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Glória ao Senhor em Israel,
a Área mais Remota do Evangelho!
Festival de Música do Fórum do Cristal Contribuindo para a Prosperidade do Cristianismo Israelense

Israel é o berço do evangelho, mas é um país Judeu, onde os Cristãos acham difícil guardar sua fé. As igrejas Cristãs Israelenses têm trabalhado de forma mais enérgica através dos 777 dias
do ministério Israelense do Dr. Jaerock Lee, que começou em 23 de julho de 2007. Em particular, desde que a Cruzada dos Estados de Israel do Dr. Jaerock Lee foi realizada em 2009, as
igrejas Cristãs de Israel têm estado unidas e realizado festivais de louvor anualmente (Fotos: cantores do louvor local e artistas da Manmin no Festival de Música Cristal em 2014).

Israel é a terra santa onde
os vestígios do Senhor ainda
permanecem intactos. Em uma
noite tranquila lá, louvores ao
Senhor ressoavam em direção
ao céu.
Em 24 de maio de 2014, ás 6
da noite, o Festival de Música
de Cristal, organizado pelo
Fórum do Cristal (Associação de
Pastores Israelenses), começou
no Centro Internacional de
Convenções, Haifa, Israel. Este
evento teve a participação de
aproximadamente 1.000 pessoas
da Rússia, Ucrânia, Filipinas,
Finlândia, Lituânia, e Hong
Kong, bem como de Israel e
Coréia do Sul. Foi transmitido
ao vivo para mais de 180 países
através da TBN Rússia.
Várias equipes de cantores do

louvor das igrejas Israelenses e
o Líder de Louvor Rose Han,
Vice-Presidente da Comissão
de Artes Cênicas da Manmin e
a Equipe de Dança Adoração
e Poder levantaram o nome do
Senhor com belas performances.
Além disso, os pastores locais
pregaram mensagens curtas entre
as performances e conduziram
a oração. Os Louvores e a
Palavra foram harmonizados,
o que acrescentou mais à graça
recebida.
As apresentações da
Manmin abriram e fecharam
as performances. Elas foram
elogiadas por pessoas de
pronúncia exata do Hebraico,
Russo e Inglês pelo canto
e coreografia criativa. Os
participantes disseram que se

sentiram felizes por causa das
belas roupas e adereços que
levaram as pessoas a sentirem o
Céu.
O Líder de Louvor Han
ofereceu louvor com a música
dada por Deus “Glória
Celestial”, cantada em língua
celestial. Depois de ouvir a
canção, muitos participantes
disseram que ficaram cheios
de emoção, como se tivessem
visto um anjo do céu. Quando
a Equipe de Dança Adoração
e Poder executou uma
dança tradicional de Israel, a
congregação dançou junto,
como um só, e glorificaram a
Deus.
O Pastor Daniel Rozen,
Presidente do Fórum do Cristal,
expressou sua gratidão dizendo:

“Temos conseguido grandes
progressos até agora por causa
do amor e da oração do Dr.
Jaerock Lee”.
Pastores do Fórum do Cristal
disseram que tiveram muitas
dificuldades em realizar o seu
ministério devido a problemas
financeiros e confusão dos
Judeus. Em meio a estes tempos,
o Dr. Jaerock Lee os apoiou
financeiramente com o seu
coração e amor. O poder do seu
amor fez deles seus discípulos,
que pregam o evangelho da
santidade e as obras de poder.
Eles agora estão segurando este
evento, onde corajosamente
louvam o nome do Senhor,
graças ao amor e às orações do
Dr. Lee (Mais na Página 4).
O Dr. Jaerock Lee proclamou

o evangelho da santidade e
demonstrou as obras do poder
de Deus indo por todo Israel
por três anos, de 2007 a 2009.
Ao fazer isso, ele incentivou
e fortaleceu as igrejas Cristãs
Israelenses.
Para esta ocasião, os pastores
de Israel formaram a organização
chamada Fórum do Cristal. Eles
convidaram o Dr. Jaerock Lee a
Israel e conduziram a Cruzada
dos Estados de Israel do Dr.
Lee em Setembro de 2009. Esta
cruzada foi com transmitida ao
vivo para cerca de 220 países.
Desde então, o Fórum do
Cristal tem realizado seu
ministério ativamente. Eles
mantêm o Festival de Música
Cristal e glorificam o Senhor
com louvores em Maio.
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A Palavra da Vida - O amor espiritual (13)
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O Amor Sofre, Crê e Espera Todas as Coisas
“O amor é paciente... tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” (1 Coríntios 13:4-7).

Sênior Pastor Dr. Jaerock Lee

Neste mundo, ninguém odeia a palavra
‘amor’. Uma pessoa pode ser feliz se o
amor abunda nele, não importa o quão
difícil à vida possa ser. Ao contrário, as
pessoas não podem obter a verdadeira
felicidade se eles não têm o amor espiritual,
mesmo se eles viverem uma vida segura
em prosperidade financeira. O amor é
inevitável para os seres humanos e deve
ser o amor espiritual, que nunca muda para
sempre.
Os atributos do amor espiritual são
explicados em 1 Coríntios Capítulo 13,
que diz que o amor tudo sofre, tudo crê, e
tudo espera. Vamos nos aprofundar no seu
significado espiritual e como conseguir o
amor espiritual.
1. O amor tudo sofre
Depois de aceitar a Jesus Cristo tentamos
viver pela Palavra de Deus. Enquanto
isso, você pode se deparar com muitas
coisas que o levam a sofrer. Se você ficava
com raiva ou irritado com os outros,
agora você tem que sofrer com eles. Você
também deve sofrer com quem não satisfaz
seus desejos pessoais para fazer o que é
necessário para o bem dos outros.
É por isso que ‘o amor é paciente’ é
registrado como a primeira característica
do amor espiritual entre os 15 atributos.
Devemos ser pacientes com todo tipo de
aflições para arrematar as coisas falsas em
nossos corações e ser paciente na luta contra
os nossos ‘eus’. Essas coisas são referidas
como ‘paciência’.
Então, o que significa ‘sofrer todas as
coisas’? É sofrer com todos os sofrimentos
causados por outros depois de termos

cultivado em nossos corações a verdade. Ou
seja, sofrer todas as coisas neste versículo
tem um significado mais amplo do que
o verso ‘O amor é paciente’. É de sofrer
com todas as coisas que não estão em
conformidade com o amor espiritual.
Em outras palavras, é sofrer todas as
formas do mal, incluindo inverdades, carne
e pecados. Por exemplo, não ser paciente;
não ser gentil, mas ficar com raiva; ser
arrogante; e ser rude, são todas atitudes
contra o amor espiritual. Além disso, buscar
seu próprio benefício, se sentir irado, levar
em conta uma afronta sofrida, e se alegrar na
injustiça, todas essas coisas estão incluídas
em coisas que não são de amor espiritual.
Aqui, sofrer com coisas que não seja
apenas para ganhar algo. É para arrematar
os personagens opostos do amor, ou seja,
todas as inverdades do nosso coração, e
fazê-los desaparecer. É circuncidar nosso
coração. Se circuncidarmos o nosso coração
e arrematarmos a carne completamente,
então, vamos ser homens de espírito que são
preenchidos apenas com o amor espiritual.
Na verdade, se nós aperfeiçoamos o
espírito em nossos corações, a expressão
‘sofrer’ não é necessária. Porque estar em
espírito significa que amamos a Deus no
grau máximo, não podemos pensar em
nada que é contra o amor, e é claro que não
vamos fazer uma coisa dessas. Também,
porque não teremos qualquer mal em nosso
coração, não vamos realmente ver as falhas
ou os erros dos outros. Mesmo se nós
vermos, só vamos tentar entender e cobrilos, de modo que não teremos que sofrer
com qualquer coisa.
Como os homens trataram a Jesus, que
veio a Terra para salvar a eles, que eram
pecadores? Tudo o que Jesus fez foi apenas
por bondade, mas os homens zombaram
e desprezaram a Ele. No final, eles O
crucificaram. Jesus, que é a própria verdade,
em silêncio suportou com tais homens. Ele
mesmo intercedeu por eles, dizendo: “Pai,
perdoa-lhes; pois eles não sabem o que
fazem” (Lucas 23:34).
Jesus sofreu todas as coisas e Seu amor
resultou na obra da salvação; qualquer
pessoa que O aceita como o Salvador pode
se tornar filho de Deus. Eles são movidos
da morte para a vida eterna. Deus nos ama,
então Ele continua a ‘sofrer’ conosco, e
Ele nos espera para nos tornarmos Seus
verdadeiros filhos.

2. O amor tudo crê
Se você ama alguém com o seu coração,

você vai acreditar em tudo que vier dessa
pessoa. Mesmo que ela tenha algumas
falhas, você ainda vai tentar acreditar nela.
Você pode vê-la com amor, porque você crê
que ela vai mudar. Acreditar desta forma é
uma prova de amor para os outros.
Pode-se dizer que crer é um padrão
para medir o tamanho do amor. Portanto,
crer em Deus completamente é O amar
completamente. Com sua crença perfeita
em Deus, Abraão pôde ser chamado de ‘pai
da fé’ e um amigo de Deus. Sua fé em Deus
foi sincera de tal forma que, sem qualquer
hesitação Abraão obedeceu à ordem de
Deus dizendo-lhe para fazer uma oferta
de seu único filho, Isaque. Ele poderia
fazê-lo porque ele colocou sua crença
completamente em Deus, que pode reviver
até mesmo os mortos.
Como dito acima, o amor tudo crê.
Aqueles que amam a Deus completamente
também vão crer em todas as palavras de
Deus 100%. Além disso, porque eles creem
em todas as coisas, eles sofrem todas as
coisas. Para sofrer com todas as coisas que
são contra o amor espiritual, devemos ter fé.
Ou seja, somente quando cremos em todas
as palavras de Deus, podemos circuncidar o
nosso coração, arrematar tudo o que é contra
o amor, e depois esperar todas as coisas.
Como Deus nos ama? Ele generosamente
deu o Seu Filho unigênito por nós, que
éramos pecadores. Ele abriu o caminho da
salvação. Não é que nós O amamos primeiro
e acreditamos Nele. Deus nos amou
primeiro, e crendo neste fato, chegamos a
amar a Deus, como está escrito em 1 João
4:9-10. No início amamos a Deus crendo
neste fato, mas, se conseguirmos mais amor
espiritual, chegaremos a um nível em que
cremos completamente porque amamos.
É possível aperfeiçoar o amor espiritual
quando rejeitamos toda falsidade do coração.
Aqueles que atingem o amor espiritual
acreditam completamente em todos os
homens. Mesmo que as pessoas tenham
muitas iniquidades e falhas e pareçam não
ser de confiança, as pessoas com amor
espiritual os vê com fé. Além disso, eles
se veem com os olhos da fé. Eles não se
sentem decepcionados ou frustrados por
suas próprias falhas, mas eles creem apenas
no poder de Deus, quem nunca desiste
deles e que Ele vai mudá-los. O Espírito
Santo está sempre nos dizendo em nossos
corações: “Você pode fazer isso”, e realiza
as coisas exatamente como nós cremos.

3. O amor tudo espera

Às vezes as pessoas querem mudar os
outros para torná-los da forma como eles
querem que sejam, porque não gostam da
maneira como os outros agem. Mas se eles
argumentam sem abranger nem mesmo a
menor coisa, parece absurdo para eles ser
capaz de mudar os outros. Assim, você deve
tentar mudar a si mesmo em vez de querer
que os outros mudem. Você também tem
que vê-los com amor e esperar por eles.
A esperança de todas as coisas é ansiar e
esperar que tudo o que você acredita se torne
realidade. Ou seja, se você ama a Deus,
você vai acreditar em todas as Suas palavras
e esperar que tudo seja feito de acordo com
a Sua Palavra. Você está esperando pelos
dias em que você vai compartilhar o amor
com Deus Pai para sempre no belo reino
celestial. É por isso que você sofre com
todas as coisas e segue a sua carreira da fé.
No entanto, as pessoas do mundo que
não têm esperança em todas as coisas com
fé, não têm esperança para o reino celestial.
Uma vez que não têm esperança, elas vivem
como se o fim da vida terrena fosse o fim de
suas vidas. Elas só acompanham e apreciam
as coisas carnais. Porque elas ainda não têm
a verdadeira satisfação, vivem cada dia com
dificuldades em suas vidas, sem esperança
real. Até a morte, elas podem até viver dia a
dia com medo do futuro.
Por outro lado, aqueles que acreditam
em Deus esperam todas as coisas, até que
eles possam tomar o caminho mais estreito
conforme registrado em Mateus 7:13-14.
Em 1 Coríntios 15:19 o Apóstolo Paulo
diz: “Se esperamos em Cristo só nesta
vida, somos os mais miseráveis de todos os
homens.”
De um ponto de vista carnal, o domínio
próprio e o estilo de vida reverente dos
cristãos parecem opressivos. Para os
descrentes, o nosso caminho parece
ser estreito. Mas para nós, que somos
crentes, este caminho é muito mais feliz
do que qualquer outro, pois é o caminho
para a eternidade na beleza do Céu.
Como explicado acima, o amor espera
imutavelmente e espera em todas as coisas,
até que tudo que se acredita se torne
realidade.
Queridos irmãos e irmãs, Deus está
esperando por você para alcançar o amor
espiritual e tornar-se Seu verdadeiro filho.
Para Ele mil dias são como um dia. Assim,
podemos olhar para todos com fé e sofrer
todas as coisas. Eu oro, em nome do Senhor,
para que você leve muitas almas para o
caminho da salvação.
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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Dê Uma Olhada!
Verifique os Pontos para
uma Vida Cristã Feliz
Assim como Deuteronômio 10:13 diz: “Que guardes os
mandamentos do SENHOR, e os Seus estatutos, que
hoje te ordeno, para o teu bem?” Deus quer que Seus
filhos amados levem uma vida cristã feliz. A sua vida
Cristã é feliz? Vamos dar uma olhada, marcando nos
dois tipos de vida cristã.

Você é passivo ou ativo?
Nós podemos dizer claramente a diferença entre
uma vida Cristã passiva e uma ativa. Embora
possam parecer iguais do lado de fora, o interior
dos corações e a mentalidade são totalmente
diferentes.
Se alguém leva uma vida religiosa passiva, ele
ou ela podem ser dependentes. Eles apenas fazem
o que o seu líder pede ou lhes fala para fazer. Eles
fazem coisas somente quando alguém os leva a
fazer ou os dá suporte. Eles se tornam cheios do
Espírito, mas apenas quando recebem graça. Eles
costumam perder essa plenitude também.
Vamos dar um exemplo de uma oração. Suponha
que um crente passivo ore por 10 horas, mas é
por alguma forma de repressão. Em seguida, a
fragrância seria muito fina. Se você é forçado a
fazer alguma coisa, então você pode ficar cansado
depois de um curto período de tempo. Mas, se um
crente ativo ora fervorosamente e voluntariamente,
apesar deles orarem por apenas uma hora, não
há espessura para o perfume de sua oração que é
oferecida e elevada.

Sendo ativo e atuando voluntariamente, fazendo
alguma coisa, mostra que alguém reconhece o seu
valor e se alegra em sua realização.
Deus deu mandamentos aos Seus queridos
filhos, para que pudessem levar uma vida saudável
e abençoada. Assim, quando obedecemos com
o reconhecimento do amor de Deus por nós,
podemos gerenciar vidas Cristãs alegres na graça e
na bênção de Deus. Mesmo quando essas pessoas
estão em tempos de dificuldades e problemas, eles
dão graças de coração com esperança para o belo
Céu. Porque eles amam a Deus acima de tudo e de
todas as coisas, seus rostos estão cheios de alegria.
Então, por que há crentes que são passivos e não
ativos na vida religiosa que levam? Isso é porque
eles não encontraram o verdadeiro sentido da fé.
Somente quando entendemos a razão clara e o
propósito para levarmos uma vida Cristã é que
podemos nos tornar ativos e fervorosos nela. Então,
nós gostaremos de ouvir a Palavra de Deus e
orarmos. Vamos querer congregar voluntariamente
na igreja e teremos comunhão partilhando amor

com outros crentes.
1 Pedro 2:5 diz: “Vós também, como pedras
vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio
santo, para oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.” Como escrito,
os filhos de Deus devem tornar-se sacerdotes que
oferecem sacrifícios santos e agradáveis, aceitáveis
a Deus por Jesus Cristo.
Claro, nossa vida Cristã não é gerenciada apenas
por nossa própria força. É por isso que o Deus de
amor enviou o Ajudante, o Espírito Santo para os
Seus filhos como um presente. Se aceitamos Jesus
Cristo e nos arrependemos de nossos pecados
completamente, o Espírito vem em nossos corações
e nos ensina todas as coisas, traz à nossa lembrança,
e nos conduz à verdade (João 14:26, 16:13).
Até a nossa fé crescer até certo ponto, podemos
levar uma vida Cristã passiva e precisarmos da
ajuda ou conselhos de outros. Mas depois de certo
grau de crescimento, é importante o quanto oramos
em dependência do Espírito e nos esforçarmos para
obter respostas de Deus.

Você valoriza a meta ou o processo para alcançá-la?
A definição específica de uma meta ou metas é
muito importante na realização de um sonho. No
entanto, se colocamos tanta importância nas metas
que negligenciamos o processo, não é perfeito.
O processo de concretização da meta do coração
do espírito é sentir o coração de Deus e alcançar
a felicidade e a paz no coração cada vez mais.
Se você almejar isso e se esforçar para alcançálo, você sentirá a alegria e felicidade descobrindo
sua verdadeira natureza e, em seguida, se livrará
de coisas falsas. No entanto, se você só valoriza a
meta e os seus resultados ou consequências, você
poderá se sentir conturbado e experimentar a dor
tentando livrar-se de coisas falsas.
Se você levar uma vida religiosa verdadeira,
você não vai se arrepender e se sentir magoado por
ainda não ter conseguido alcançar sua meta. Mas,
em vez disso, você se sentirá alegre e feliz com a
esperança de alcançar a meta. Devemos examinar

os nossos corações em cada passo em direção à
meta. Ao praticar as boas obras em nossas vidas,
mesmo que elas pareçam menores, caminhamos
cada passo do passo a passo da fé.
Tais coisas como falar palavras de amor, orar e
ler a Bíblia apesar da agenda lotada, podem levá-lo
a acumular coisas espirituais e a alcançar uma meta
mais rapidamente. Uma vida religiosa é como
edificar a vocês mesmos na vossa fé santíssima
(Judas 1:20).
Se você tiver a maior das metas, que é a Nova
Jerusalém, o lugar mais bonito no Céu, e o espírito,
que é a fé agradável a Deus, então você poderá
levar uma vida Cristã feliz (Apocalipse 21:2, 1
Tessalonicenses 5:23). Você vai, naturalmente,
valorizar todas as etapas do processo para a meta,
não apenas o valor da própria meta.
A passagem de Mateus 20:20 descreve uma
situação em que a mãe de Tiago e João pediu a

Jesus para deixar seus dois filhos se assentarem ao
seu lado, um à Sua direita e outro à Sua esquerda.
Então, Jesus disse: “Você é capaz de beber o cálice
que Eu estou para beber?” Naquela época, os Seus
discípulos não sabiam o significado de ‘beber o
cálice’, nem entendiam como seria abençoado
dessa forma. Mas, depois de receber o Espírito,
eles perceberam o significado, a maioria deles
bebeu ‘o cálice’ da paixão do Senhor, e ao fazer
isso eles vieram a participar de Sua glória (Lucas
22:28-30).
Portanto, a fim de ganhar essa Nova Jerusalém
que está cheia da glória de Deus, devemos
acumular coisas, uma a uma, de acordo com a
justiça de Deus. Quando nós corrermos alegres
e felizes em direção à meta com esperança,
poderemos alcançar o coração do espírito e,
finalmente, entrar na Nova Jerusalém, que é a
maior meta de todas.
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“O Ministério Israel
Não É Difícil Agora”
Pastor Sergey Vocharnikov
(Igreja Espírito Vivo Nazaré em Israel)

Eu sou um judeu que nasceu na Ucrânia. Minha
família mudou-se para a Rússia, onde conheci minha
esposa e aceitei o Senhor. Os membros da família da
minha esposa eram Judeus Messiânicos e meu sogro
era um pastor. Em 1989, minha esposa, sua família e
eu nos mudamos para Haifa, em Israel, e começamos o
trabalho missionário.
No início de 1990, quando iniciou a antiga União
Soviética, muitos Judeus que moravam na Rússia se
mudaram para Israel e nos esforçamos para evangelizálos. Eu me tornei um pastor em 1994 e começou o meu
ministério em Nazaré, onde Jesus cresceu. Mas não
foi fácil pregar o evangelho em Israel, onde as pessoas
acreditam no Judaísmo.
O Fórum do Cristal foi fundado pela unidade dos
pastores Israelenses
Um dia, em 2004, recebi um telefonema do Pastor
Alexander Yepp, da Alemanha. Ele foi o presidente
do Comitê Organizador da Cruzada dos Estados da
Alemanha do Dr. Lee, de 2004. Ele me pediu para
participar da cruzada dizendo que um revivalista
conhecido viria. Eu não poderia atender a seu pedido,
então meu pastor assistente o atendeu e ele entregou a
mensagem cheia de vida do Dr. Lee e as incríveis obras
poderosas que tinham revelado lá para mim.
Quando eu ouvi sobre as obras de fogo do Espírito,
isso mudou o meu coração profundamente. Apesar
de terem passado 10 anos desde que eu abri a igreja,
eu ainda estava passando por dificuldades devido a
finanças e perseguição por Judeus. Mas o ministério do
Dr. Lee me levou a ter uma nova visão para pregar o
evangelho em Israel.
Em outubro de 2005, fiz uma visita a Seoul para
participar do evento 23º Aniversário da Igreja Central
Manmin. A apresentação do Comitê de Apresentações
Artísticas lembrou-me do Céu. Acima de tudo, percebi
que as mensagens do Dr. Lee e a Reunião de Oração
Daniel, que foi realizada todas as noites, foram forças
motrizes para a revitalização da igreja.
Eu estava certo de que eu tinha recebido uma resposta
para minha oração, na qual, por um longo tempo, eu
queria encontrar um mentor espiritual e evangelizar
Israel. Então eu tive a minha igreja registrada como
igreja filial da Manmin. Posteriormente, participei das
cruzadas dos estados da DR Congo e em Nova York
nos Estados Unidos, em 2006. Eu testemunhei muitas
pessoas sendo curadas de suas doenças, e receberam
respostadas e glorificaram a Deus. Eu fui tocado por
eles.
Desde julho de 2007, o Dr. Lee pregou o evangelho
da santidade e as obras de poder 12 vezes por 3 anos,
de Nazaré, no Norte, a Eilot, no Sul. Em particular, em

RGC
Rede Global Cristã

Tel: +82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

25 de julho de 2007 comecei o ministério israelense
celebrando a primeira reunião na minha igreja, Igreja
Espírito Vivo Nazaré, que mudou meu coração
profundamente.
Seus 3 anos de ministério encorajaram os Judeus
Messiânicos em Israel. Como seu próprio fruto, pastores
Israelenses organizaram o Fórum do Cristal (Associação
de Pastores Israelenses) em um sentido de unidade.
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mesmo em coração e pensamentos, e eu ensino também
aos membros da minha igreja a fazer isso.
Muitos pastores visitaram Israel de outros países,
porque essa é a terra santa onde Jesus nasceu. Quando
eles nos viram pregando o evangelho acima das
dificuldades no país do Judaísmo, eles disseram que
iriam nos ajudar, mas eu conheci ninguém que manteve
a promessa.
No entanto, o Dr. Lee tem nos ensinado a providência
de Deus, na qual o Evangelho retorna para Israel, “a
parte mais remota da terra”, e continua a nos dar apoio
financeiro e espiritual sem poupar. Então, pastores
israelenses também pregaram o evangelho com ousadia
e conduziram muitas cruzadas no exterior, com o lenço
no qual o Dr. Lee orou (Atos 19:11-12).
Eu também lidero cruzadas com o lenço todo ano na
Índia. Eu experimentei obras poderosas como pessoas
sendo curadas de infertilidade e pacientes alcoólatras se
tornando normais. Eu dou toda graça e glória a Deus,
que alcançou a providência do tempo do fim através do
Dr. Jaerock Lee.

Jesus Cristo foi proclamado na Cruzada dos
Estados de Israel do Dr. Jaerock Lee
Em setembro de 2009, o Dr. Lee Jaerock conduziu a
Cruzada dos Estados de Israel no Centro de Convenções
Internacionais em Jerusalém, que é o centro de Israel. A
cruzada foi transmitida em aproximadamente 220 países
através de 33 emissoras do país. Dr. Lee corajosamente
proclamou a respeito de Deus, o Criador, e Jesus Cristo.
Na verdade, um número de pastores estrangeiros pregou
em Israel, mas não houve nenhum pastor que ensinou
claramente o porquê Jesus é o nosso único Salvador e
seu significado espiritual. Mas, o Dr. Lee pregou sobre
isso mesmo para os Judeus e confirmou a autenticidade
das obras na Bíblia, mostrando obras poderosas.
Israel é o berço do evangelho, mas o povo não aceitou
Jesus Cristo como seu Salvador. Os pouquíssimos
Judeus Messiânicos foram condenados na sociedade
e estavam desencorajados. Mas, depois da cruzada, os
Judeus Messiânicos tornaram-se enérgicos e realizaram
um ministério ativo com o Fórum do Cristal no centro.
Muitos pastores aqui têm recebido grande graça de
ambos, os seus sermões e o ministério do Dr. Lee de
santificação. Desde que eu percebi o que é uma vida
santificada, eu tenho tentado jogar fora os pecados,
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A Cruzada dos Estados e Israel do Dr. Jaerock Lee, em 2009, foi
realizada no ICC Jerusalém, o centro de Israel. Ele pregou a mensagem
e mostrou as obras de poder com a sua oração pelos doentes, o que
glorificou a Deus.
A cruzada foi transmitida em mais de 220 países através da televisão
pública, emissoras de TV a cabo e via satélite, o que levou inúmeras
pessoas a receberem a salvação, respostas e cura.
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