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Livros Ungidos Estão Restaurando as Almas

As Obras do Espírito Santo São Experimentadas em Todo o Mundo através do Dr. Jaerock Lee

Publicação de Livros: Com inúmeros dias de jejum e 
oração fervorosa, o Dr. Jaerock Lee tem vivido em profunda 
comunicação com Deus, e por inspiração do Espírito, já 
escreveu diversos livros. A começar com o seu testemunho, 
Experimentando a Vida Eterna antes da Morte, em 1987, 
mais de 90 livros já foram publicados, incluindo A Mensagem 
da Cruz; A Medida da Fé; Céu; Inferno; Espírito, Alma, e 
Corpo; e Os Passos do Senhor.

Participação em Feiras Internacionais de Livros: Os livros já foram 
exibidos em várias grandes feiras de livros internacionais, e já ganharam 
muitas críticas positivas. Algumas das feiras onde eles já foram exibidos 
são: Frankfurt Book Fair (Alemanha), Beijing International Book Fair 
(China), BookExpo America (EUA), London Book Fair (Reino Unido), 
Bologna Children’s Book Fair (Itália), New Delhi World Book Fair (Índia), 
and Guadalajara International Book Fair (México).

Publicação de e-books: Os livros do Dr. Lee também já 
foram lançados em versão digital. Já são 326 volumes de 
livros digitais em 49 línguas. Estão disponíveis em diversas 
livrarias online como Kyobo Book Centre, Ridibooks, Amazon.
com, iBookstore, e Google Play Books.

Rede Global de Distribuição: Seus livros tem sido publicados 
por dezenove editoras distintas ao redor do mundo, incluindo 
a Charisma Media (EUA), Evangelista Media (Itália), e Grace 
Publishing House (Taiwan). A distribuição das obras tem sido 
feita em diversas livrarias, incluindo New & Best (Ucrânia), e 
Librairie Antoine (Líbano), e também estão disponíveis para 
qualquer lugar do globo através do Amazon.com, uma das 
maiores livrarias online da atualidade.

Livros Multilíngua: os livros do Dr. Lee já foram traduzidos 
para 58 línguas e publicados em 306 volumes. Seu livro A 
Mensagem da Cruz e sua autobiografia Minha Fé, Minha 
Vida, estão na lista de publicações por número de traduções 
da Wikipedia, já que A Mensagem da Cruz está em 57 
línguas, e Minha Fé Minha Vida em 35.

Uma de minhas empregadas mal conseguia 
dormir devido a sua depressão. Tinha que se medicar 
continuamente e não conseguia focar no trabalho. Estava sempre 
insatisfeita e culpava até mesmo a Deus pelas coisas. Até que 
começou a editar o livro do Dr. Lee O Poder de Deus e foi então 
liberta da depressão. Ela viu que as dores pelas quais o Dr. Lee 
tinha passado por causa de suas doenças antes de ele conhecer a 
Deus eram muito maiores do que a dor que ela sentia, e mudou o 
seu modo de pensar. Sua depressão desapareceu, e este incidente 
foi muito especial para nós, trazendo-me grande alegria.

Embora fosse cristã, sempre que 
adoecia, eu ia ao hospital e dependia de remédios. 
Até que um dia eu comecei a ler a autobiografia 
do Dr. Jaerock Lee, Minha Fé Minha Vida. Hoje, 
quando estou doente, eu me examino, arrependo-
me, e recebo a oração do Dr. Lee. Além disso, 
no livro, ele sempre ofertou nos cultos. Inspirada 
por isso, também passei a ofertar em todo culto, 
com todo o meu coração, e desde então tenho sido 
abençoada financeiramente.

O livro Inferno, do Dr. Jaerock Lee, revela 
coisas que nunca ouvi em nenhuma igreja. Esta grande obra 
despertou a minha alma, que antes estava em sono espiritual. 
Fiquei chocado ao ver que até mesmo as crianças podem ir 
para o Inferno devido à natureza pecaminosa herdada de seus 
pais. Também pude ver a justiça de Deus onde Ele retribui 
as pessoas de acordo com o que elas fazem nesta terra. Fiz 
questão de colocar o livro em um lugar bem visível dentro 
da minha casa, de forma que as visitas possam vê-lo e lê-lo. 
Sempre que o fazem, elas falam, “Que livro maravilhoso!”

Ao ler os livros do Dr. Lee, senti 
todas as minhas inverdades desmoronarem e a minha 
fé construir seu alicerce. A Mensagem da Cruz, em 
especial, é incrível! Lamentei comigo mesmo, ‘Por 
que ninguém nunca me disse que o cristianismo era 
assim?’ Pude entender a misericórdia de Deus e o amor 
sacrifi cial do Senhor com todo o meu coração.

Desejando desvendar os mistérios da 
Bíblia, resolvi fazer um estudo; e nesta mesma época, 
acabei conhecendo os livros Céu I & II, do Dr. Jaerock 
Lee. Ao lê-los, aprendi que existem diversos lugares 
diferentes no Céu, e pude entender facilmente muitos 
dos ‘mistérios’ bíblicos que eu pretendia estudar. 
Minha fé e esperança aumentaram e ainda passei a 
ansiar mais pelo Céu.

Os livros do Dr. 
Lee trazem obras 
poderosas e palavra 
d e  v i d a .  Vá r i a s 

pessoas ao redor do mundo já experimentaram 
obras surpreendentes do Espírito Santo ao lerem 
seus livros traduzidos, passando a ter mais amor 
e fé em Deus, e a ansiar pelo Céu. Seus corações 
são renovados, e muitas delas ainda experimentam 
cura divina.

“O alicerce da minha fé 
  foi construído”
  Irmão Yonghun Kim, Coréia do Sul

“Minha alma se despertou com 
  o livro Inferno”
  Irmão Selvaraj, Índia

“Mais Esperança Pelo Céu”
  Irmão Samuel Orozco Barceló, Colômbia

“Financeiramente abençoada”
  Irmã Nadakorn Thummasat, Tailândia

“Minha empregada foi curada de             
  depressão”
  Presidente Ding Yuan Ping, 
  da Editora Grace Publishing House, Taiwan
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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 
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eterno. 
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Pelo Dicionário Collins, ‘tomar o nome 
de alguém em vão’ é definido como 
demonstrar falta de respeito na utilização 
do nome da pessoa. Assim, tomar o nome 
de Deus em vão significa usar o santo 
nome de Deus inapropriadamente, de 
maneira incrédula.

Deus não deixa impunes aqueles que 
tomam o Seu nome em vão. Vamos, pois, 
examinar três razões pelas quais tomar o 
nome de Deus em vão é um pecado que 
merece punição.

Primeiro, mostra que a pessoa 
não acredita no Deus Criador, o 
que é pecado

Dentre os filósofos que tentam 
investigar sobre a vida e todas as coisas, 
há aqueles que dizem que Deus não 
existe; e algumas pessoas ordinárias 
também afi rmam o mesmo sem o menor 
temor.

Um astronauta russo certa vez disse 
que não tinha visto Deus nenhum 
no espaço. Entretanto, astronautas 
americanos, depois de uma jornada 
espacial, disseram que tinham sentido a 
presença de Deus. Como astronauta, o 
russo deve ter visto como as coisas que 
via e explorava eram pequenas quando 
comparadas ao universo. Contudo, 
mesmo vendo uma pequeníssima parte 
dele, ele disse que Deus, o Criador do 
universo, não existia, o que foi bem tolo 
de sua parte!

O Salmo 53:1 diz,  “Diz o tolo 
em seu coração: ‘Deus não existe!’ 
Corromperam-se e cometeram injustiças 
detestáveis; não há ninguém que faça o 
bem.” Se olharmos paras as coisas com 

um coração humilde, podemos achar 
quantas provas do Deus vivo quisermos 
(Romanos 1:20).

Além do mais, muitos pregadores 
testemunham do Deus Vivo e do Senhor 
Jesus Cristo. Sendo assim, se a pessoa 
endurece o coração, rejeita Deus, e ainda 
por cima toma o Seu nome em vão, 
certamente peca e está indo em direção à 
punição. 

Segundo, tomar o Seu nome em 
vão é zombar de Deus, o que é 
pecado

Z o m b a r  é  t r a t a r  o  o u t r o  c o m 
desrespeito, ou ridicularizá-lo. Como 
pode a pessoa que zomba do Deus 
Criador ser considerada sem pecado?

O Salmo 96:4 diz, “Porque o SENHOR 
é grande e digno de todo louvor, mais 
temível do que todos os deuses!” Êxodo 
33:20 diz, “E acrescentou: Você não 
poderá ver a minha face, porque ninguém 
poderá ver-me e continuar vivo.” Como 
escrito, Deus é grande (1 Timóteo 6:16).

Na Coréia, nem mesmo nossos pais 
ou pessoas a quem respeitamos podem 
ser chamados por seus primeiros nomes. 
Quando falamos diretamente com eles, 
temos de usar títulos de honra. O povo 
de Israel, quando liam a Bíblia, sequer 
diziam o nome de Deus com os lábios. 
Quando o nome do ‘SENHOR Deus’ 
aparecia, eles simplesmente diziam 
‘Adonai’, que significa, ‘Meu Senhor’, 
para não pronunciar explicitamente o 
grande nome de Deus.

Hoje, todavia, há crentes que usam o 
nome de Deus ou passagens da Bíblia 
para fazerem brincadeiras sem propósitos, 
o que se confi gura em zombar de Deus. 
A Palavra na Bíblia é Deus. Logo, se a 
desrespeitamos, significa que estamos 
desrespeitando e zombando de Deus no 
fi m das contas. 

Mentir em nome de Deus é tomar o 
Seu nome em vão também. Suponha 
que alguém venha com algo cuja origem 
são seus próprios pensamentos, mas a 
pessoa diz que ouviu a voz de Deus, ou 
sentiu do Espírito Santo. Se a pessoa usa 
o nome de Deus dessa forma, está sendo 
desrespeitosa e sem temor. 

Deus conhece nossos corações, 
pensamentos, palavras, e obras, e nos 
julga de acordo com aquilo que fazemos. 
Se cremos nisso, não podemos cometer 
o pecado que ousa tomar o Seu nome em 

vão e zombar Dele.
E precisamos estar cientes de mais uma 

coisa aqui também. Se reverenciamos a 
Deus, devemos ter muito cuidado com 
aquilo que fazemos relacionado ao Seu 
nome, e também quando dizemos o Seu 
nome. 

Quando lemos uma passagem na Bíblia, 
devemos fazê-lo de maneira devota. 
Devemos ter estima pelo santuário e suas 
coisas, e tratar tudo com zelo. Se estamos 
encarregados das finanças da igreja, 
devemos gastar com controle e cuidado. 
Se sem querer quebramos um copo da 
igreja, não devemos deixar isso para lá. 
Sabemos muito bem que até mesmo as 
pequenas coisas foram consagradas como 
posses de Deus.

Quando falamos de alguém a quem 
Deus garante o Seu poder, ou sobre as 
obras do Espírito Santo, devemos ter 
prudência, e não julgar com palavras 
rudes ou pensamentos carnais. Como 
dito, se reverenciamos a Deus, tentamos 
tratar tudo o que pertence a Ele com 
diligência e respeito. 

Terceiro, é em nome de Deus 
que a pessoa está mentindo

 O Velho Testamento mostra que os 
falsos profetas enganavam as pessoas 
proclamando coisas que Deus não tinha 
dito, como se fosse Palavra de Deus ou 
uma profecia Dele. Deus advertiu essas 
pessoas em Deuteronômio 18:20, “Mas 
o profeta que ousar falar em meu nome 
alguma coisa que não lhe ordenei, ou que 
falar em nome de outros deuses, terá que 
ser morto.”

Se alguém ousa mentir debaixo do 
nome de Deus, a punição é a morte e 
pessoas assim trazem sobre si mesmas tal 
castigo (Apocalipse 21:8). Se fazem um 
voto no nome de Deus e não o cumprem, 
isso também é mentir em nome de Deus, 
e, portanto, tomar o Seu nome em vão. 
É como Levítico 19:12 diz, “Não jurem 
falsamente pelo meu nome, profanando 
assim o nome do seu Deus. Eu sou o 
SENHOR.”

Hoje, entretanto, até mesmo crentes 
mentem usando o nome de Deus. Falam 
frequentemente que ouviram a voz do 
Espírito Santo enquanto oravam, ou 
que Deus fez isso ou aquilo, quando na 
verdade Deus não fez ou falou.

É claro que os filhos de Deus devem 
conseguir ouvir a voz do Espírito 

Santo e ser guiados por Ele, mas 
nem todos conseguem ouvir tal voz 
incondicionalmente. À medida que se 
livram de seus pecados e se enchem com 
a verdade, as pessoas são mais capazes de 
ouvir a voz do Espírito mais claramente. 
Por mais que consigam ouvi-la até certo 
ponto, enquanto não estiverem 100% 
cheios de verdade, precisarão passar 
por um processo de treinamento para 
discernirem-na com exatidão. Portanto, 
se não temos condições de discernir 
com clareza a voz do Espírito Santo, não 
devemos tirar conclusões precipitadas 
sobre coisas serem de Deus ou não.

O  m e s m o  s e  a p l i c a  a  o u t r a s 
experiências espirituais como sonhos e 
visões. Por exemplo, alguns sonhos são 
dados por Deus, mas outros tem origem 
em nossa própria mente ou até mesmo em 
Satanás. Não podemos sair dizendo que 
nossos sonhos foram de Deus. E quando 
alguém nos diz que o Espírito Santo lhe 
falou algo, temos de ser discretos. Não 
devemos nem dizer ‘sim, é mesmo’, nem 
‘não, não é’ a voz do Espírito Santo; e 
para isso precisamos de discrição.

Algumas pessoas tem desastres em 
suas vidas por causa de seus próprios 
pecados, mas dizem que é Deus que 
está fazendo isso com elas. Quando as 
coisas vão como elas queriam, dizem que 
Deus as abençoou. Mas quando aquelas 
mesmas coisas começam a não dar muito 
certo depois de algum tempo, elas então 
dizem que Deus as prejudicou. Mudam 
suas palavras com essa facilidade, e 
frequentemente usam errado o nome 
de Deus. Algumas pensam que estão 
confessando sua fé, mas na verdade, 
estão usando o nome de Deus sem 
qualquer destemidamente para aparecer, 
o que é totalmente diferente.

Aqueles que reconhecem Deus em 
todas as coisas tem mais cuidado ao 
pronunciarem o Seu nome com seus 
lábios, e sempre tentam agir com 
verdade.

Querido irmão ou irmã em Cristo, se 
você honra a Deus de todo o coração, 
você não vai tomar o Seu nome em vão e 
fará todas as coisas com reverência a Ele.

Oro em nome do Senhor para que ao 
fazer isso você também seja honrado por 
Deus e tenha a Sua garantia em todas as 
suas palavras e obras (1 Samuel 2:30), 
sendo guiado ao mais glorioso lugar do 
Céu no fi m. 

“Não Tomarás em Vão o Nome do 
SENHOR, o Teu Deus”

“Não tomarás em vão o nome 
do SENHOR, o teu Deus, pois 
o SENHOR não deixará impune 
quem tomar o seu nome em vão” 
(Êxodo 20:7).

Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee

●●●
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Por Que os Cristãos Guardam 
o Sábado no Domingo?

Por que os cristãos guardam o Sábado no dia de domingo quando o Velho 
Testamento diz que o Sábado é no sábado e em Israel os judeus ainda 
guardam o Sábado no dia de sábado?

Gênesis 1:3 diz, “Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz.” Esta luz é luz 
espiritual e significa o poder e a soberania de Deus. Ao dizer, “Haja luz”, 
Deus, que é a Luz em Si Mesmo, proclamou a Sua autoridade sobre todo o 
espaço e todas as coisas que nele há.

João 1:9 diz, “Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina 
todos os homens.” A verdadeira Luz é Jesus Cristo, que era a Palavra e 
existia na forma de Deus, mas Se tornou carne e veio ao mundo para nos 
salvar.

No 12º capítulo do Evangelho de Mateus, os fariseus viram os discípulos 
de Jesus colherem e comerem no Sábado, e foram questionar Jesus. Então 
Jesus exemplifi cou com Davi e disse, “Pois o Filho do homem é Senhor do 

sábado” (Mateus 12:8). O Filho do Homem se refere ao próprio Jesus, e Ele 
explicou que Ele, que é a verdadeira Luz, é o Senhor do Sábado.

No primeiro dia da Criação, Deus disse haja luz. Da mesma forma, foi no 
domingo, o primeiro dia da semana, em que a verdadeira Luz – o Senhor 
– brilhou sobre todo o mundo. Isso quer dizer que numa sexta-feira Ele foi 
crucificado para salvar toda a humanidade e sepultado, e que foi em um 
domingo que Ele venceu a morte ao ressuscitar e brilhar em toda a terra. 

Jesus veio a ser as primícias da ressurreição, e dá a verdadeira Luz e 
vida às almas que vivem em trevas. Desde o dia de Sua ressurreição, os 
fi lhos de Deus passaram a poder ter esperança pela ressurreição e descansar 
verdadeiramente. É por isso que o Sábado passou a ser guardado no 
domingo, que é chamado de ‘Dia do Senhor’. 

Levítico 23:10-12 diz, “Diga o seguinte aos israelitas: Quando vocês 
entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote 
um feixe do primeiro cereal que colherem O sacerdote moverá ritualmente 
o feixe perante o SENHOR para que seja aceito em favor de vocês; ele o 
moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês 
oferecerão em holocausto ao SENHOR um cordeiro de um ano de idade sem 
defeito.”

Aqui, Deus fala aos filhos de Israel para oferecerem um cordeiro de um 
ano de idade sem defeito ‘no dia seguinte ao sábado’, que é domingo. O 
‘Cordeiro sem defeito’ simboliza Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. ‘Um 
feixe do primeiro cereal’ também é uma referência a Jesus Cristo, que é as 
primícias da ressurreição assim como lemos em 1 Coríntios 15:20: “Mas de 
fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles 
que dormiram.” Vemos que o Velho Testamento profetizou sobre a adoração 
de domingo e que este seria o dia do Senhor Jesus Cristo.

Depois que o primeiro homem, Adão, cometeu a primeira transgressão da 
humanidade ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a raça humana 
perdeu o verdadeiro descanso. Como Deus disse, “...porque no dia em que dela 
comer você certamente morrerá”, o espírito de Adão de fato morreu e todos os 
seus descendentes – toda a humanidade – foram destinados à morte eterna, que é o 
Inferno. No entanto, Jesus veio como o nosso Salvador e, sem pecado algum, tomou 
sobre Si as nossas dores na cruz e morreu. No terceiro dia, todavia, Ele venceu a 
morte e ressuscitou, dando, assim, esperança pela ressurreição e pela vida eterna aos 
homens, que outrora não tinham nada além da morte por causa de seus pecados.

Sendo assim, qualquer pessoa pode receber o Espírito Santo como um dom e ter 
o seu espírito vivifi cado quando aceita Jesus Cristo e se arrepende de seus pecados. 
Esta é a ressurreição espiritual.

Ao crer em Jesus Cristo, ganhamos o direito de nos tornarmos filhos de Deus 
e desfrutarmos de verdadeiro descanso. Ainda assim, o descanso na terra não é 
perfeito. Desta maneira, Deus tem preparado um lugar eterno de descanso, que é 

o Céu. Quando o Senhor voltar, nos tornaremos imperecíveis e nos encontraremos 
com ele. Esta, pois, é a ressurreição física, e então teremos o verdadeiro descanso 
para todo o sempre.

Como explicado, domingo é o dia em que Jesus, que é o Senhor do Sábado, 
ressuscitou e, portanto, deu-nos verdadeiro descanso. É por isso que os cristãos 
chamam o domingo de ‘Dia do Senhor’ e adoram no domingo.

Atos 20:7 diz, “No primeiro dia da semana reunimo-nos para partir o pão…” 
Está implícito que eles se reuniram no domingo, que é o primeiro dia da semana, 
e partiram o pão, que simboliza a carne do Filho do Homem. Uma vez que a carne 
do Filho do Homem se refere à Palavra, eles fi zeram da Palavra de Deus seu pão 
espiritual de vida através da adoração no domingo. Além disso, 1 Coríntios 16:2 diz, 
“No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com 
a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar.” 
Vemos, pois, que eles também ofertavam no domingo, o primeiro dia da semana.

Logo, precisamos entender o verdadeiro signifi cado do Dia do Senhor e guardá-
lo para que possamos usufruir de verdadeiro descanso debaixo da proteção de Deus, 
com esperança pela ressurreição e pela vida eterna.

P.

Deus criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há em seis dias, e descansou no sétimo dia. 
É por isso que no Velho Testamento, o Sábado era guardado no dia de sábado, que é o sétimo dia da 
semana. Contudo, no Novo Testamento, o Sábado é guardado no domingo, o Dia do Senhor, que foi o 
dia em que Jesus ressuscitou depois que havia morrido na cruz para nos salvar. Examinemos, pois as 
Escrituras.

R.

1. Jesus Cristo é o Senhor do Sábado

2. ‘No dia seguinte ao Sábado’ no Velho Testamento

3. A humanidade recebeu o descanso verdadeiro com a ressurreição de Jesus
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Em 17 de maio de 2014 tive um sonho incrível 
enquanto dormia após a vigília de sexta da igreja. Nele, 
o Pastor Senior Dr. Jaerock Lee apertou o meu plexo 
solar.

Naqueles dias, eu vinha tendo dificuldade para 
respirar. Não conseguia andar rápido nem correr, 
pois logo ficava ofegante. Depois do sonho, todavia, 
consegui andar rápido e até mesmo correr sem nenhuma 
dificuldade. Ao ter esta experiência com Deus, passei 
a amar ouvir os sermões e comecei a tentar viver de 
acordo com a Palavra. 

Em agosto de 2014, pude ver outra poderosa obra de 
Deus acontecer comigo. Havia 15 anos que o meu olho 
direito estava com uma obstrução do canal lacrimal, 
o que me fazia ter um excesso de fluxo lacrimal. 
Precisava carregar lenços comigo o tempo todo, já que 
frequentemente as lágrimas desciam. Ainda por cima, 
muitas vezes sentia vergonha já que minhas pálpebras 
grudavam umas nas outras devido a um muco amarelo-
esverdeado que surgia. Passei por cirurgias duas vezes, 
mas não obtive melhora. 

Então algo misterioso aconteceu 
depois que recebi uma oração do Dr. 
Lee durante um seminário no retiro 
de verão da Manmin de 2014. Minha 
narina direita começou a escorrer 
constantemente, da mesma forma que 
as lágrimas escorriam anteriormente. 
Na manhã do dia 31 de agosto, soei 
meu nariz, senti como se tudo estivesse 
desobstruído, e na mesma hora, meu 
olho direito fi cou frio. Depois daquilo 
nunca mais tive o fl uxo de lágrimas.

Em novembro, vendi minha casa 
em Incheon e mudei-me para a casa 
da minha fi lha a fi m de levar uma vida 
cristã melhor. Senti-me grata por estar 
vivendo uma vida cristã descente e 

ainda por cima com minha fi lha e 
meu neto. Agora, mais uma vez, 
foi me dada outra chance para eu 
aumentar a minha fé.

Enquanto eu desfazia minhas 
malas na casa dela, tive de arredar 
um vaso de planta do lugar, 
tropecei, e cai em cima dele. Senti 
meu quadril quebrar, e com aquilo 
veio uma forte dor. Com ajuda 
do meu neto, fui colocada em 
uma ambulância, que me levou 
rapidamente para o hospital.

Os resultados de raio-x e 
RM revelaram que a minha 
12ª vertebra torácica tinha sido 
comprimida com a fratura. 
O médico me disse que eu 
deveria ficar completamente de 
cama durante três meses. Então, ele veria se eu tive 

alguma melhora e só depois decidiria 
se eu precisava de cirurgia ou não. 
Diante daquela situação, comecei a orar 
intensamente e a ir aos cultos de domingo.

Dei entrada no hospital na quarta; então 
aos olhos humanos, era impossível eu ir 
à igreja no domingo. Meu neto, todavia, 
conseguiu uma permissão do hospital para 
eu sair, e eu pude ir à igreja. Enquanto 
estava a caminho, sentia fortes dores, mas 
em meu coração eu estava grata por poder 
ir lá. 

Quando cheguei lá, a dor que eu sentia 
era tanta que tive de cultuar deitada dentro 
do carro estacionado no estacionamento da 
igreja, ouvindo a transmissão ao vivo via 
GCN. Deus derramou bastante graça sobre 
mim por meio da mensagem, e enquanto 

recebia a oração do Dr. Lee depois da pregação, tive fé 
para a minha cura. Assim que a oração terminou, espirrei 
abruptamente duas vezes. Que surpresa! Não sentia mais 
dor nenhuma! Minha fi lha disse, “Mãe, saia do carro e 
tente ficar de pé.” E eu consegui de fato sair do carro 
e ficar de pé, andando normalmente sem dor alguma. 
Aleluia!

Minha fi lha e eu começamos a chorar e a glorifi car a 
Deus. Depois de todos os cultos, voltamos ao hospital. 
Outros pacientes se surpreenderam ao me verem 
andar para o meu quarto com o rosto tão reluzente. Ali 
testemunhei da cura de Deus.

Dizem que no caso de compressão por fratura de 
vértebra torácica, a melhora pode ser vista em seis 
meses no mínimo, com tratamento com remédios, 
fi sioterapia, e uso de colete. Minha dor, entretanto, tinha 
desaparecido, e em poucos dias, eu estava andando 
normalmente. O poder de Deus é realmente incrível! 
Agradeço e glorifi co a Deus!

Minha família ia à igreja Pentecostal, mas nos mudamos para 
a área de Kilpauk em 2009 e começamos a procurar uma nova 
igreja para frequentarmos. No dia 25 de dezembro de 2009, 
fomos guiados à Igreja Manmin de Chennai pela Diaconisa 
Maria. Conhecemos o Deus vivo que responde orações, nos 
abençoa, e é tão bom. Agora temos vidas cristãs felizes.

Em 2008, meu pai se envolveu em um acidente de moto e 
seu tornozelo direito se machucou. Mais tarde ele começou a 
ter difi culdades para se sentar e levantar, e passou a andar com 
a ajuda de uma bengala. Devido a isso, trabalhar passou a ser 
desafi ador.

Um dia, ele participou da oração pelos enfermos do Dr. Jaerock 
Lee na transmissão da vigília de sexta pela GCN (www.gcntv.
org) e foi curado. Como se não bastasse, ele ainda foi abençoado 
de modo a receber um novo e melhor emprego; e minha mãe 
também foi curada de úlceras estomacais que a acometiam havia 
dez anos.

Minha irmã também teve uma experiência com o poder de 
Deus. Ela tinha uma alergia que ia e vinha abaixo de seus olhos, 

e que, certa vez chegou a se espalhar por todo o seu rosto, que 
inchou, coçou, e fi cou dolorido. O Pastor Joseph Han da minha 
igreja orou por ela com o lenço no qual o Pastor Jaerock Lee 
havia orado (Atos 19:11-12) e ela também passou Água Doce 
de Muan sobre o local afetado. A Água Doce de Muan é uma 
água potável que antes era salgada, mas com uma oração do Pr. 
Lee, ficou doce. Com aquela oração e a água, minha irmã foi 
totalmente curada!

Em março de 2014 eu pedi ao Pastor Senior Dr. Lee que orasse 
para que eu conseguisse entrar na escola de ensino médio que eu 
queria. Depois de sua oração que transcende tempo e espaço, fui 
aceita naquela escola.

Minha irmã mais nova e eu fazemos parte da Equipe de Louvor 
e Dança das Irmãs, em minha igreja. Meu pai é vice-presidente 
da Missão de Homens, e minha mãe serve a igreja voluntariando-
se nas refeições de domingo para membros. Desejo ser professora 
universitária de engenharia da computação e ajudar a minha 
igreja e o pastor. Agradeço ao Pastor Senior, meu amável pastor 
que tem nos levado a conhecer nosso bom Pai.

“Deus Se Agradou de Eu Guardar o Dia do Senhor e Curou-me de    
 Compressão por Fratura Vertebral”

“Ao Conhecer o Meu Bom Deus, 
Fui Curada e Abençoada”

▲ A Diaconisa Junior Youngsun Cho (Terceira da esquerda) recuperou sua boa 
saúde pela graça de Deus. Tem tido dias felizes em sua vida cristã com sua 
filha Diaconisa Sunye Hong, seu neto Irmão Junyoung Jung, e sua bisneta Irmã 
Iseul Hong.

▲ Raio-x de sua vertebra 
torácica: a 12ª com fratura 
por compressão

Diaconisa Junior Youngsun Cho, idade 73, paróquia 12, Coréia do Sul

Irmã Yamuna, 17 anos, Igreja Manmin de Chennai, Índia

▲  Ya m u n a  (e s q u e d a) ,  s e u  p a i 
Balasubramani, sua mãe Pushpa, e sua 
irmã Mdhumathi estão vivendo em meio 
ao amor e bênçãos de Deus


