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 “Eu  e s t i ve  l onge  da  i g r e j a  e 
espiritualmente perdido. Encontrei-me 
em dificuldade e tive um tempo difícil 
em uma vida mergulhada no pecado. 
Na época aconteceu de eu ouvir um dos 
sermões do Dr. Jaerock Lee. Eu achei 
muito diferente dos outros e comecei a 
comprar e ler seus e-books. Eles foram 
mais incríveis do que, Céu I e II e A 
Medida da Fé desvendando o mistério 
dos céus e da fé! Eu senti a presença de 
Deus e entendi que seu poder na Bíblia 
ainda está se desenrolando a mim. Todos 
os problemas que tive foram por minha 
causa”.

Dr. Jaerock Lee ganhou uma visão 
sobre o mundo espiritual, oferecendo 
número incalculável de orações e jejum, 
e colocando esse conhecimento em seus 
livros. E estes livros podem oferecer-
lhe conselhos benéficos para a vida e 
mostrar as formas de lidar com os seus 

problemas.
Aqui estão alguns dos livros mais 

recomendados: Experimentando a Vida 
Eterna Antes da Morte e Minha Fé 
Minha Vida, memórias depoimento do 
Dr. Lee para aqueles que perderam toda a 
esperança devido a doenças, A Medida da 
Fé, para os cristãos que querem verifi car 
a sua fé, A Mensagem da Cruz, com 
propósito de vida e profunda e misteriosa 
providência e o amor de Deus; e o 
Espírito, Alma e Corpo, sobre a origem 
humana e um olhar profundo no mundo 
espiritual.

Além disso, o Dr. Lee tem obras de 
temas baseadas em série. Estas séries 
lançam as bases firmes de fé para 
os novos cristãos e também ajudam 
os líderes da igreja a crescerem de 
forma sustentável. Tais áreas temáticas 
abrangidas por excelência são: Fé, 
Respostas, Culto de Adoração, Oração, 

Cura Divina, os Dez Mandamentos, bem-
aventuranças, e as Dez Pragas.

Estas séries de livros falam o que é fé, 
como você pode receber respostas de 
Deus a respeito da salvação, a vida eterna, 
saúde, longevidade, riqueza, e criação 
e filhos. Eles também abrangem temas 
sobre como você deve adorar e orar, o que 
cada um dos Dez Mandamentos signifi ca 
e o que as bênçãos são de verdade. Há até 
mesmo um relato de como a boa vontade 
de Deus está por trás de algumas afl ições.

Existem também outros livros, como 
uma série de palestras, uma série de 
sermões de encontro de avivamento, um 
livro de história da conquista Canaã, uma 
diretriz para as igrejas, uma coleção de 
sermões de colunas, livros de autoajuda, 
memórias testemunhos dos cristãos, e 
livros de estudo da Bíblia.

Dr.  Lee teve mais de 94 l ivros 
publicados e eles foram traduzidas e 

impressos em 58 idiomas até setembro 
de 2014 Eles estão levando inúmeras 
pessoas em todo o mundo para a salvação 
e deliberando fé a tantos outros. Em julho 
de 2014, o seu 300ª volume traduzido de 
Desperta, Israel foi lançado em hebraico.

Seus livros em vários idiomas estão 
disponíveis através principais editoras 
no exterior, incluindo Charisma Media, 
EUA; Cornelius, Alemanha; Evangelista 
Media, Itália; Andi Publisher, Indonésia; 
e Grace Publishing House, Taiwan. Eles 
são distribuídos em todo o mundo via 
amazon.com e Barnes & Noble US; New 
& Best da Ucrânia; ElimBookstore de 
Taiwan;e AntoineiD do Líbano.

Seus livros em chinês foram exibidos 
21 Feira Internacional do Livro de 
Beijing de 27 de agosto a 31 em 2014, 
incluindo os mais novos Profi ssões livro 
na edição chinesa. Os livros atraíram 
grande atenção do público.

Cheio de Vida Espiritual, Renovação e 
Sabedoria para Toda a Vida!

Os Livros do Dr. Jaerock Lee beneficiam a todos

Os livros do Dr. Jaerock Lee trouxeram vida e renovação para os leitores do mundo, com as suas 58 edições multilíngues. Entre essas edições 323 volumes de 48 idiomas, sob a forma de 
e-book. Eles estão disponíveis no kindle. amazon.com, iBooks, e Livros no Google Play. Muitas pessoas ao redor do mundo descobriram as chaves para desvendar os mistérios da Bíblia, 
Céu, e o caminha da fé lendo seus livros.
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Ficamos felizes quando vemos a 
beleza da natureza e todas as coisas 
nela e sentimos o coração de bondade. 
Quão felizes seremos se alcançarmos o 
coração de Deus! Deus é a origem de 
toda a beleza, toda a bondade e amor.

O amor de Deus é a paz que derrete 
a dor, e é o brilho e a esperança afasta 
a escuridão. É a fonte de força que 
incentiva aqueles que perderam a 
esperança. É também alegria que 
expulsa a tristeza. É o conforto que 
enxuga as lágrimas e a fonte de energia 
de vida que transforma corpos e 
corações cansados.

Esse lindo amor é o amor de Deus 
para conosco. É o nível mais alto do 
amor.

1. O amor de Deus que cultiva a 
humanidade e os leva a se tornarem 
seus verdadeiros fi lhos

Deus criou o primeiro homem, Adão, 
e o colocou-o no Jardim do Éden. Há 
todos os tipos de flores e as árvores 
crescem. Os animais adoráveis vivem e 
correm na beleza de sua natureza. Existe 
fruta abundante em todos os lugares.

E Deus também deu a Adão uma bela 
ajudadora, Eva. Não porque Adão se 
sentiu solitário, mas porque Deus, que 
existia sozinho por tanto tempo, sabia de 
antemão que Adão teria essa sensação, 
de antecedência e em Seu amor, ele deu-
lhe um ajudante.

Como o primeiro homem, Adão 
andava com Deus e gozava de grande 
autoridade como o senhor da criação 

nos arredores por inúmeros anos. Mas 
faltava-lhe algo como verdadeiro filho 
de Deus, porque ele não foi capaz de 
realmente sentir o amor de Deus, mesmo 
Deus tendo dado seu amor a Adão na 
medida certa.

Adão gostava de todas as coisas que 
Deus tinha dado a ele, mas ele não se 
sentia valor delas ou gratidão por eles, 
porque nada foi adquirida através de seus 
próprios esforços. Além disso, ele não 
entendeu o significado de infelicidade 
ou morte, porque ele nunca tinha 
experimentado. Porque Adão nunca 
tinha experimentado qualquer ódio por 
alguém, não conhecia o verdadeiro valor 
do amor. Em outras palavras, ele não 
tinha a experiência da relatividade.

É também por isso que Adão e 
Eva caíram na tentação da serpente 
e comeram do fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do mal. Deus 
disse-lhes: “Porque no dia em que 
dele comerdes certamente morrerás” 
(Gênesis 2:17). Mas eles não sabiam 
o que ‘morrer’ realmente significa. 
Então, pode se dizer que Deus não 
sabia que eles iriam comer da árvore do 
conhecimento do bem e do mal? Não, 
isso não acontece. Ele sabia de antemão 
o que iria acontecer. Mas Adão e Eva 
tinham livre arbítrio com o qual eles 
poderiam escolher livremente entre as 
coisas, e é aqui que a providência de 
cultivo humano estava escondida.

‘O cultivo humano’ é nos deixar 
experimentar lágrimas, tristeza, dor e 
morte, para que sejamos capazes de 
sentir quão precioso e valioso podemos 
desfrutar no céu realmente é e para 
que possamos apreciar a verdadeira 
felicidade lá. Com isso, Deus quis 
compartilhar o amor conosco para 
sempre no belo céu onde o Jardim do 
Éden não pode sequer ser comparado.

N o  f i n a l ,  A d ã o  e  E v a  f o r a m 
expulsos do Jardim do Éden porque 
desobedeceram a Palavra de Deus em 
seu livre-arbítrio. Porque Adão perdeu 
autoridade de governar sobre todas as 
coisas, os animais e as plantas sob sua 
autoridade também foram amaldiçoados. 
Na terra que era abundante e bela, 
espinhos e ervas daninhas começaram a 
crescer e os homens já não eram capazes 
de comer sem trabalhar.

Embora  Adão e  Eva t ivessem 
desobedecido, Deus fez roupas de pele e 
os vestiu. Ele os vestidos para proteger 
os corpos daqueles que viveriam em 

um lugar que era totalmente diferente 
do Jardim do Éden e os enviou para a 
terra (Gênesis 3:21). Deus poderia ter se 
sentido como um pai que envia seu fi lho 
a um lugar distante para que no futuro 
seu filho pudesse ser melhor. Mas não 
tendo o coração que era como a de Deus, 
desde o início do cultivo, a humanidade 
tornou-se cada vez mais manchada 
com o pecado e tornou-se rapidamente 
distante de Deus (Romanos 1:21-23).

2. Deus preparou Jesus Cristo 
desde o inicio dos tempos

1 Timóteo 2:4 diz: “[Deus] quer 
que todos os homens sejam salvos e 
cheguem ao pleno conhecimento da 
verdade”. O amor de Deus é dado não 
apenas a determinadas pessoas em um 
período específico. Deus deseja que 
todos os homens sejam salvos. Ele tem 
a porta da salvação aberta e muito se 
alegra quando cada alma retorna a ele, e 
ele saúda calorosamente a todos.

Pelo amor de Deus, que nunca desiste 
de nós até o fi m, o caminho da salvação 
é aberto para todos os homens. O 
caminho é Jesus Cristo, que é unigênito 
Filho de Deus. Através do Seu precioso 
sangue e Sua vida, Jesus pagou o preço 
do pecado, que os pecadores deveriam 
ter pagado. Ele pagou em nome deles.

Porque, como dito em Hebreus 9:22, 
“...sem derramamento de sangue não 
há perdão”, Deus permitiu que Jesus 
derramasse seu precioso sangue para 
redimir a humanidade de todos os 
pecados. No fi nal, Jesus foi crucifi cado, 
mas ele venceu a morte e ressuscitou no 
terceiro dia, porque ele não tinha pecado. 
Desta forma, o caminho da salvação foi 
aberto.

A maioria dos pais dizem que seu 
fi lho é a menina dos seus olhos quando 
eles expressam seu amor por eles. Eles 
consideram seus filhos mais preciosos 
do que suas próprias vidas. Assim, é 
a última palavra em amor que Deus 
sacrificou o seu Filho unigênito para 
nós. Além disso, Ele está preparando o 
belo céu de almas que foram levados de 
volta pelo sangue precioso do Senhor 
Quão surpreendente o Seu amor é!

3. O amor de Deus que envia o 
Espírito como presente e nos leva 
para o Céu

O amor de Deus não termina aqui. Ele 
também dá o Espírito para quem aceita 
Jesus Cristo e que foram perdoados de 

pecados. O Espírito Santo é o coração de 
Deus. Depois que Jesus foi crucifi cado, 
ressuscitou e subiu ao céu, Deus enviou 
o Espírito em nossos corações.

O Espírito intercede por nós com 
gemidos profundos demais para 
palavras e leva-nos a arrepender quando 
cometemos pecados. Ele dá a fé para 
as pessoas com fé fraca e também dá 
esperança para o Céu para os que a 
perderam. Assim como a mãe trata a seu 
fi lho tão delicadamente, o Espírito Santo 
nos faz ouvir a sua voz na hora certa, 
para que não caiamos ou nos ferimos. 
Ele nos ensina o coração de Deus que 
nos ama e nos leva para o céu.

S e  v o c ê  e n t e n d e r  e s s e  a m o r 
profundamente em seu coração, não 
deixa de amar a Deus. Se amamos a 
Deus, do fundo do nosso coração, então 
Deus irá devolver-nos o Seu amor que é 
muito grande e incrível para expressar. 
Ele nos abençoará com boa saúde, tudo 
irá bem, e prosperidade. É claro que esta 
é a lei espiritual, mas Deus também quer 
que nos sintamos Seu amor através das 
bênção e respostas.

Quando encontramos com Deus 
pela primeira vez e seu problema foi 
resolvido você pode ter se sentido grato 
pelo amor que perdoou você que era um 
pecador. Também pensa ‘Como devo 
retribuir a graça de Deus?’ Você pode 
ter sido abraçado com o amor de Deus, 
que lhe deu o céu eterno, onde não há 
nenhuma preocupação, sem ansiedade, 
sem doença, sem dor, e nenhuma morte. 
Não é que nós tenhamos amado a Deus 
em primeiro lugar, mas Ele nos amou 
primeiro e veio e nos deu a sua mão (1 
João 4:19).

Ele nos ama não porque somos dignos. 
Mas é o amor de Deus que enviou o seu 
Filho unigênito para nós, que estávamos 
destinados a morrer como pecadores. 
Ele ama todos os homens e cuida deles 
com mais amor do que o de uma mãe 
que não pode esquecer seu fi lho recém-
nascido (Isaías 49:15), e ele nos espera 
sentir como mil anos fossem apenas um 
dia.

Queridos irmãos e irmãs. O amor 
de Deus é o amor genuíno que não 
muda mesmo após um longo período 
de tempo. Eu oro em nome do Senhor, 
que ao sentir o amor de Deus que está 
aguardando o dia em que poderemos 
apreciar o belo céu e glória com ele, 
você será abençoado para ser cheio de 
graça.

O Amor de Deus

“Nós conhecemos e cremos 
no amor que Deus tem por 
nós, Deus é amor,  e quem 
permanece no amor permanece 
em Deus e Deus nele” (1 João 
4:16).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Você recebeu o Espírito Santo 
quando acreditou?

Nem todos podem receber a salvação apenas porque 
ouviram o evangelho e invocaram o nome do Senhor. 
Além de clamar pelo seu nome, eles devem conhecer a 
vontade de Deus e a pratica-la para ser salvo (Mateus 
7:21).
Quem aceita Jesus Cristo se tornam filhos de Deus, 
os seus nomes estão escritos no Livro da Vida, e o 
Espírito Santo é dado a eles em seus corações como 
um presente. Posteriormente o Espírito ajuda-os a não 

pecar, vivendo dignamente na Palavra de Deus. Isto é, 
Ele os guia a guardar-se de velhos hábitos, lançar fora o 
pecado e o mal, e a viver na verdade, como Deus quer. 
Somente com o Espírito Santo pode se nascer de novo 
como novas criaturas do Senhor e alcançar a salvação 
perfeita.
Então, qual é a ‘prova’ de que as pessoas receberam o 
Espírito Santo, o sinal da salvação? Aqui estão as oito 
provas. Vejas agora e análise se você recebeu o Espírito.

Você tenta guardar os 
mandamentos?

Você vence o mundo 
com a fé?

Você está disposto a 
obedecer a Palavra de Deus?

Você tem a garantia de 
salvação?

Você tenta viver uma 
vida santa?

Você ora com fé 
sabendo que as 
respostas virao?

Você ama os irmãos e 
irmãs em Cristo?

Você vive a vida de 
Deus?

Com o Espírito Santo em você, 
você se sente grato pelo amor e graça 
de Deus perdoando os pecados em 
você, naturalmente, tendo amor por 
ele. Na medida em que você ama, 
você pode guardar melhor os seus 
mandamentos, assaid em 1 João 5:3: 
“Porque este é o amor de Deus, que 
guardemos os seus mandamentos; e os 
seus mandamentos não são pesados”.

Você já pode ter achado difícil 
compreender a Palavra de Deus e 
conhecer a Sua vontade. Depois 
de receber o Espírito, porém, você 
entende a vontade de Deus para que 
você tente manter a Sua Palavra. Isso 
porque o Espírito em você nunca 
para de guiá-lo para guardar os Seus 
mandamentos.

 1 João 5:4 afirma: “o que é 
nascido de Deus vence o mundo; 
e esta é a vitória que vence o 
mundo: a nossa fé”.

O s  f i l h o s  d e  D e u s  q u e 
receberam o Espírito Santo não 
fazem amizade com o mundo em 
que o pecado e a iniquidade são 
crescentes. Em vez disso, seguem 
a vontade de Deus com a ajuda 
do Espírito, pelo qual eles podem 
alcançar fé espiritual para vencer 
o mundo e com essa fé é que eles 
podem superar qualquer tipo de 
difi culdade, sem medo.

Alguns de vocês podem ter sido 
forçados a frequentar a igreja por 
outros. Mas uma vez que você recebe 
o Espírito, ele permite que você sinta 
o amor de Deus que implacavelmente 
sacrificou o seu Filho unigênito na 
cruz e que o Senhor que se tornou 
sacrifício expiatório por você. Então 
você de bom grado e voluntariamente 
participa de todos os tipos de cultos e 
obedece à Palavra.

Às vezes você pode desobedecer 
a ter fraqueza na fé, mas se você 
continua orando fervorosamente 
obedecendo e não desistindo, o 
Espírito Santo irá ajudá-lo. De acordo 
com a Sua ajuda você irá crescer 
na fé e será capaz de obedecer 
perfeitamente.

Não importa quanto tempo você 
frequentava a igreja, você não pode 
ter certeza da salvação a não ser que 
você tenha recebido o Espírito. Mas, se 
você recebeu o Espírito Santo, mesmo 
como novos cristãos podem dizer com 
confi ança que foram salvos.

Como você pratica a Palavra de 
Deus, a fé é dada de cima e esperança e 
segurança para o Céu brotam em você. 
Com a ajuda do Espírito, você crê que é 
salvo de todo o seu coração pode então 
foi pode confi antemente confessar isso, 
resultando em verdadeira salvação 
(Romanos 10:9-10).

Você não deve ter nenhum 
desejo de voltar  à  sua vida 
passada que estava manchada 
com o pecado e do mal, pois você 
tem o Espírito Santo que habita 
em vós. Você odeia os pecados e 
o mal e tentar viver na bondade e 
luz, alcançando assim o coração 
do Senhor.

Se você agir na ilegalidade, 
mesmo com o Espírito em vós, 
Ele lamenta fazendo com que 
você se senta angustiado. Se 
você desvia-se de tal forma 
pecaminosa para a verdade, no 
entanto, você não vai mais se 
sentir angustiado, paz e alegria 
virão. Dessa forma, o Espírito 
nos ajuda a viver na verdade.

1 João 5:15 diz: “E, se sabemos 
que nos ouve em tudo o que 
pedimos, sabemos que alcançamos 
as petições que pedimos nele”.

Se você recebeu o Espírito 
Santo e tornou-se filho de Deus, 
você sabe que Deus é seu pai. 
Assim, você pode pedir-lhe que 
quiser crendo que ele responde 
a você. O Espírito ensina a pedir 
dentro de vontade agradável de 
Deus e, assim, você pode receber 
as bênçãos transbordantes dele.

Com o Espírito em você, você 
aprende que irmãos e irmãs em 
Cristo são a sua verdadeira família 
que irão viver com você no céu 
eterno como fi lhos de Deus. Então 
você irá amá-los mais do que sua 
própria família.

Então se você também ama a 
Deus e à igreja que é o corpo do 
Senhor, e ama o pastor e tenta 
servi-lo. Como dito em 1 João 4:20: 
“Se alguém diz: ‘Eu amo a Deus, 
e odeia seu irmão, é mentiroso; 
porque aquele que não ama a seu 
irmão, a quem vê, não pode amar a 
Deus, a quem não vê”.

Se você entende o amor de 
Deus que o ama, a ponto de ter 
sacrificado o seu Filho unigênito, 
você não pode deixar de viver uma 
vida em que ‘Deus seja o primeiro’.

Um mentiroso é transformado em 
um homem honesto; uma pessoa 
carente de amor, em uma pessoa 
cheio de amor, um desordeiro ‘ 
se torna em um pacificador; e as 
pessoas na escuridão vêm para a 
luz. Seguindo a verdade agradável 
a Deus e vivem como Deus quer, é 
a prova do recebimento do Espírito.
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Irmão Deukseop Kim (46 anos)

3-23 Coreia do Sul

Eu sou filha do Pastor Grigory Kolessov que 
ministra para a Igreja Fountain of the Truth na 
Estónia. Ele se encontrou com a missão da equipe 
Manmin durante a sua visita para fazer arranjos para 
a Cruzada de curas e milagres do Dr. Jaerock Lee em 
2010 na Estónia, em setembro de 2010. Eles haviam 
contato ao meu pai sobre as obras poderosas do Dr. 
Lee que se manifestam para confirmar a Palavra de 
Deus. Bastante emocionado, ele fez o registro da 
igreja como uma das igrejas fi liais da Manmin. Desde 
então, a minha família foi abençoada pelos cultos de 
Manmin via www.gcntv.org.

Em 15 de novembro de 2012, eu tinha fortes 
dores abdominais e foi para o hospital. Um resultado 
inesperado mostrou grandes cistos em ambas às 
trompas de Falópio. Fui aconselhada a ir para um 
hospital maior e a fazer uma cirurgia. Também me foi 
dito que eu teria problemas com de infertilidade. Eu 
tinha aprendido com o Dr. Lee que todas as doenças 
são causadas por pecados (Êxodo 15:25), então eu me 
arrependi que não tinha vivido na Palavra de Deus.

Pastor Grigory orou por mim com o lenço em que o 
Dr. Lee havia orado (Atos 19:11-12). Recebi a oração 
do Dr. Lee para os doentes através da Internet durante 
o culto de sexta-feira a noite em 23 de novembro. 
Eu me senti quente e tive a certeza de cura. Em 
seguida, o teste posterior revelou que os grandes 
cistos desapareceram e meu médico disse que era um 
milagre.

Em junho de 2014, me formei na escola com 
as mais altas honras e ganhei uma medalha de 
ouro da escola. Eu fui abençoada sendo aceita 
pela Universidade de Tartu, a universidade mais 
conceituada na Estónia e até foi convidada para a festa 
do jardim pelo Presidente da Estónia.

Em 29 de julho de 2014, fi z uma visita à Coréia para 

me juntar ao Retiro de Verão Manmin com a mãe e 
minhas irmãs. O programa de quatro dias foi ótimo! O 
Seminário foi excepcionalmente bom e o Encontro de 
Cura Divina estava transbordando com testemunhos 
de cura através da oração do Dr. Lee. Havia grandes 
enxames de libélulas pousando suavemente sobre 
os membros e os Eventos do Dia do esporte foram 
apreciados em unidade no melhor tempo possível. 
The Camp Fire Worship Concert nos encheu de graça 
devido a elogios tocantes do Dr. Lee e a visita ao local 
Muan Água Doce foi também (local onde a água do 
mar amargo e salgado foi transformada em água doce 
através da oração do Dr. Lee). Nem um único evento 
parece ter sido negligenciado. De volta a Estónia, 
ainda estou vivendo no amor de Deus. Aleluia!

Irmã Victoria Kolessova (18 anos) Igreja Fountain of the Truth na Estónia

Guiado por minha esposa, Diaconisa Junior Miyeon Kim, 
comecei a freqüentar a Igreja Central Manmin em janeiro 
de 2013 Duas semanas depois eu conheci o Deus vivo e 
minha vida foi renovada.

Eu tinha uma febre tão alta que tive que tirar dois dias 
de folga do trabalho. Mas eu assisti os cultos de domingo, 
durante o qual eu recebi a oração do Dr. Jaerock Lee para os 
doentes. Eu estava então completamente curado e retornava 
ao trabalho no dia seguinte. Eu estava prestes a fumar lá, 
mas de repente senti o cheiro de borracha queimada. Foi tão 
nojento que eu parei de fumar logo em seguida.

Eu li os livros do Dr. Lee Experimentando a Vida Eterna 
Antes da Morte e A Mensagem da Cruz. I comecei a sentir 
o amor de Deus e aprender o signifi cado da cruz. Eu tentei 
obedecer à Sua Palavra, guardar o sábado, dando o dízimo, 
e orando. Ao fazê-lo, eu me afastei da TV, esportes e fi lmes 
que eu gostava muito.

Eu ouvia os sermões do Dr. Lee em O Céu e o Inferno 
através da Internet (www.manmin.org). Estes levantaram 
minha consciência de como é importante para alcançar 
o coração do Senhor acima de tudo. Para lançar fora a 
mentira do coração, jejuei e orei. Comecei a usar expressões 
honoríficas a minha esposa e tentei ter paz e servir aos 
outros no ambiente de trabalho.

Nesse meio tempo, eu tive uma experiência fantástica na 
Reunião de Oração de Daniel no domingo, 13 de julho de 
2014, ouvi o som alto da minha orelha esquerda como se eu 
estivesse na frente de uma grande caixa de som. Na verdade 

eu já havia caído de um lugar alto durante os meus anos 
de colégio e tinha a minha membrana timpânica esquerda 
perfurada. Eu mal podia ouvir do ouvido esquerdo. Se 
eu falasse no telefone usando meu ouvido esquerdo eu 
não conseguia ouvir o que o locutor dizia. Não somente a 
pessoa, mas também me encontrei desconfortável. Mas, 
desde o que aconteceu na reunião, passei a ouvir bem no 
meu ouvido esquerdo!

Depois de curado disso, tive a certeza de cura de 
rinite e do no ombro dor que tinha há dez e cinco anos, 
respectivamente. Enquanto isso, foi-me dito que o Dr. Lee 
conduziria a Reunião de Cura Divina após o Seminário do 
Retiro preparado com saudade, e em três dias de oração 
jejum.

Eu tinha tomado muitos remédios devido a rinite até que 
fui levado para a igreja. A lata de lixo no meu escritório 
estava sempre cheio com os tecidos em que eu tinha 
limpado meu nariz. Quando uma grande quantidade de 
pólen voava espirrava muito e tinha muito corrimento 
nasal. Desde 2010 ainda havia piorado. Isso causou falha de 
memória e distúrbios de concentração, o que levou a erros 
no trabalho. Quando em dia chuvoso ou úmido eu ainda 
tinha dor de cabeça severa. Pior, ele causava náuseas por 
isso pedia licença mais cedo do trabalho.

Eu tinha tido dor no ombro devido a um colapso no 
pescoço, então eu tinha recebido fisioterapia. Mas foi 
piorando ao longo do tempo. A dor se mudou para ombro, 
os músculos das costas, braços, mãos, pescoço, cabeça, 
e até mesmo os olhos. Eu sentia como se estivesse tendo 
um peso no meu ombro o tempo todo, e depois ouvia meu 
ombro ranger.

Mas recebendo a oração do Dr. Lee na Reunião de Cura 
Divina na primeira noite do Retiro em 4 de agosto de 2014, 
fui completamente curado da rinite e dor no ombro. Quão 
grato é respirar bem e viver sem dor! Dou graças e glória a 
Deus, que me permitiu viver uma vida saudável.

“Eu sinto a presença de Deus 
comigo e com o Seu amor!”

Irmã Kolessova (à direita) com sua mãe e irmãs 

durante Retiro de Verão 2014 Manmin


