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Em 2014, os membros da Manmin 
riram bastante, e às vezes também 
derramaram muitas lágrimas ao 
perceberem o tanto que o pastor 
se sacrificava por eles. Vendo sua 
dedicação, puderam sentir o amor de 
Deus e do Senhor transcendendo sua 
imaginação. Esse amor os fez sorrir 
e às vezes se derramar em lágrimas 
também.

No início do ano, Deus deu à 
igreja quatro tópicos de oração: ‘Eu 
Farei’ (João 14:13-14), ‘Ministério’ 
(Atos 19:12), ‘Santuário Reluzente’ 
(Apocalipse 21:1), e ‘Obra de Re-
criação’ (Gênesis 1:3). Os membros 
oraram intensamente por eles, sempre 
unidos com o pastor.

Como explicado na mensagem ‘Eu 
Farei’ do Pastor Sênior Dr. Jaerock 
Lee, desde o início do ano, muitas 
obras já começaram a acontecer e 
continuaram por meio de sua oração. 
Muitos fetos com altas chances de 
terem síndrome de Down nasceram 
normais e o sexo de muitos outros 
também mudaram de acordo com o 
desejo do coração de seus pais. Os 
membros puderam entender o que 

o tópico ‘Eu Farei’ significava ao 
testemunharem tais obras.

Em espec i a l ,  pe l a s  ob ra s  do 
Espírito Santo que ocorreram de 
forma explosiva no Encontro de 
Cura Divina na primeira noite do 
Retiro de Verão 2014 da Manmin, 
muitas pessoas foram curadas de suas 
doenças. Mais incrivelmente ainda, 
doenças do vírus Ebola pararam de 
aparecer na República Democrática 
do Congo pela oração do Dr. Lee. 
Quando um surto do Ebola aconteceu 
em Équateur,  uma província da 
R .D .  do  Congo ,  o  gove rnado r 
Sebastien Impeto pediu ao Dr. Lee 
que orasse para que o vírus fosse 
erradicado. Depois que ele orou, 
o vírus parou de se espalhar pela 
província, e em 15 de novembro foi 
declarado ofi cialmente que ele havia 
desaparecido completamente.

O ‘Ministério’ da Manmin foi 
ativamente exercido contribuindo 
para a salvação de inúmeras almas 
em 2014. Muitos encontros de cura 
com lenço foram realizados nas quase 
10,000 igrejas filiais e associadas 
da Manmin; e os pastores da igreja 

foram convidados para diversas 
cruzadas e encontros de cura com 
lenço internacionais (Atos 19:11-
12). Através deles, muitas pessoas 
foram curadas e receberam respostas 
para seus problemas. A Manmin 
continuará exercendo o ministério 
com lenços, e esperamos que muito 
mais guerreiros espirituais venham 
para o ministério obedecendo à 
vontade de Deus e se unindo com o 
pastor.

Deus também ajudou os membros 
da Manmin a alcançarem o coração 
do espírito e o lindo coração que as 
doze pedras do alicerce da cidade de 
Nova Jerusalém representam para 
que possam construir o ‘Santuário 
Reluzente’. O número de pessoas 
com coração do espírito e do espírito 
pleno tem aumentado, e a situação 
em que o mundo se encontra e todas 
as suas circunstâncias tem sido de 
acordo com o que Deus tem dito – 
em Seu tempo, a quantia financeira 
que Ele preparou chegará e a Manmin 
construirá o Santuário Canaã e o 
Grande Santuário.

Além de tudo já mencionado, a 

‘Obra da Re-criação’ que recria 
as coisas com a voz original se 
desdobrou constantemente. Com 
esta obra, uma variedade de sinais 
e maravilhas aconteceram, espíritos 
mor tos  fo ram v iv i f i cados ,  e  o 
coração e caráter dos membros foram 
cultivados na verdade. Foi esta a 
força que fez a igreja alcançar uma 
padronização espiritual em 2014.

Em meio à tamanha graça de Deus, 
a Manmin terminou o ano realizando 
a  a s s e m b l e i a  g e r a l  e m  2 8  d e 
dezembro, onde os membros tiveram 
plena consciência de que todas as 
bênçãos desfrutadas em 2014 foram 
dadas graças ao sacrifício inesgotável 
do pastor. Ele demonstrou o sinal 
do verdadeiro amor ao abrir mão de 
sua vida sem hesitar. Os membros 
dizem que nunca se esquecerão deste 
amor e que sempre serão gratos por 
ele. Em 2015, eles fluirão ainda 
mais rápido em espírito pleno e se 
devotarão para alcançar a missão 
mundial, o evangelismo nacional, e 
a preparação para a construção do 
Grande Santuário e do Santuário 
Canaã.

Obras de Re-criação São Concedidas como Frutos de Amor
Ebola é erradicado da R.D. do Congo, fetos tem o sexo mudado, e corações de homens são renovados

A Cerimônia de Iluminação de Natal 2014 foi realizada às 21:50 de 19 de dezembro de 2014 com milhares de membros presentes, celebrando o aniversário do Senhor, e com a cobertura ao 
vivo da GCN. Até o dia anterior ao evento vinha fazendo bastante frio, com temperaturas abaixo de zero, mas durante a cerimônia esquentou um pouco e o termômetro marcou positivo. O 
Pastor Senior Dr. Jaerock Lee disse que o Senhor havia intercedido por nós incessantemente à direita de trono de Deus sem comer ou beber nada. Disse que devemos lembrar do Seu amor 
por nós, e fazer o nosso máximo para crescermos cada vez mais rapidamente.

Os Ornamentos
de Natal 2014
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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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Dentre os Dez Mandamentos, o primeiro 
e o segundo podem parecer a mesma coisa 
para algumas pessoas, mas na verdade, 
não são. O primeiro adverte as pessoas 
sobre o politeísmo dizendo, “Não terás 
outros deuses além de Mim” Signifi ca que 
Deus é a única e verdadeira Divindade e 
que devemos servir a amar somente a Ele. 
O segundo, “Não farás para ti nenhum 
ídolo”, nos adverte sobre a idolatria. Vamos 
então entender primeiro o que são ídolos, e 
depois o significado espiritual do segundo 
mandamento.

1. O que é ídolo? 
Ídolo é ‘uma imagem de um deus usada 

como objeto de adoração’. As pessoas 
fazem imagens de homens, animais 
terrenos, insetos, pássaros, peixes, do sol, 
da lua, das estrelas, e até mesmo de coisas 
imaginárias com árvores, pedras, metais, 
ouro, ou prata. Idolatria é fazer essas 
imagens físicas, adorá-las, e servi-las.

Ídolos são criados pelo homem e não tem 
vida nenhuma, tampouco habilidade para 
nos abençoar. O homem foi criado segundo 
a imagem de Deus, o Criador. Se ele faz 
ídolos, os adora, e pede-lhes bênçãos, como 
isso é ridículo! (Isaías 46:6-7) Além disso, 
confiar em amuletos, adorar os mortos, e 
se envolver em feitiçaria ou coisas mágicas 

são coisas que pertencem ao gênero da 
idolatria.

As pessoas criam imagens fúteis e as 
adoram porque intrinsecamente sentem-se 
satisfeitas quando podem ver e tocar algo.

Acima de tudo, nunca devemos fazer 
nenhuma imagem de Deus, que é espírito, 
e não devemos servir a imagens como 
se fosse Ele. Alguns crentes em Deus 
fazem ídolos e os servem. Por exemplo, 
adoram uma pintura ou imagem de Jesus, 
ou adoram imagens da Virgem Maria ou 
de patriarcas da fé. Tais imagens de Jesus 
são feitas segundo a imaginação de seus 
pintores ou escultores, e assim, não são 
reais. E a Virgem Maria e os patriarcas da 
fé são todos criaturas, que não são objetos 
de adoração. Se adoramos ou oramos 
para essas coisas, isso caracteriza-se 
como idolatria. Só Deus é Aquele a quem 
devemos adorar e oferecer nossas orações.

Algumas pessoas dizem que a cruz da 
nossa igreja é um ídolo. Contudo, a cruz é 
na verdade um símbolo do evangelho em 
que cremos. Temos a cruz e olhamos para 
ela para lembrarmo-nos do precioso sangue 
de Jesus e da graça da salvação. A cruz em 
si não é um objeto de adoração, nem um 
ídolo.

Semelhantemente, pinturas com Jesus 
segurando um cordeiro ou da Última Ceia 
não são ídolos. São apenas pinturas que 
mostram que Jesus é o Bom Pastor ou que 
expressam o ministério Dele. Não adoramos 
ou oramos para o Jesus dessas pinturas.

Algumas pessoas dizem que Moisés 
chegou a fazer um ídolo. Estas se referem ao 
incidente onde os israelitas estavam sendo 
picados por serpentes venenosas depois de 
murmurarem contra Deus (Números 21) 
e morrendo. Deus falou para Moisés fazer 
uma serpente de bronze e colocá-la no alto 
de um poste. Ao obedecerem à Palavra de 
Deus que dizia para olharem para a serpente 
do poste, eles eram salvos. Era a sombra 
ou o anúncio da vinda de Jesus Cristo, 
que salvaria o homem na cruz. Em outras 
palavras, assim como os israelitas foram 
salvos da morte ao olharem para a serpente 
de bronze, as pessoas que estão indo para 
um caminho de morte podem ser salvas e 
obter vida ao crerem em Jesus Cristo, que 
foi crucifi cado.

2. Espiritualmente, a que um ídolo se 
refere?

Ídolos, espiritualmente, incluem todas 
as coisas que amamos mais do que a Deus. 
Se amamos nossos pais, esposas, maridos, 
fi lhos, ou nós mesmos mais do que amamos 

a Deus, eles espiritualmente são ídolos para 
nós. Isso, é claro, não quer dizer todavia que 
não devemos amar a mais ninguém a não 
ser a Deus. 

É óbvio que devemos verdadeiramente 
amar nossos pais, e Deus, inclusive, diz que 
devemos honrá-los também. No entanto, 
se violamos o Dia do Senhor para honrar 
e agradar nossos pais ímpios, signifi ca que 
os amamos mais do que a Deus. Isso não 
só entristece a Deus, mas também mostra 
que nosso amor por nossos pais não é 
verdadeiro. Só quando os levarmos para a 
igreja de forma que eles possam receber a 
salvação é que podemos realmente dizer 
que os amamos e honramos.

O mesmo se aplica aos pais. Se realmente 
amamos nossos filhos, temos de amar a 
Deus primeiro, e amar nossos filhos em 
Deus. Por mais que tentemos, não podemos 
protegê-los do inimigo nem curá-los de 
doenças incuráveis. Só quando os pais 
reverenciam a Deus e amam seus fi lhos no 
Senhor, é que Deus os protege, lhes dá boa 
saúde e os abençoa em todos os aspectos. 

Só quando amamos a Deus primeiro 
e amamos os outros dentro do amor que 
temos por Deus é que podemos de fato 
amá-los de verdade. Assim, não devemos 
dizer que na igreja ensina-se que devemos 
amar somente a Deus e esquecer os nossos 
familiares. 

Hoje em dia há crentes que amam mais 
ao dinheiro do que a Deus, e crentes que 
violam os mandamentos de Deus para 
manter sua fama e autoridade. Isso também 
se caracteriza como idolatria espiritual. Há 
também aqueles que se desviam de Deus 
por celebridades, estrelas do esporte, ou 
outras coisas, que também acabam sendo 
sua idolatria. 

3. Bênçãos para a obediência, e 
maldições para a desobediência

Êxodo 20:5-6 diz, “Não te prostrarás 
diante deles nem lhes prestarás culto, 
porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus 
zeloso, que castigo os fi lhos pelos pecados 
de seus pais até a terceira e quarta geração 
daqueles que me desprezam, mas trato com 
bondade até mil gerações aos que me amam 
e obedecem aos meus mandamentos.”

Aqui, Deus diz que Ele é um ‘Deus 
zeloso’. Seu zelo, ou ciúme, é diferente 
daquele que o homem tem, e origina-se 
do Seu amor. O zelo ou ciúme do homem, 
por sua vez, é feio, sujo, e prejudicial aos 
outros. Se crentes adoram a ídolos, Deus 
vira as costas para eles permitindo que o 
diabo e Satanás façam suas obras em suas 

vidas. Essas pessoas sofrem diversos tipos 
de desastres e adversidades, e se tornam 
pobres de coração. Logo se dão conta de 
seus erros, se arrependem, e voltam para 
Deus.

O zelo de Deus é a expressão do Seu 
amor para que Seus filhos não caiam no 
caminho da destruição, e sejam guiados 
pelo caminho da vida eterna. Entretanto, 
se eles, ainda assim, amam a ídolos mais 
do que a Deus e os adoram, é como se 
eles odiassem a Deus. Então, eles recebem 
a retribuição, e esta cobre até a 3ª e a 4ª 
gerações. Muitos dos seus descendentes 
contraem doenças incuráveis e outros 
acabam tendo alguma defi ciência física ou 
transtorno mental. No entanto, se qualquer 
um de seus descendentes se arrepender e 
buscar a Deus, por mais que seus ancestrais 
tenham adorado intensamente a ídolos e 
se rebelado contra Deus, a família recebe a 
compaixão do Senhor e os desastres então 
param.

Todavia, quando os ancestrais acumulam 
muita maldade em sua rebeldia contra 
Deus e idolatria extrema, não é fácil para 
seus filhos crerem Nele. Quando chegam 
a aceitar o Senhor, eles ainda tem uma 
conexão com seus ancestrais que tornam 
suas vidas cristãs mais difíceis. O inimigo 
os acusa constantemente e os perturba 
tentando impedir que tenham fé para 
que voltem ao caminho de morte. No 
entanto, mesmo neste tipo de situação, se 
eles se arrependem dos pecados de seus 
descendentes em nome deles com corações 
humildes, se livram de toda maldade, e 
pedem a compaixão de Deus, certamente 
fi cam protegidos pela graça de Deus.

Por outro lado, aqueles que amam a Deus 
e guardam os Seus mandamentos recebem 
a Sua graça por mil gerações. Desastres só 
vão até a 3ª e 4ª gerações, mas as bênçãos 
vão por mil gerações. Vendo isso, podemos 
mais uma vez sentir o amor de Deus.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
se reverenciarem a Deus, vocês e seus 
descendentes serão abençoados. Não quer 
dizer que todos os descendentes serão 
abençoados só porque seus ancestrais 
adoraram a Deus muito bem. Somente 
quando a própria pessoa ama a Deus, 
vive na verdade, e não se mancha com a 
idolatria é que ela pode receber as bênçãos 
acumuladas. Espero que vocês nunca façam 
ou adorem um ídolo, mas sempre amem 
a Deus acima de tudo. Oro em nome do 
Senhor para que, fazendo essas coisas, 
vocês desfrutem das bênçãos prometidas 
para mil gerações.

“Não farás para ti nenhum ídolo”

“Não farás para ti nenhum ídolo, 
nenhuma imagem de qualquer 
coisa no céu, na terra, ou nas 
águas debaixo da terra. Não 
te prostrarás diante deles nem 
lhes prestarás culto, porque eu, 
o Senhor, o teu Deus, sou Deus 
zeloso, que castigo os filhos 
pelos pecados de seus pais 
até a terceira e quarta geração 
daqueles que me desprezam, 
mas trato com bondade até 
m i l  ge raç ões  aos  que  me 
amam e obedecem aos meus 
mandamentos.” (Êxodo 20:4-6)

Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee 
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‘Maná’ Espiritual do Céu é Dado Ao 
Deserto que é o Mundo

 O maná espiritual vindo do céu restaura e renova vidas com o profundo amor de Deus contido 
nele. Esse ‘maná’ é fornecido no livro Maná de Seis Dias, que é projetado e organizado com o 
propósito de conduzir o Culto de membros de Células realizado toda semana. Desde sua publicação 
há 25 anos atrás, o livro tem tirado pessoas do deserto do mundo e as guiado para Canaã, a terra 
onde fl uem leite e mel. Sua versão mais recentemente revisada foi publicada há pouco tempo. A 
Parte I descreve o amor de Deus quando Ele cria o homem à Sua imagem e o cultiva de modo 
a obter fi lhos verdadeiros. As Partes II e III explicam sobre Jesus Cristo, que é o caminho para a 
salvação, e a mensagem da cruz. A Parte IV cobre rapidamente métodos para se obter e manter 
uma fé verdadeira, e alcançar a perfeita salvação. A Parte V lida com as medidas da fé e os lugares 
celestiais, e a Parte VI explica sobre as festas cristãs.

Depois de conhecer o Deus vivo 
e ser chamado como Seu servo, o 
Dr. Jaerock Lee quer ia conhecer 
mais o Seu coração e Sua vontade; 
e assim começou a orar e jejuar 
incessantemente.

Deus aceitou a sua dedicação e deu-
lhe explicações detalhadas das coisas 
do mundo espiritual escritas na Bíblia, 
como: a providência da criação de 
Deus; a mensagem da cruz; Céu e 
Inferno; a medida da fé; e espírito, alma 
e corpo.

Deus queria tirar os israelitas da escravidão 
do Egito e levá-los para Canaã, a terra onde 
fl uem leite e mel. Contudo, a fi m de entrar na 
terra da benção, eles tiveram de passar pelo 
deserto.

No deserto, mesmo tendo vivenciado as 
obras de Deus diversas vezes durante o êxodo 
do Egito, os israelitas estavam culpando a 
Deus por seu sofrimento causado pela sede e 
pela fome. Moisés orou a Deus, e em resposta 
à sua oração, Deus transformou as águas 
amargas de Mara em águas doces, e também 
mandou o maná e as codornas para que 
pudessem matar sua fome e sede.

O ‘maná’ é bem ilustrado em Êxodo 16:14 
– “Quando o orvalho secou, por cima da 
areia do deserto ficou uma coisa parecida 
com escamas, fina como a geada no chão.” 
Êxodo 16:31 diz, “Os israelitas deram àquele 
alimento o nome de maná. Ele era parecido 
com uma sementinha branca e tinha gosto de 
bolo de mel.”

Para os israelitas, o ‘maná’ era o simples pão 
para manter suas vidas em sua jornada de 40 
anos no deserto (Êxodo 16). Entretanto, para 
nós que vivemos no deserto que é este mundo, 
Deus tem dado o ‘maná espiritual’ – a Palavra 
de Deus, e Jesus Cristo, que é a Palavra que se 
fez carne e veio à Terra. A Palavra de Deus, o 
maná espiritual, nos dá a vida eterna.

João 6:48-51 diz, “Os antepassados de 
vocês comeram o maná no deserto, mas 
morreram. Aqui está o pão que desce do céu; 
e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu 
sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém 
comer desse pão, viverá para sempre. E o pão 
que eu darei para que o mundo tenha vida é a 
minha carne.”

Deus deu o maná aos filhos de Israel 
enquanto viveram no deserto; mas Ele 
permitia que eles o ajuntassem por seis dias 
para que o sétimo fosse o Sábado. Em outras 
palavras, Ele permitia que eles descansassem 
no sétimo dia assim como Deus descansou 
também no sétimo dia, depois dos seis dias da 
criação.

Hoje, nós guardamos o Dia do Senhor no 
domingo como o dia de descanso espiritual. 
No Dia do Senhor, devemos nos reunir 
na igreja, adorar a Deus, e ouvir a Sua 
mensagem. Temos o alimento espiritual do 
céu, comunicamo-nos com Deus, e temos 
comunhão com os outros membros.

Durante os outros seis dias, temos que ler 
a Palavra de Deus diligentemente, que é o 
maná espiritual, e orar fervorosamente. Se 
você sentir o amor de Deus quando Ele lhe 
dá o maná espiritual e viver pela Sua Palavra 
todos os dias, você certamente colherá frutos 
incríveis de benção.

Antes de vir para a Manmin, um 
conhecido meu me deu o livro Maná 
de Seis Dias. À medida que eu o lia 
eu me renovava. Embora fosse cristã 
já há muito tempo, no livro pude 
ouvir mensagens que nunca ouvira 
antes. Fiquei repleta de alegria e 
senti-me totalmente envolvida pela 
obra.

Dei-me conta  de que eu era 
espiritualmente ignorante, pois eu 
não havia conhecido o amor de Deus, 
a providência contida na cruz, a fé 
verdadeira, nem os diferentes lugares 
celestiais. Há coisas que todo cristão 
precisa saber. Senti-me muito grata 
por ter aprendido todas elas. Acima 
de tudo, fiquei maravilhada ao ver 

que existem diferentes medidas de fé, 
e como se não bastasse, ainda ganhei 
esperança pela Nova Jerusalém, 
o melhor lugar do Céu. Agora eu 
penso, “Tenho que ir para lá!”

Com tudo isso, minha alma foi 
restaurada, e eu fi nalmente fui guiada 
a esta igreja cheia da palavra de vida 
e oração fervorosa. Aleluia!

“Minha alma foi restaurada quando li o Maná de Seis Dias”

Diaconisa Sênior Insook Lee, 
54 anos, Paróquia 18 da Coréia do Sul

‘Maná’: o pão dado por Deus aos 
israelitas no deserto ‘Maná Espiritual’
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‘Será que estou respirando mesmo? Será 
que realmente estou andando?’

Agora, enquanto penso no que passei 
recentemente, me alegro como se estivesse 
voando pelo céu.

À beira da morte devido a choque 
séptico

No dia 23 de outubro de 2014, tive uma 
febre leve que logo subiu e me deu arrepios, 
mas não levei muito a sério. Pouco tempo 
depois, perdi todas as minhas forças, e depois 
até mesmo a consciência.

Na manhãzinha do dia 4 de novembro 
de 2014, fui levado por uma ambulância 
às pressas para a sala de emergência. Os 
resultados dos meus exames eram chocantes. 
O nível de açúcar em meu sangue estava 
acima de 500 mg/dl, e minha pressão caiu 
para 50. Na verdade, eu tinha diabetes já 
havia três anos, mas ela nunca me causara 
nenhum problema. Naquele momento, 
todavia, minha imunidade tinha abaixado, 
e eu havia comido peixe cru, algo que 
um diabético não deve fazer. Aquilo me 
causou hipoalcalinidade, um fenômeno de 
desidratação, e uma doença nos rins que veio 
em seguida. Tive um choque séptico que me 
colocou em 90% de risco de morte.

Naquela situação, comecei a olhar para a 
minha vida e identifi quei que eu ainda tinha 
um senso de justiça própria em meu coração. 
Arrependi-me daquilo diante de Deus. Tinha 
sido guiado para a Igreja Central Manmin 
pela minha esposa em janeiro de 1993. Fui 
tocado pelo Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee, 

que é sincero e verdadeiro, e eu pude sentir o 
seu amor. Desde então, renovei meu coração 
e vinha trabalhando intensamente para o 
reino de Deus. Contudo, eu ainda insistia 
nas minhas próprias opiniões e falhava, 
assim, em depositar completamente a minha 
confi ança em Deus.

Nasci depois que meus pais já tinham 
tido quatro fi lhas; logo a minha vinda os fez 
muito felizes. Naturalmente, eu tive todo 
o seu amor enquanto crescia, o que me fez 
fi car egocêntrico, com uma forte autoestima, 
e cheio de opiniões. Contudo, quando eu 
estava doente daquele jeito, não havia nada 
que eu pudesse fazer. Percebi que nada 
pode ser alcançado com minhas próprias 
habilidades. Assim, eu pus no meu coração 
que eu estava vivo até ali por causa da graça 
de Deus, do Senhor, e do pastor.

Vivi pela oração do Pastor 
Mesmo depois de ir para o hospital, minha 

febre continuava alta e eu tinha fortes dores. 
Não conseguia controlar o meu corpo, e 
acordava a cada dois minutos. No dia 6 de 
novembro, o Reverendo Heesun Lee, Pastor 
Conselheiro da Missão de Homens, orou 
por mim com um lenço no qual o Pastor 
Sênior havia orado (Atos 19:11-12). Depois 
daquilo, pude dormir bem. No dia seguinte, 
todavia, minha febre continuava alta, e eu 
tinha calafrios e fortes dores novamente.

Às 5:00 da manhã do dia 8 de novembro, 
recebi uma oração do Pastor Jaerock Lee 
pelo telefone, por meio do Reverendo Lee. 
Uma hora depois eu faria um exame de 
sangue e urina que já tinham sido agendados. 

Os resultados mostraram que aquele sério 
choque séptico, hipoalcalinidade, e fenômeno 
de desidratação tinham ido embora, e minha 
pressão e temperatura corporal estavam 
normais. Os níveis de inflamação também 
caíram. Aleluia! Meu médico disse foi um 
milagre, e fi cou totalmente estarrecido.

Escrevi essa linda notícia ao meu Pastor 
Sênior que estava na casa de oração na 
montanha. Expressei a gratidão do meu 
coração a ele, pois ganhei uma nova vida por 
meio de sua oração. Se não fosse pela graça 
de Deus, do Senhor, e a poderosa oração 
do pastor, eu não estaria neste mundo neste 
momento.

Devo mencionar também que os capilares 
do meu corpo tinham estourado fazendo com 
que minha pele fi casse vermelha, exceto em 
partes que podem ser vistas pelos outros; mas 
este sintoma desapareceu em uma semana e 
minha pele fi cou macia. Minha constituição 
física foi aprimorada pelo amor delicado de 
Deus. E além de tudo, enfatizo que tive um 
bom tempo para olhar para minha vida e me 
renovar na graça de Deus. Passei a ser mais 
grato e a valorizar mais as pessoas ao meu 
redor.

Ganhei a minha vida de novo, e agora 
sou intensamente grato a Deus e cheio 
de amor por Ele

Desde que recebi esta nova vida, tenho 
me sentido muito grato e tocado pelo amor 
de Deus em louvor e oração. As mensagens 
pregadas na igreja me tocam mais; e eu 
sempre anseio por simplesmente adorar 
a Deus. Também percebi como nossos 

familiares são importantes, e agradeço a 
Deus por amar a todos eles.

Minhas filhas tem crescido tão bem 
que não tem tido problemas, mesmo na 
fase da adolescência. Tem tido saúde sem 
precisarem ir ao hospital ou tomar remédios. 
Minha primeira filha, irmã Hyejin Kim, é 
parte do grupo Dança Celestial – do Comitê 
de Artes Perfomáticas, e líder de um outro 
grupo. Minha segunda filha, irmã Hyemin 
Kim, é líder de um grupo também. Minha 
esposa, Diaconisa Sênior Sunhee Park é líder 
de líderes de sub-distritos na segunda Grande 
Paróquia. Eu sou vice-presidente da Missão 
de Homens. Trabalhamos diligentemente 
pelo reino de Deus e temos tido cada vez 
mais alegria e carinho uns para com os 
outros, como nunca antes.

Eu tenho organizado e preparado os 
eventos dos Retiros de Verão da Manmin há 
anos e sempre pude testemunhar de perto 
as poderosas obras manifestas pelo Dr. Lee. 
Sinto-me tão grato por fazer um trabalho 
tão recompensador. E como se não bastasse, 
em reconhecimento ao meu trabalho pelos 
Retiros, a igreja me presenteou com uma 
placa de Apreciação no Encontro Geral 
Anual de 2015. Como posso agradecer a 
Deus o sufi ciente?

Estendo minha gratidão e amor ao 
Pastor Sênior, que orou por mim com 
tamanho amor e poder e eu pude ganhar 
nova vida num momento em que estava 
prestes a morrer, e me levantou com a 
verdade. Agradeço profundamente e 
glorifi co totalmente a Deus, que vive e está 
trabalhando em mim.
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Em Seu Grande Amor, Ele Me Deu Nova Vida
Quando Eu Estava Prestes a Morrer


