijar com a 
verdade por completo. Até então, nós 
temos que nos esforçar.

Por exemplo, nem todos os cristãos se 
sentem, Oh, eu estou tão feliz em participar 
do culto. “Em caso de novos cristãos ou 
aqueles com pouca fé, eles podem se sentir 
cansados, ou seu coração pode estar em 
outro lugar”. Mas o ato de vir ao santuário 
e participar do culto de adoração é o 
esforço de tentar obedecer à Palavra de 
Deus. É também alegrar-se com a verdade. 
Por que eles tentam este caminho? Para 
receber a salvação e ir para o céu.

Ouvimos a palavra da verdade e 
acreditamos em Deus, acreditamos que 
há julgamento, e também que o Céu e o 
Inferno ambos existem. Sabemos também 
que as recompensas dadas a cada um no 
Céu são diferentes. É por isso que nós 
tentamos com mais diligência nos tornar 
santificados e trabalharmos fielmente em 
toda a casa de Deus. Embora você não 

possa regozijar-se com a verdade 100%, no 
entanto, se você tentar com seu melhor na 
sua medida de fé, isso é alegrar-se com a 
verdade.

2. Bênção é dar quando temos 
fome e sede pela verdade

Os fi lhos de Deus não se alegram com a 
injustiça, mas alegram-se com a verdade. 
Isso porque somente a verdade tem o 
incrível poder de renovar todas as coisas 
em nós e torná-las belas.

N a  m e d i d a  e m  q u e  o u v i m o s  o 
evangelho, que é a verdade, e vivemos de 
acordo com ele, podemos ser alterados 
mais perfeitamente em filhos de Deus. 
Nossos rostos brilharão com alegria, 
porque estamos cheios de esperança para o 
céu e amor espiritual. Quanto mais somos 
transformados pela verdade, mais amor 
receberemos de Deus e outras pessoas. 
Assim, nossa vida se tornará cheia de 
felicidade.

Devemos nos alegrar com a verdade. 
Além disso, devemos ter uma fome e sede 
pela verdade. Se você tem fome e sede 
fi sicamente, você deseja comida e bebida. 
Quando temos tempo para a verdade, 
temos que gastar muito tempo desta 
forma, também, para que possamos mudar 
rapidamente em pessoas da verdade. Temos 
que viver uma vida de sempre ‘comer e 
beber’ a verdade.

‘Para comer e beber a verdade’ é manter 
a Palavra de Deus em nossos corações 
e praticá-la. A Palavra de Deus, que é a 
verdade, apresenta chaves para resolver 
problemas difíceis em nossas vidas, 
segredos de bênção, e o caminho da 
salvação e da vida eterna. Assim, quando a 
praticamos, bênçãos nos seguem.

Queridos irmãos e irmãs, se você 
realmente ama a Deus isso será externado. 
Ou seja, se nós apenas vemos e ouvimos 
algo sobre a verdade, nós estaremos 
contentes e felizes. Então, as pessoas vão 
nos dizer: “Você parece tão feliz”. Iremos 
derramar lágrimas de agradecimento 
apenas pensando em Deus e no Senhor e 
seremos tocados apenas por pequenos atos 
de bondade e derramaremos lágrimas.

As lágrimas que pertencem a bondade, 
como as lágrimas de agradecimento 
e lágrimas de luto por outras almas se 
tornarão belas joias eventualmente para 
decorar a casa de cada um no céu. Eu oro 
em nome do Senhor, por sua alegria com a 
verdade, evidencias que você é amado por 
Deus irão transbordar em suas vidas.
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Dois terços da superfície da Terra são cobertos com água, e entre os planetas do 
sistema solar, apenas a Terra tem oceanos e mares. Então, como foram formados os 
mares e com o que a terra se parecia no início, quando foi criada?
Gênesis capítulo 1 descreve Deus processo do Criador da criação dos céus e da terra e 
todas as coisas neles. Gênesis 1:2 mostra o grande detalhe da Terra no início. Dizendo: 
“A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de 
Deus pairava sobre a superfície das águas”.

 “A terra era sem forma e vazia”

  Quando Deus criou a terra, no início, a terra não era 
como a Terra de hoje. No início, a crosta e a atmosfera 
da Terra eram instáveis. Movimentos geológicos, tais 
como placas tectônicas, distúrbios da crosta terrestre e 
erupções vulcânicas ocorrendo ativamente. Todos os 
tipos de ações complexas também estavam tomando 
continuamente lugar na atmosfera.

Os cientistas também achavam que havia 
movimentos da crosta ativos na superfície da terra e 
que havia várias atividades químicas na atmosfera nas 
fases iniciais da terra. Os cientistas dizem que foi o 
processo que a Terra estava passando depois que foi 
criada no “big bang”. O fato é, no entanto, que não 
era pelo “big bang”, mas foi o processo de criação da 
tomada terra, o lugar de Deus. Foi quando Deus criou 
a Terra no início. Ele passou pelo processo de colocar 
a sua fundação, juntamente com os movimentos da 
crosta terrestre ativo e várias reações na atmosfera (Jó 

38:4, Hebreus 1:10). Através do processo, a terra veio 
a ter tanto o solo e ar; o ambiente adequado para os 
seres humanos.

Então, por que Deus o Todo Poderoso não criou a terra 
de forma perfeito desde o início, mas deixou-a passar por 
todos esses processos?

Mesmo quando as pessoas a constroem uma 
pequena casa, o trabalho de colocar a sua fundação 
e estruturas é uma obrigação. Esta é a ordem física 
do mundo carnal. Mesmo que Deus seja o Todo 
Poderoso, quando ele criou a Terra, começou com sua 
fundação, de acordo com a ordem física do mundo 
carnal. Quando Deus o Todo Poderoso criou a Terra, 
Ele colocou a sua fundação, e foi sua maneira de 
expressar seu amor para a humanidade.

Imagine que você esteja construindo sua própria 
casa. A casa é o lugar onde você e sua família amada 
está prestes a viver. Mesmo que isso leva muito tempo 
e requer muito trabalho, você vai conferir todos os 
detalhes pessoalmente. Ficará realmente feliz em fazê-
lo.

Deus também criou esta Terra com este tipo de 
coração amoroso por um longo período de tempo. 
Esta terra é o chão de base para as almas a serem 
cultivados para se tornarem verdadeiros filhos de 
Deus. É por isso que Deus Pai, Deus Filho e Deus 
Espírito Santo, o Deus Trino fervorosamente lançou 
os alicerces da terra e criou os céus durante um 
longo período de tempo. E ele tinha a atmosfera 
desenvolvida e circulada por várias fases para criar o 
ambiente mais adequado.

    “O Espírito de Deus se movia 
    sobre a face das águas”

   O próprio Deus desceu a terra, que é o 
fundamento de base da cultura humana. Enquanto 
se movia sobre a terra, Ele olhou para o que era 
necessário para a terra durante a criação de 6 dias. 
Dessa maneira, a partir do fato de que “Deus se 
movia sobre a superfície das águas”, podemos ver 
que a terra estava coberta de águas naquela época. 
Depois que Deus estabeleceu o fundamento da 
terra, Ele cobriu toda a terra com as águas.

Então, de onde é que a água que cobria toda a 
terra vem? Foi à água da vida que fl uía do trono de 
Deus. Gênesis 1:09 diz: “Então Deus disse: ‘E disse 
Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num 
lugar; e apareça a porção seca; e assim foi’; e assim 
foi”. 2 Pedro 3:5 diz: “Pela palavra de Deus o céu 
existia há muito tempo e que a Terra foi formada 
da água e pela água.” Simplesmente, a terra era 
originalmente sob a água, e saiu da água mais tarde.

Agora, qual é a razão pela qual Deus cobriu toda 
a terra com a água da vida assim como um bebê 
mantido no líquido amniótico no corpo de sua mãe?

Foi para criar um ambiente em terra, de modo que 
todas as formas de vida, incluindo os seres humanos 
pudessem sobreviver nele. O Deus de amor deixou 

a água da vida fl uir sobre a terra e criou o ambiente 
básico, onde os seres vivos pudessem sobreviver.

A forma da terra que estava coberta com a água 
da vida era como um bebê mantido no líquido 
amniótico no corpo de sua mãe. Graças a este 
líquido amniótico que cobre o bebê, a temperatura 
do bebê pode ser controlada e o bebê pode ser 
protegido de quaisquer choques ou infecções 
externas. Embora coberto com este líquido 
amniótico, o bebê é provido de nutrientes de sua 
mãe através do cordão umbilical até que ele tenha a 
forma completa de um homem. E quando chegar a 
hora, ele sai e para o mundo.

Da mesma forma, durante o período em que a 
terra foi coberta com a água da vida, o ambiente 
básico para que as coisas vivem em vivessem foi 
criado. Aqui, devemos saber que todos os seres 
vivos, incluindo os seres humanos não podem 
sobreviver sem água. Esta água é dada por Deus. 
Portanto, devemos perceber que o ser humano 
nunca pode sobreviver longe de Deus. O fato é que, 
quando ele cobriu a terra com a água da vida, isso 
foi o desejo de Deus para todas as almas serem 
capazes de receber a vida eterna.

Outra coisa em questão, a água da vida é muito 
pura e limpa. Deus, o Criador quer que todas as 
almas a tenham um coração como esta água da 
vida depois de passarem pelo cultivo humano. Ele 
quer que nos tornemos verdadeiros fi lhos com um 

coração inocente e imaculado que é tão puro e claro 
como a água da vida. De uma maneira carnal, água 
limpa todas as coisas sujas. A Palavra de Deus, 
que é a água espiritual, também é essencial para 
que possamos manter a nossa vida espiritual, e que 
desempenha o papel de nos purificar dos pecados 
sujos e imundos.

Considerando a terra de hoje, no início como poderia 
Deus fazer a água da vida cobrir toda a terra?

Os versos seguintes de Gênesis 1:3 relatam que 
Deus criou os céus e a terra e tudo o que a nela em 
grande detalhe.

No segundo dia da Criação,  Deus fez o 
fi rmamento e separou as águas que estavam abaixo 
do fi rmamento das águas que estavam por cima do 
fi rmamento (Gênesis 1:6-8). Neste momento, toda 
a superfície da terra era relativamente plana, sem 
montanhas altas ou vales profundos. No terceiro 
dia da Criação, Deus fez uma grande depressão 
como um enorme buraco para formar perto do Polo 
Norte. Deus reuniu as águas para o Polo Norte, e 
chamou as águas, “os mares”. E chamou a terra 
seca, “terra”.

No quarto dia, Ele criou o sol, a lua e as estrelas 
e teve a terra seca dividida em vários continentes e 
o mar em vários mares através de movimentos da 
crosta terrestre. Em seguida, a terra veio a parecer 
como a terra de hoje (Gênesis 1:14-19).

No começo com o que a terra se parecia?
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a Dorna  J l anmin  MTestemunhos

Eu frequentava a igreja quando eu era jovem, mas eu nunca 
tinha visto sinais e maravilhas como está escrito na Bíblia. 
Desde que eu nunca tinha experimentado o Deus vivo, eu só 
assistia o culto de domingo pela Manhã e gostava de jogar 
ténis de mesa, bilhar, baduk, 
e go-stop (Jogo tradicional 
de cartas Coreano). Mas eu 
pensei que seria salvo.

E n q u a n t o  i s s o ,  e u 
descobri que o meu primo 
Élder Hongki Park que 
vinha sofrendo da recém-
d e s c o b e r t a  “ d o e n ç a 
poluição” por sete anos 
foi curado em maio de 
1997, participando de duas 
semanas consecutivas 
Reun iao  Espec ia l  de 
Avivamento da Igreja 
Central Manmin recebendo 
oração do Dr. Jaerock Lee.

Em 2002, tive a ter certeza 
do Deus vivo e minha 
família e eu começamos a 
nossa vida cristã na Igreja 
Central Manmin. Naqueles 
dias, minha mãe estava 
incomodada com uma dor 
grave, porque ela havia 
machucado as costas e 
sua espinha dorsal tinha 
formado uma saliência 
nos últimos dez anos. Ela 
recebeu oração do Dr. Lee. 
Cerca de 15 minutos depois, 
sua espinha dorsal tornou-
se normal,... e a dor foi 
embora!

Senti-me muito grato pela 
graça de Deus que curou 
minha mãe que eu lancei 
fora os prazeres mundanos 
e começei a oferecer todo o 
tipo de serviços e dedicar-
me à oração. Eu ansiava por 
ouvir a Palavra de Deus e 
frequentou lugares em graça. Eu também tentei o meu melhor 
em cumprir minhas tarefas dadas por Deus.

Então, eu me encontrei na Palavra de Deus, com percepção 
de que os membros da minha família tiveram momentos 
difíceis por causa da minha atitude autoritária em relação a 
eles. Eu pedi a minha esposa para obedecer a minha palavra o 
tempo todo e explodi em raiva quando os meus fi lhos não me 
ouviam. Mas o Dr. Jaerock Lee não ignorava até mesmo as 
crianças pequenas e valorizava os membros da igreja mais do 
que sua própria vida. Ele também orou pelos enfermos com 
toda a sua força.

Eu mudei minha mente para seguir o exemplo do Dr. Lee. 
A partir de então, comecei a servir a minha esposa e fi lhos, 
sem egocentrismo. Mesmo quando os meus fi lhos não podia 
orar e tinham fé morna, eu não os forçava, apenas os ajudava 
orando. Morávamos em Incheon, então quando eles achavam 

difícil para eles irem orar na igreja central em Seul orei 
juntamente com eles, na Reunião de Oração de Daniel no 
santuário local perto de nossa casa ou em casa através GCN 
TV. Eu os vi através dos olhos da fé e podia ver que eles 

iriam mudar em algum 
momento e levariam uma 
vida cristã fervorosa.

Em 2010, eu comecei 
a gostar de ler a Bíblia 
e  ouv i r  se rmões  do 
Dr. Jaerock Lee como 
o capí tulo  do amor, 
bem-aventuranças, e 
nove frutos do Espírito 
Santo. Por mais que 
e u  c o m p r e e n d e s s e 
a s  m e n s a g e n s  e m 
meu coração e orava 
fervorosamente, minha 
esposa e filhos também 
se esforçaram para mudar 
a si mesmos por meio da 
Palavra de Deus e pela 
oração. No final, todos 
os membros da minha 
famíl ia  entraram na 
corrida da fé para alcançar 
o coração do espírito e, 
além disso, a correr em 
direção à Nova Jerusalém 
no Céu.

P a s t o r a  H e e s u n 
Ku, minha filha serve 
os membros como a 
21ª  Paróquia.  Irmão 
Kyunghwae Ku, meu 
fi lho pertence a Harmony 
Team. Senior Deaconess 
Hyunsuk Lee, minha 
esposa trabalha como 
líder de grupo de um 
grupo de oração. Eu sou 
o vice-presidente da 2ª 
Associação e Distrito 
Masculino de Líderes e 
Presbíteros. Eu estimo os 

meus deveres dados por Deus e priorizo as obras de Deus, 
assim Deus tem me abençoado nos meus negócios e para 
obter o reconhecimento na sociedade.

Em janeiro de 2003, abri uma empresa de contabilidade 
fiscal. Desde então, minha renda tem aumentado 
constantemente durante 11 anos. Sou reconhecido como 
uma pessoa diligente, um homem capaz, e por gestão. Como 
reconhecimento pela contribuição à administração fiscal 
nacional, recebi um prêmio do Ministério de Estratégia e 
Finanças, prêmio do primeiro-ministro, que glorifi cou a Deus.

Eu atualmente trabalho como presidente da Associação 
Norte Incheon de auditores fiscais ‘, membro do Comité 
de Tributação Justa no Norte Incheon, e sou professor da 
Associação Coreana de Corretores de Imóveis. Eu dou toda 
a glória, graças a Deus, que abençoou a minha alma para 
prosperar e dar este testemunho.

“Desde que eu sou abençoado por minha 
alma a prosperar, tudo vai bem!”

Elder Pyeongseo Ku 
(59 anos, Representante Fiscal Contador em Kyungin Corp) 

com sua esposa Diaconisa Sênior Hyunsuk Lee

“Tenho o 
prazer de andar 
normalmente!”

Irmã Angélica Osorio,   
16 anos, Igreja Manmin na Colômbia 

Eu nasci com ‘síndrome de raios 
ausente’. Com um ano de idade, fi z uma 
cirurgia de remoção de fêmur e outra 
cirurgia para a montagem. Até a idade de 
dez anos, usava um molde com um ângulo 
de noventa graus em minhas pernas. 
Naturalmente, eu não podia frequentar a 
escola primária e fi cava em casa na cama.

��

Um dia, minha mãe aprendeu sobre 
obras poderosas do Dr. Jaerock Lee 
via Enlace TV. Ela disse-me que eu 
seria curada se tivesse fé. No início, 
eu não podia acreditar, mas depois 
de se registrarem na Igreja Manmin 
da Colômbia, os membros da minha 
família mudaram.

As memórias do depoimento do Dr. 
Jaerock Lee incentivaram-me a ter uma 
grande alegria e esperança, porque ele 
tinha sofrido de mais doenças e dor maior 
do que eu tinha, mas ele foi curado de 
todos eles por Deus. Eu estava certo de 
que eu seria curada, e comecei a orar.

��

Em 5 e 6 de abril em 2014, na Igreja 
Manmin da Colômbia, ministrados 
pelo Pastor Jungyeon Jang tiveram seu 
2º Culto de aniversário. Rev. Heesun 
Lee, Pastor Orientador Mundial estava 
lá. Eu assisti o Encontro do lenço de 
Cura e ouvi a sua mensagem. Eu me 
arrependi de que eu não tinha tido 
uma verdadeira fé em Deus e de odiar 
outras pessoas. E eu recebi a oração de 
lenço de poder (Atos 19:11-12). Então, 
a minha espinha dorsal foi esticada e 
eu não sentia mais dor. Aleluia!

Minha espinha dorsal e pernas se 
endireitaram, eu não mancava mais, 
andando normalmente. Eu dou graças e 
glória a Deus que me curou e respondeu 
à minha oração.
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