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Queridos irmãos e irmãs em Cristo: 
Dentro de Sua providência para receber 
a volta do nosso Senhor no fim dos 
tempos, Deus estabeleceu a Igreja 
Central Manmin em 1982, e Ele próprio 
tem guiado esta igreja. Ofereçamos, 
pois, toda glória e gratidão a Ele!

Em 2014, o 32° ano de nossa igreja, 
Deus nos deu quatro tópicos de oração 
– ‘Eu Farei’, ‘Ministério’. ‘Santuário 
Cheio de Brilho’, e ‘Obras de Re-
criação’. Neste ano, Ele abençou a 
Manmin de modo a alcançarmos 
a padronização espiritual, termos 
esperança de habitarmos na Nova 
Jerusalém (o melhor lugar do Céu), e 
ganharmos até a esperança de entrarmos 
no espaço entre o primeiro e o segundo 
piso do castelo do pastor!

Em 2015, receberemos bençãos 
a b r a n g e n t e s  q u e  t r a n s c e d e m  a 
imaginação humana através do poder da 
re-criação, e assim, glorifi caremos ainda 
mais a Deus. Vejamos, então, quais são 
os tópicos de oração que Deus nos deu 
para 2015 e como receber as bençãos 
que Ele tem preparado.

O primeiro tópico de oração é ‘Glória’ 
– devemos fi car ainda mais unidos com 
o pastor e darmos perfeita ‘glória’ a 
Deus

Ageu 2:9 diz, “A glória deste novo 
templo será maior do que a do antigo”, 
diz o Senhor dos Exércitos. “E neste 
lugar estabelecerei a paz”, declara o 
Senhor dos Exércitos.

Dentre as inúmeras igrejas que 
existem no mundo, a Igreja Central 
Manmin foi a igreja fundada dentro da 
providência divina pelo próprio Deus. 
Ela foi estabelecida com o propósito 
de alcançar a providência do fim dos 
tempos e se tornar perfeita glória ao 
Deus vivo. 

Desta forma, Deus tem perimitido 
que todo o fluir espiritual, no qual a 
Manmin tem compreendido o profundo 
coração de Deus e Sua providência para 
si, seja uma testificação do Seu poder, 
e experimente a Sua justiça por meio 
do pastor. Por consequência, Deus tem 
sido grandemente glorificado até este 
exato momento através da execução 
continua do evangelismo nacional e 
da missão mundial – especialmente da 
propagação do evangelho da santidade 
e de poderosas obras em Israel, a parte 

mais remota da terra. Contudo, Deus 
quer receber ainda mais glória do que a 
anterior.

Além disso, só quando a glória 
presente for incomparavelmente maior 
do que a de antes é que os olhos de todas 
as pessoas de todas as nações serão 
atraídos e elas poderão então conhecer 
o Deus vivo. Assim sendo, em 2015, 
deveremos nos unir ainda mais com 
o pastor para assim recebebermos as 
abrangentes bençãos de Deus e oferecer 
a Ele perfeita glória.

O  segundo  tóp ico  é  ‘F ru to ’ – 
produzamos o lindo ‘fruto’ do espírito 
pleno que Deus deseja

1 Tessalonicenses 5:23 diz, “Que 
o próprio Deus da paz os santifique 
inteiramente. Que todo o espírito, a alma 
e o corpo de vocês sejam preservados 
irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo.”

 Aos olhos de Deus, as pessoas de 
espírito pleno são frutos perfeitos do 
cultivo humano. As lágrimas e sacrifício 
do pastor tem construído o rumo do fl uir 
espiritual onde as pessoas continuam 
seguindo firmes em direção a níveis 
mais profundos de espírito e de plenitude 
de espírito. Nós, portanto, devemos não 
apenas participarmos bem deste fluir, 
mas também irmos para o mundo com 
um lenço de poder, guiando inúmeras 
almas ao Senhor. Ao fazermos isso, 
colheremos, de forma abundante, frutos 
bons e perfeitos de plenitude espiritual.

A providência de Deus para esta 
igreja neste fim de tempo não pode ser 
cumprida só pelo pastor ou por umas 
poucas pessoas de plenitude espiritual. 
Só quando um grande número de irmãos 
se tornarem espirituais e plenamente 
espirituais, e compartilharem da visão 
do pastor, é que as obras de Deus serão 
realizadas perfeitamente.

O terceiro tópico é ‘construamos o 
lindo santuário no qual a glória de Deus 
habitará’

Apocalipse 21:10-11 diz, “Ele me 
levou no Espírito a um grande e alto 
monte e mostrou-me a Cidade Santa, 
Jerusalém, que descia dos céus, da parte 
de Deus. Ela resplandecia com a glória 
de Deus, e o seu brilho era como o de 
uma joia muito preciosa, como jaspe, 
clara como cristal.”

Deus  t em p roporc ionado  uma 
maneira para a nossa igreja construir um 
santuário lindo e magnifi cente que evoca 
a glória da Nova Jerusalém. Acima de 
tudo o mais, Ele espera intensamente 
pela construção do santuário, pois será 
o lugar onde Ele será glorificado por 
louvores e reverência oferecidos por 
Seus filhos santificados. Esses projetos 
enormes da construção do Canaã e do 
Grande Santuário começarão logo que 
a benção abrangente chegar. Quero 
encorajar você a fazer parte desta 
brilhante glória, alcançando o coração 
do espírito e do espírito pleno que Deus 
deseja.

 
O ultimo tópico é ter o poder da re-

criação manifesto, transcendendo a 
imaginação

‘O poder da re-criação’ refere-se ao 
poder que re-cria os céus, a terra, e todas 
as coisas que neles há (Gênesis 1:3). 
A obra da re-criação tem se revelado 
na forma como o amor do pastor, que 
transcede a justiça, fez o livre-arbítrio 
do homem render-se e transformou o 
coração original. Esse tipo de obra será 
manifesta de maneira ainda maior. 

Atualmente o mundo está tão cheio de 
pecado e maldade que encontrar bondade 
fi cou raro. Assim, as pessoas raramente 
aceitam o Senhor. Entretanto, o poder da 
re-criação transformará até as pessoas 
mais maliciosas que parecem que nunca 
poderiam ser salvas; mesmo aquelas 
como Judas Iscariotes se ajolhearão 
diante do nome de Deus. É desta forma 
que as pessoas de todas as nações 
serão guiadas ao caminho da salvação, 
respostas de orações, e bençãos. Ao 
mesmo tempo, mais membros irão para 
a Nova Jerusalém, o que pode glorifi car 
a Deus de maneira perfeita.

Queridos pastores e todos os membros 
de nossas quase 10.000 fi liais ou igrejas 
associadas, nós temos muitas coisas a 
fazer em 2015 de modo a cumprirmos 
a providência de Deus para o fim dos 
tempos. Oro em nome do Senhor para 
que vocês possam se apresentar como 
frutos de espírito e espírito pleno 
rapidamente, cumprirem a providência 
do fi m dos tempos com o pastor, e irem 
para a Nova Jerusalém cheia da glória de 
Deus.

Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee
28 de dezembro de 2014

“Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe! A escuridão cobre a terra, 
dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. 

As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do sua alvorecer.” (Isaías 60:1-3)
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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. 
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Os filhos de Deus devem guardar e 
praticar os Dez Mandamentos ainda 
que não consigam lembrar de todas as 
Palavras dos 66 livros da Bíblia. Os dez 
pontos foram dados por Deus aos Seus 
amados filhos por meio de Moisés e 
são um resumo de todas as Palavras do 
Deus vivo, ou como uma estrutura para 
a Bíblia.

1. Os Dez Mandamentos: Crentes 
devem e conseguem obedecê-los

Assim como devemos obedecer às 
leis deste mundo, há também leis para 
aqueles que aceitam a Jesus Cristo e 
pertencem a Deus; e elas devem ser 
obedecidas.

Essas leis são os mandamentos que 
encontramos na Bíblia, e são divididas 
em quarto categorias: “Faça”, “Não 
faça”, “Guarde isso”, e “Desfaça-
se disso.” Se obedecermos a eles 
poderemos ficar debaixo da proteção 
de Deus e Satanás não poderá trazer 
testes e provações contra nós. Se os 
quebrarmos estaremos pecando e 
isso nos colocará debaixo do poder 
do pecado e  de Satanás ,  o  que, 
consequentemente, nos levará ao 
Inferno.

Devemos entender por que Deus 
nos deu esses mandamentos e por que 
Ele nos diz para os guardarmos. Ele 
não queria amarrar-nos ou dificultar 
as coisas para nós, mas sim guiar-
nos para o Céu, onde não há lágrima, 
nem dor, nem morte, ou doença. Eles 
também são para que desfrutemos de 

vidas abençoados aqui na terra. Alguns 
podem dizer, “Como poderei guardar 
todos os Dez Mandamentos? O que 
conseguimos fazer é só tentar obedecê-
los.” Entretanto, 1 João 5:3 diz, “Porque 
nisto consiste o amor a Deus: em 
obedecer aos seus mandamentos. E os 
seus mandamentos não são pesados.”

Se amamos alguém, ainda que 
a pessoa nos peça um favor muito 
grande, ficaremos felizes em poder 
ajudar. Semelhantemente, com um 
amor verdadeiro a Deus, não é difícil 
obedecer aos Seus mandamentos. 
Além do mais, as coisas para nós, 
que vivemos nos tempos do Novo 
Testamento, são diferentes quando 
comparadas aos tempos do Velho 
Testamento, onde a obediência era total 
e unicamente baseada no esforço e 
determincação da pessoa.

Jesus nos redimiu de todos os nossos 
pecados ao ser crucificado como 
sacrifício expiatório, e qualquer que 
crer nisso e aceitar Jesus Cristo, recebe 
o Espírito Santo e a Sua ajuda.

Com o poder do Espírito, podemos 
obedecer até mesmo àquelas coisas 
que não conseguiríamos só com nossa 
própria habilidade ou força de vontade. 
Se as Palavras de Deus, isto é, se a 
verdade estiver dentro de nós, não 
conseguiremos pecar e viveremos pela 
verdade.

2. Deus é o Criador, Salvador, e 
única e exclusiva Divindade

Êxodo 20:1-3 diz, “E Deus falou 
todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o 
teu Deus, que te tirou do Egito, da terra 
da escravidão. Não terás outros deuses 
além de mim.”

‘Não terás’ nessa  passagem é 
dirigido a Moisés e ao povo de Israel 
que recebeu a palavra. Hoje, todavia, 
é também dirigido a todos os filhos 
de Deus, que tirou os filhos de Israel 
da escravidão do Egito manifestando 
grandes sinais e maravilhas, mas 
também salvou a nós, que éramos 
escravos do pecado. Portanto, como 
filhos de Deus, nunca devemos ter 
nenhum outro deus a não ser Ele.

Deus é a única Divindade verdadeira 
que vive e é toda-poderosa, e Ele criou 
os céus, a terra, e tudo o que há neles. 
Ele domina sobre todas as coisas do 
universo: a história da humanidade; 
a vida, a morte, a sorte, e o azar do 
homem; e Ele nos dá a vida eterna 

e verdadeira. Todavia, os mundanos 
adoram outros deuses em vão, e assim, 
se separam de Deus. Alguns adoram 
divindades solares, outros, a Estrela 
Polar, e outros, rochas ou árvores 
antigas, e até animais, mesmo diante do 
fato de que nada disso pode salvá-los ou 
abençoa-los.

Romanos 1:20 diz, “Pois desde 
a criação do mundo os atributos 
invisíveis de Deus, seu eterno poder 
e sua natureza divina, têm sido vistos 
claramente, sendo compreendidos por 
meio das coisas criadas, de forma que 
tais homens são indesculpáveis.” O 
poder do criador é claramente visto em 
todas as coisas ao nosso redor, e elas 
são uma prova de que há um só Criador.

Todas as estruturas e funções básicas 
de todo homem nesta terra são as 
mesmas. Africanos, caucasianos, 
e asiáticos todos tem dois olhos e 
duas orelhas, e um nariz e uma boca 
localizados todos nos mesmos lugares. 
E não só nos homens, mas também 
nos animais. Isso nos mostra que há 
só um Criador. Além do mais, muitos 
fenômenos naturais também provam 
que Deus é o Criador.

A terra tem os movimentos de rotação 
e traslação, que causam o dia e a noite; 
as quatro estações; marés baixas e altas; 
e a circulação da atmosfera. Muitos 
corpos celestiais estão parados ou se 
movendo para que o melhor ambiente 
para o homem e outros seres vivos seja 
propiciado e eles mantenham sua vida 
nesta terra. O sol e a terra também tem 
se movido na distância mais ideal por 
uma quantidade de tempo imensurável 
sem um erro sequer.

Tudo isso é possível  porque o 
universo e todas as coisas nele foram 
projetadas, criadas, e estão sendo 
operadas pela sabedoria de Deus. 
Deus, o Criador, fez todas as coisas 
e está governando tudo com o Seu 
poder. Devido a essas claras provas, 
ninguém pode dar desculpas no dia do 
Julgamento Final dizendo, “Eu não 
sabia que Deus existia.” 

Na  h i s tó r ia ,  a lgumas  pessoas 
reconheceram o Criador e seguiram 
pelo caminho certo, mesmo sem nunca 
terem ouvido o evangelho. O almirante 
Yi Sun-shin, da dinastia Joseon, sempre 
andou pelo caminho correto e serviu a 
Deus e somente a Deus. Ele não sabia 
de Deus ou do Senhor, mas não adorava 
os exorcistas ou deuses insignifi cantes. 

Com sua consciência leve e boa, ele 
olhava para o céu e temia somente ao 
Criador.

O Deus da justiça abriu o caminho 
para salvar esse tipo de pessoa através 
do que é conhecido como o ‘julgamento 
de consciência’, como lemos em 
Romanos 2:14-16. Dentre as pessoas do 
tempo do Velho Testamento que nunca 
ouviram o evangelho e não conheciam 
a lei de Deus, se elas seguissem a boa 
consciência e cressem em Deus, Ele 
abriria o caminho da salvação para elas.

3. Por que Deus diz que não 
devemos ter outros deuses a não 
ser Ele

Alguns crentes recorrem ou servem 
a outros deuses. Vão a videntes ou 
confiam em feitiçarias ou mágica. 
Alguns tem até amuletos de sorte ou 
talismãs. Outros vão a cerimônias de 
religiões gentias e adoram a falsos 
deuses, dizendo que trata-se de algo 
sensato e que estão sendo tolerantes. 
Alguns ímpios dizem, “O cristianismo 
diz para as pessoas crerem em um Deus 
apenas. Será que isso não é inflexível 
demais?”

Deus é o único e exclusivo Criador, 
e ninguém mais a não ser Ele pode nos 
dar bençãos e vida. Contra Ele estão os 
deuses fúteis que as pessoas adoram. 
Eles pertencem às trevas e vem de 
Satanás, o inimigo de Deus. Satanás 
ilude as pessoas e as faz servir coisas 
em vão. Ele recebe a adoração e as leva 
por um caminho de destruição.

É por isso que se você tiver outros 
deuses em você, por mais que diga 
que crê em Deus, você tem provações 
e testes constantes em sua vida e sofre 
em meio a lágrimas, dores e doenças. 
O Deus de amor não quer que caiamos 
em destruição adorando outros deuses, 
e assim, Ele ordena que não tenhamos 
outros deuses. Ele quer que tenhamos a 
vida eterna e desfrutemos de uma vida 
abençoada nesta terra, servindo somente 
a Ele.

Q u e r i d o s  i r m ã o s  e  i r m ã s  e m 
Cristo, vocês tem visto, ouvido, e 
experimentado evidências do Deus 
vivo. Encorajo vocês a servirem e 
dependerem cada vez mais de Deus, e 
somente Dele. Ele criou todas as coisas 
e as governa também. Oro em nome 
do Senhor, para que à medida que o 
fazem, possam usufruir de bençãos 
transbordantes como Seus fi lhos.

“Não Terás Outros Deuses 
Além de Mim”

“E Deus fa lou todas estas 
palavras: Eu sou o Senhor, o teu 
Deus, que te tirou do Egito, da 
terra da escravidão. “Não terás 
outros deuses além de mim.” 
(Êxodo 20:1-3)

Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee 

●●●



3 No. 64  18 de janeiro de 2015 Destaquea Dorna  J l anmin  M

Vocês já se Tornaram Vasos 
Espirituais Prontos para 
Serem Usados por Deus? 

O Deus de amor deseja que todos os homens sejam salvos, e 
Ele tem procurado por obreiros que sejam capazes de realizar 
os Seus desejos por meio das obras de fogo do Espírito Santo 
nestes últimos dias. A fim de nos tornarmos vasos bem preparados 
que Deus possa usar, devemos estar dispostos a satisfazer 
três padrões. Vejamos, pois, esses três padrões agora, e 
transformemo-nos o mais rápido possível para que sejamos vasos 
totalmente preparados para serem usados por Deus.

2 Timóteo 2:21 diz, “Se alguém se purificar dessas 
coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o 
Senhor e preparado para toda boa obra.” Como escrito, 
devemos nos tornar vasos purificados primeiro para 
sermos úteis ao Mestre.

Aqui,  devemos entender que o processo de 
purificação varia de pessoa para pessoa de acordo 
com o amor que cada um tem por Deus, a fé Nele, e a 
esperança pelo Céu. No início, alguns eram fervorosos, 
mas dentro de pouco tempo seu fervor se esfriou e sua 
fé fi cou morna. Alguns até retornaram à imundície do 
mundo, chegando até, em alguns casos, a fi carem com 
mais maldade do que tinham antes, corrompendo-se 
nos caminhos mundanos (2 Pedro 2:20).

No entanto, se nós verdadeiramente crermos em 
Deus, O amarmos, e tivermos esperança pelo Céu, 
tentaremos nos descobrir e nos renovar sem titubear, 
tornando-nos assim, vasos limpos (2 Coríntios 7:1). 
Só então poderemos ser vasos bem preparados e fazer 
parte das obras de fogo do Espírito Santo. 

1 Pedro 4:7 diz, “O fim de todas as coisas está 
próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam 
alertas; dediquem-se à oração.” Logo, devemos 
orar mais fervorosamente com critério e estando 
alertas nestes últimos dias. Esforçando-nos desta 
maneira e recebendo a graça, força, e a ajuda de Deus 
pelo Espírito, podemos nos transformar em vasos 
purifi cados sem sujeira ou mancha. 

Quando estamos escolhendo um vaso no meio de outros 
muitos, temos de considerar que tipo de comida colocaremos 
nele, e depois devemos usá-lo de acordo com o seu propósito. 
Da mesma maneira, quando Deus faz Sua obra para o Seu reino, 
Ele escolhe e usa vasos que são apropriados para cada propósito. 
Ele sabe muito bem do grau de purifi cação e tamanho dos nossos 
vasos, assim como o propósito pretendido no qual mais nos 
adequaremos.

Deus vê o nosso interior, considera o grau de pureza e o 
tamanho do vaso do nosso coração, e nos usa no propósito mais 
adequado. Ele também leva em consideração nossos talentos e 
habilidades. Portanto, devemos pensar cuidadosamente sobre 
como podemos ser usados no reino de Deus e nos prepararmos 
para o propósito que identifi carmos. Mas notem que não devemos 
decidir isso com nossos próprios pensamentos ou porque um 
determinado tipo de obra parece interessante, mas devemos ser 
guiados pelo Espírito Santo por meio da oração.

Como escrito em Filipenses 2:13, Deus nos dá esperança, efetua 
o querer e o realizar em nós de acordo com Sua boa vontade, e 
nos guia para que concretizemos aquela esperança. Sendo assim, 
quando pedimos a Deus em oração, Ele nos ajuda a ver em que 
campo podemos servir na obra, de acordo com a nossa aptidão, e 

onde nos encaixaremos melhor. 
Entretanto, onde somos colocados para sermos usados não está 

predestinado, e nem é a única opção para nós. Podemos ser usados 
em uma vasta variedade de campos e de formas mais preciosas do 
que poderíamos imaginar, desde que purifi quemos nossos vasos e 
façamos nossos corações apropriados aos olhos de Deus.

Também precisamos nos preparar completamente para 
cumprirmos os deveres que Deus nos dá de forma perfeita. Ainda 
que nossa carreira no reino de Deus já tenha sido determinada, não 
podemos pensar que não precisamos de mais preparação, ou que a 
preparação que já temos é sufi ciente. Devemos, sim, continuar nos 
esforçando para nos tornarmos vasos cada vez mais adequados ao 
uso de Deus.

Aprimorando nossos talentos, podemos ser usados como vasos 
bem preparados independente de quando Deus nos chamar, não 
importa o propósito que Ele tiver projetado para nós. Quando há 
vasos preparados em todos os campos, todas as coisas podem 
trabalhar juntamente para o bem. 

Todavia, não importa no que estivermos sendo usados, o 
armamento da Palavra e a oração são a base. Devemos nos tornar 
guerreiros espirituais e desenvolver nossa habilidade, tornando-
nos vasos bem preparados para o reino de Deus.

Ainda que possuamos diversos vasos em casa, existem certos 
vasos que são usados com mais regularidade. Mesmo quando 
compramos vasos novos e bonitos, tendemos a usar aqueles que 
já temos o costume de usar. Nós também precisamos ser vasos 
assim para Deus, e aqueles que O obedecem são como esses 
vasos.

Em outras palavras, Deus usa aqueles que obedecem a Ele 
mais do que outros vasos. Ele confi a mais obras a eles e os quer 
sempre por perto, que por sua vez, crescem se tornando vasos 
maiores e mais preciosos.

Obviamente, assim como leva tempo até que alguém se 
acostume com algo novo, também leva tempo para que nos 
tornemos pessoas que conseguem obedecer a Deus de forma 

perfeita; e até conseguirmos pode ser que passemos por um 
processo de refi namento. Contudo, se a pessoa já tem um coração 
bom e purifi cado, ela consegue se transformar mais rapidamente 
em um vaso com o qual o dono se sente confortável para utilizar. 
Sendo assim, devemos nos esforçar para nos renovarmos. Se 
seremos um vaso de honra ou um de desonra é algo que depende 
do quanto nos renovamos.

Mesmo se não formos um vaso de ouro agora, se prepararmos 
bem o nosso vaso poderemos ser usados por Deus. Nunca 
devemos reclamar sobre a qualidade do nosso vaso, mas 
simplesmente fazer tudo que pudermos para cumprir o dever que 
temos em nossas mãos em nossa posição atual. Então Deus nos 
usará grandemente e mais tarde poderemos ser vasos de ouro.

1. Um Vaso Purifi cado

2. Um Vaso Apropriado 
ao Propósito

3. Um vaso útil ao 
Mestre
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a Dorna  J l anmin  MTestemunho 

Minha esposa e eu começamos 
nosso dia com a GCN. Recebemos a 
oração do Dr. Jaerock Lee pelo início 
do dia às 7 da manhã e assistimos aos 
seus programas de sermões. Tenho 
estado muito feliz ultimamente 
porque finalmente encontrei a 
mensagem sobre santificação 
que tanto ansiava.

 
Conheci o Deus vivo, 

arrependi-me, e comecei 
a ler a Bíblia

Em 1988, concluí meu 
mestrado no Instituto de 
Tecnologia da Georgia, nos 
EUA, e me preparava para 
um doutorado ali também. 
Contudo, sem saber a razão, 
fui notificado pelo vice-reitor de 
uma hora para outra para que saísse 
de lá. Ele não me deu razão alguma. 
Para piorar a situação, minha esposa, 
que trabalhava para ajudar com minha 
educação, foi demitida.

‘Por  que  tudo  i s so? ’ Po r  um 
momento passageiro, ouvi uma voz 
no meu coração dizendo, “O que você 
acha que você fez?” e uma cena veio 
como um flash em minha mente. Eu 
tinha orado a Deus, ‘Deus, se o Senhor 
existe mesmo, faça com que eu passe 
na prova do programa de doutorado.’ 
Mas eu não passei, e achei que Deus 
não existia e cheguei até a cuspir em 
direção ao céu. Aquilo veio à minha 
mente e eu percebi que Deus existia. 
Arrependi-me dizendo, “Perdoe-me. 
Eu não sabia que o Senhor existia 
mesmo. Mereço morrer.” Aquilo foi um 
momento decisivo em minha vida, e eu 
comprei uma Bíblia e comecei a buscar 
a Deus.

Não ter vivido na Palavra de 
Deus me trouxe sofrimento

Pela graça de Deus eu finalmente 
recebi meu diploma de doutorado 
na Faculdade de Engenharia da 
Universidade Auburn, no Alabama, 
EUA. Em 1992, trabalhei para o 
Centro de Telecomunicações R&D 
da Samsung. Em 1993, era o chefe do 
Centro de Software R&D na Telecom 
Coréia (KT Corporation). Tentava viver 
pela Palavra de Deus no meu dia-a-dia 
mas falhava com frequência e vivia em 
pecados. Assim, mais uma vez cai em 
sofrimento.

Em 1994, fui a um encontro de 
avivamento. A pessoa lá na frente 
falava sobre arrependimento. Percebi 
que eu não tinha me arrependido no 
decorrer da minha vida. Tentava me 
arrepender, mas não conseguia me 
arrepender especificamente. Também 
notei  alguns pensamentos maus 
em minha mente, mas não tinha o 
conhecimento espiritual necessário 
para impedi-los de entrar.

O que é mais grave, eu não orava 

o suficiente, e por pensar que alguns 
pecados eram insignifi cantes, eu me via 
incapaz de parar de cometê-los. Essa 
repetição de pecados e arrependimentos 
me trouxe problemas, e eu estava 
sofrendo, condenando a mim mesmo.

Em janeiro de 2014, atingi o meu 
limite e tomei uma decisão. Fui até a 
Casa de Oração Osanri e jejuei durante 
três dias, orando a Deus. Eu orei, 
“Leve-me à igreja que frequentarei até 
a volta do Senhor.” Então comecei a 
procurar uma igreja. Ouvia diversos 
sermões de pastores coreanos famosos 
quase todos os dias, e ao mesmo tempo, 
também começou uma orientação 
miraculosa por parte do Senhor em 
minha vida. 

C o n h e c i  o  e v a n g e l h o  d a 
santidade via GCN e li os livros do 
Dr. Jaerock Lee

Um dia, como um aplicativo de TV 
do meu iPad expirou, eu abri um outro 
aplicativo grátis, o ‘Everyon TV’. 
Havia diversos canais cristãos na seção 
de religião, e foi lá que encontrei a TV 
GCN.

No banner do canal tinha uma foto do 
Dr. Jaerock Lee. Já o tinha visto numa 
foto no gabinete do Professor Sangyeol 
Park, que trabalhava na Universidade 
de Kwangwoon desde 1994, onde eu 

trabalhava no momento. Comecei a 
ouvir um de seus sermões, e fiquei 
muito chocado. Para minha surpresa, o 
Dr. Lee estava pregando corajosamente 
uma mensagem inspirada pelo Espírito 
Santo sobre o pecado, a justiça e o 
juízo. O que mais me deixou perplexo 
novamente foram as l ibélulas – 
libélulas estavam pousando sobre as 
mãos e corpos dos membros da igreja.

Resolvi entrar no site da Igreja 
Central Manmin. Inesperadamente, 
havia dúzias de livros lá, só esperando 
por mim. Comprei os e-books Céu I & 
II; Inferno; Espírito, Alma, e Corpo I 
& II; e Fonte de Sabedoria. Ao lê-los, 
quase desmaiava.

Vinha pensando muito sobre 1 
Coríntios 5:5, que diz, “entreguem 
esse homem a Satanás, para que o 
corpo seja destruído, e seu espírito seja 
salvo no dia do Senhor.” Sempre me 
perguntei se sou do espírito a ser salvo 
ou o corpo a ser destruído. A resposta 
estava em um livro. Além disso, a 
raiz dos pensamentos maus, o que eu 
precisava combater, e as consequências 
de não faze-lo estavam explicadas 
detalhadamente.

Ali pude ver listas bem organizadas 
de milhares de sermões também. Ouvi 
uma palestra sobre o Gênesis. No 
sermão, o Dr. Lee estava explicando 

sobre a diferença espiritual entre ‘o 
princípio’ em João 1:1 e ‘o princípio’ 
em Gênesis 1:1. Todo o meu corpo 
se arrepiou e lágrimas começaram 

a descer pelo meu rosto. A partir 
de então, comecei a assistir a 

sermões como ‘Palestras sobre 
o Apocalipse’, ‘A Medida da 
Fé’, ‘Espírito, Alma, e Corpo’, 
e ‘Maria Madalena’. Foi 
como se alguém estivesse 
me forçando a fazer aquilo. 
Depois, soube da Reunião de 
Oração Daniel e das Vigílias 
de Sexta.

Tornei-me membro da 
igreja onde o culto e as 

orações são cheios de vida
Em agosto de 2014 fui à Reunião 

de Oração Daniel Fiquei cheio do 
Espírito Santo naquele lugar e tive a 
certeza de que aquela era a igreja para 
a qual Deus estava me guiando. Fiquei 
muito animado e extasiado. Enquanto 
voltava para casa depois de ir pela 
terceira vez à reunião de oração, vi 
mudanças em meu corpo. Não tinha 
mais um odor corporal forte.

Por causa do diabetes, meu suor 
cheirava mal. Quando uma pessoa com 
diabetes sua muito, o glicogênio (uma 
forma armazenada de glicose) aumenta 
no suor, fermenta por virus no ar, e 
começa a cheirar muito mal quando 
misturado a resíduos corporais. Mas eu 
orava fervorosamente com suor e não 
cheirava mais mal.

Também fui à Vigília de Sexta que 
acontece das 23:00 às 04:00. Fiquei 
cheio do Espírito mais uma vez e 
pensei, ‘Quem é este Pastor Dr. Jaerock 
Lee? Como podem os membros desta 
igreja ficar a noite inteira aqui com 
rostos reluzentes e grandes sorrisos 
estampados?’ Não pude me livrar do 
pensamento de que aquela era a igreja 
que estava procurando.

Em 31 de agosto de 2014, vesti um 
terno que não usava há dez anos e 
orei por um tempo. Na oração, ouvi 
uma voz clara do Espírito Santo que 
dizia, “Eu te trouxe aqui.” Com muita 
emoção, eu finalmente tornei-me 
membro da Igreja Central Manmin, 
e depois a minha esposa também se 
tornou, em 19 de outubro de 2014. 
Ela também vivenciou a obra de Deus 
e tem vivido sua vida cristã com 
esperança pelo Céu e uma alegria 
interminável.

Tenho estado muito feliz esses 
dias. Tenho o pastor que me mostra o 
coração e a vontade de Deus na Bíblia, 
e são muitas as evidências que mostram 
que ele é o verdadeiro pastor. Além 
disso, estou cheio de alegria diante 
do fato de que no amor do pastor eu 
poderei ser um fruto da providência de 
Deus e Seu cultivo humano. Agradeço 
a Deus e O glorifi co!
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Diácono Junghyun Choi, 57 anos, Professor na Escola de 
Negócios da Universidade de Kwangwoon

“Fui parar numa igreja onde 
o culto e as orações são 

cheios de vida!”


