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Em 2006, o Dr. Kwankyu Lee se 
encontrava preocupado com sua mãe, que 
parecia muito ocupada com sua vida cristã 
e indo a igreja. Com esse sentimento, ele 
resolveu ir com ela, e lá conheceu o Deus 
vivo. Agora ele está se preparando para se 
tornar um pastor (Foto 2).

Quando ele foi à igreja com sua 
mãe pela primeira vez, era um culto de 
domingo de manhã e o Pastor Sênior Dr. 
Jaerock Lee estava pregando sobre o Céu. 
Ele ouviu a mensagem e analisou todos 
os detalhes como se estivesse fazendo 
uma pesquisa para uma tese. Ele não 
pôde encontrar nenhuma falácia lógica no 
sermão e ainda viu algo que destruiu toda 
a sua forma própria de pensar.

Era um arco-íris circular ao redor do sol. 
Ele reconta, “Foi a primeira vez que vi um 
arco-íris daquele jeito. Era inexplicável, 
pois nuvens iridescentes, que são um 
fênomeno meteorológico, não ocorrem 
tão frequentemente; e aqueles arcos são 
bem frequentes na igreja, especialmente 
em dias de maior significado, como por 
exemplo o Aniversário. Além disso, 
milhares de pessoas os viram. Assim, 
no que diz respeito à probabilidade, 

definitivamente foi obra de Deus. Não 
pude negar.”

Então ele foi a um culto de avivamento 
e foi curado de rinite alérgica crônica, e 
ainda recebeu a benção de ter um filho. 
Sua esposa tentava engravidar havia 13 
anos, mas depois que ele passou a ir à 
igreja, eles foram abençoados. Assim, ele 
jamais poderia negar a Deus.

“Eu era um homem sistemático. 
Considerava as coisas espirituais algo com 
o que eu não tinha nada a ver. Achava 
que vivia em abundância e me sentia feliz 
com a minha vida; então eu duvidava da 
necessidade de conhecer o espiritual. No 
entanto, agora anseio por aprender sobre 
as coisas espirituais, e a minha forma de 
pensar mudou completamente. Ao ver as 
evidências do Deus vivo na igreja, pensei 
que transformar rapidamente a minha 
forma de pensar seria algo sábio a se 
fazer.”

Hoje,  o conhecimento aumenta 
a cada dia, e os pensamentos das 
pessoas está manchado com valores 
humanistas. Portanto, para ajudá-las 
a aceitar a existência de Deus, obras 
devem acontecer de forma a destruírem 

todas as especulações e transcederem o 
conhecimento humano. Só quando as 
pessoas veem e vivenciam algo incrível 
que transcende seus limites é que elas 
podem conhecer a Deus como o seu 
próprio Deus.

Um programa da GCN chamado 
‘Criação e Ciência’ (Creation and Science) 
mostra a providência de Deus na criação 
e a autenticidade da Bíblia, com base em 
sermões do Dr. Lee (gcntv.org). O Dr. 
Elvin Hwang, neurobiologista e vice-
presidente da WCDN (Rede Mundial 
de Médicos Cristãos) contribui com o 
programa como um membro de opinião 
científi ca. Ele diz, “A ciência é imperfeita. 
Uma hipótese pode um dia ter parecido 
certa, mas depois de algum tempo pode ser 
considerada errônea. A explicação de Deus, 
todavia, é imutável e nos dá respostas 
a perguntas que ninguém consegue 
responder. Quando você reconhece Deus, 
vê muitas das perguntas que você tinha 
sendo respondidas” (Foto 1).

A Rede Mundial de Médicos Cristãos 
tem conectado médicos cristãos ao 
redor do mundo e comprovado as obras 
poderosas de Deus com dados médicos 

tangíveis. O diretor da organização, Dr. 
Gilbert Chae, também diretor do Hospital 
Yonsei Jeil, sentia-se frustrado antes de 
começar a ir à Igreja Central Manmin 
porque se via inútil quando seus pacientes 
enfrentavam problemas inesperados e 
ele fazia de tudo para tratá-los, mas não 
conseguia.

Foi em meio a esse contexto que ele 
participou das Duas Semanas Consecutivas 
de Cultos Especiais de Avivamento, 
ministrado pelo Dr. Jaerock Lee em 
2000. Ele fi cou maravilhado de ver tantos 
membros sendo curados de problemas 
como artrite no joelho, hérnia de disco, 
apoplexia, e problemas de vista. Foi uma 
ótima oportunidade para ele receber um 
renovo como médico cristão (Foto 3).

Ele viu que todas as doenças tem causas 
espirituais. Ele diz, “Quando vejo muitos 
dos meus pacientes sofrendo de diabetes, 
pressão alta, apoplexia, e câncer, tenho 
pena deles e espero que eles também 
ouçam sobre o evangelho da santidade, se 
dêem conta das causas de suas doenças, e 
sejam curados e salvos. Sempre falo aos 
meus pacientes que se quiserem se ver 
livres de suas enfermidades, precisam crer 
em Deus.”

O Dr. Yongwook Park, professor na 
Faculdade Ulsan, ansiava pela graça de 
Deus. Ao ser guiado para a Igreja Manmin 
de Ulsan do Sul, ele começou uma nova 
vida cristã (Foto 4).

Dr. Park pôde obter uma resposta a 
todas as perguntas que tinha por meio de 
sermões como ‘A Mensagem da Cruz’, 
‘Espírito, Alma, e Corpo’, e ‘Palestras 
sobre Gênesis’. Ele também testemunhou 
diversas doenças como câncer e leucemia 
sendo curadas pela oração do Dr. Jaerock 
Lee.

“O testemunho da Diaconisa Sênior 
Eundeuk Kim foi incrível. Ela tinha uma 
queimadura de terceiro grau mas foi curada 
pela simples oração do Dr. Lee! Não tem 
como dizer que Deus não existe diante de 
uma obra tão maravilhosa como essa!”

Ele disse que sentia-se mal porque a 
maioria das pessoas do mundo não sabem 
quem são e por que vivem. Disse também 
que devemos viver nossas vidas cientes de 
quem somos e do nosso propósito de vida.

A fé espiritual não é algo que as pessoas 
podem ter só porque querem. Trata-se de 
algo que é dado por Deus. Quem abrir o 
seu coração, aceitar o Senhor, e destruir 
todas as especulações e conhecimentos 
próprios poderá receber dessa fé de Deus. 
Com ela, as pessoas podem receber curas 
espirituais e naturais pela obra do Espírito 
Santo e ter verdadeiro descanso.

“Não Pude Negar o Deus Vivo”
Obras de Poder Destruindo Todas as Especulações e Transcendendo o Conhecimento Humano

O Deus de amor quer que todos os homens sejam salvos, e assim, Ele tem mostrado a Sua existência por meio de obras do Espírito Santo para que 
as pessoas aceitem o Senhor. Além disso, Deus vem a nós para que possamos destruir todas as especulações que temos contra Ele e tenhamos 
vidas cristãs verdadeiras (da esquerda para a direita: Dr. Dr. Kwankyu Lee, Dr. Elvin Hwang, Dr. Gilbert Chae, and Professor Yongwook Park).
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O Dia de Sábado é  o  dia  para 
descansarmos confortavelmente no 
Senhor. Sua origem está na criação de 
seis dias. Deus criou os céus, a terra, 
e todas as coisas que há neles em seis 
dias, e descansou no sétimo. Gênesis 
2:3 diz, “Abençoou Deus o sétimo dia e 
o santificou, porque nele descansou de 
toda a obra que realizara na criação.”

O Sábado no Velho Testamento era, 
na verdade, o Sábado como o sétimo 
dia. No Novo Testamento, todavia, 
ele se transformou no domingo. Por 
que, então, o Sábado ficou sendo no 
domingo? E o que é santifi car o Sábado?

1. Como o Sábado fi cou sendo no 
domingo?

Até hoje  os  judeus cont inuam 
guardando o Sábado no Sábado, mas 
os filhos de Deus que são salvos pela 
fé em Jesus Cristo guardam o domingo 
como sendo o Sábado. Nós também 
chamamos esse dia de ‘Dia do Senhor’

O  d o m i n g o  é  o  d i a  e m  q u e 
conseguimos tirar um tempo para 
verdadeiramente descansarmos em 
Jesus Cristo. O que exatamente signifi ca 
descansar verdadeiramente e ter paz por 
causa de Jesus Cristo?

Depois da queda de Adão, toda a 
humanidade se tornou pecadora e não 
teve mais verdadeiro descanso. Ao se 
tornarem servas do inimigo, as pessoas 
começaram a ter vidas difíceis e a 

carregar o fardo do pecado. Assim, Deus 
enviou Jesus Cristo à terra para nos 
redimir dos nossos pecados.

Jesus, que é o Filho de Deus, veio a 
esta terra em carne e, a fi m de cumprir 
o Seu dever como Salvador, Ele foi 
fl agelado, usou uma coroa de espinhos, 
foi pregado pelas mãos e pés na cruz, 
e foi pendurado na cruz, mesmo nunca 
tendo pecado. Ele derramou toda a 
Sua água e sangue e depois morreu. 
Contudo, ao terceiro dia, Ele venceu a 
morte e ressuscitou.

Qualquer que crê nesse Jesus Cristo 
e O aceita pode ser liberto de seus 
pecados, obter verdadeira paz em seu 
coração, e ainda por cima poderá morar 
no Céu. Foi em um ‘domingo’ que Jesus 
ressuscitou após ser crucificado dando, 
assim, esperança, verdadeiro descanso, 
e alegria a toda a humanidade, que era 
pecadora. É por isso que os filhos de 
Deus, que foram salvos por Jesus Cristo, 
devem guardar o domingo como sendo 
o Dia de Sábado.

Mesmo no Velho Testamento, vemos 
que ele já predizia que o domingo seria 
guardado no dia de sábado. 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.”

Deus falou para os filhos de Israel 
oferecerem sacrifícios com o primeiro 
cereal de sua colheita depois que 
entrassem em Canaã, a terra dada por 
Ele onde fl uem leite e mel. E o dia desse 
sacrifício foi o dia depois do sábado.

O ‘primeiro cereal’ aqui simboliza 
o Senhor,  que é  as  pr imícias  da 
ressurreição. Além disso, ‘um cordeiro 
de um ano de idade sem defeito’ 
também representa Jesus Cristo, que 
espiritualmente é o Cordeiro de Deus. 
Assim sendo, esta passagem indica que 
o Senhor seria oferecido como sacrifício 
expiatório, Se tornaria as primícias 
da ressurreição, e daria ressurreição e 
descanso a todas as pessoas que cressem 
Nele.

2. O que signifi ca ‘santifi car o dia 
de Sábado’?

1 )  D e v e m o s  t e r  d e s c a n s o 
espiritual no Senhor

Ter descanso espiritual não significa 
ficarmos em casa sem fazer nada, 
nem nos entretermos com atividades 
recreativas. Isso é descanso físico, e 
pode nos ajudar a relaxar, mas não pode 
nos dar vida.

O descanso que Deus quer que 
tenhamos é o descanso espiritual – 
o verdadeiro descanso. Não é nos 
envolvermos em buscas mundanas, 
mas sim, irmos à igreja, adorarmos 
em espírito e em verdade, ouvirmos 
a Palavra de Deus, nos relacionarmos 
com outros irmãos, ganharmos alegria 
e  paz verdadeiras ,  e  buscarmos 
crescimento espiritual.

Além do mais, também precisamos 
santifi car o Sábado inteiro indo ao culto 
da manhã e ao da noite. Só quando nos 
comunicamos com o Senhor, que é o 
Senhor do Sábado, dessa maneira, é que 
podemos ter verdadeiro descanso.

Quando santifi camos o Dia do Senhor 
reconhecendo a soberania espiritual 
de Deus, Ele nos dá as bênçãos que 
prometeu. Ele nos protege de provações, 
afl ições, e riscos de acidentes e doenças 
nos dias de semana, e faz com que todas 
as coisas cooperem juntamente para o 
nosso bem.

2) Não podemos comprar nem 
vender nada

Em Neemias 13:15-18, Neemias 
estava dizendo aos israelitas que, 
porque violaram o mandamento de 
Deus ao trabalharem, comprarem, e 
venderem coisas no Sábado, eles não 
estavam protegidos por Deus e portanto 
foram atingidos por coisas ruins.

Neemias os proibiu veementemente 
de trabalharem ou fazerem transações 
comerciais com os gentios no Sábado, e 
chegou até a expulsar os comerciantes 
que estavam dormindo do lado de fora 
da cidade naquele dia a fi m de eliminar 
até a menor das chances de seu povo 
violar o Sábado.

E n t ã o  s i g n i f i c a  q u e  s e  n ã o 
trabalharmos, ou não comprarmos 
nem vendermos coisas no Sábado, não 

sofreremos dano ou prejuízo? Sim. 
Deus, que é o Todo-Poderoso, abençoa 
mais os Seus amados fi lhos que 
guardam Seu mandamento durante os 
outros seis dias da semana.

Mas há alguns casos onde comprar 
e vender é permitido no Sábado. Por 
exemplo, a igreja precisa oferecer 
refeições aos membros do coral, pois 
eles ensaiam mesmo depois que os 
cultos terminam. Contudo, quando não 
é possível, eles podem comprar seu 
alimento fora. Além disso, a livraria da 
igreja e a lanchonete da mesma também 
abrem no domingo para a conveniência 
dos membros, mas isso não é violar 
o Sábado, pois o lucro não vai para 
nenhum indivíduo, e sim para trabalhos 
missionários, de caridade, ou outras 
formas de boas obras no Senhor.

Quando um irmão com pouca fé 
se casa no domingo, você pode ir ao 
casamento dele só depois que tiver ido 
aos cultos daquele dia. No casamento, 
você ainda pode se comunicar com 
Deus no coração a fim de santificar 
o Dia do Senhor e parabenizar os 
noivos. Isso não é violar o Sábado, 
mas é considerar a alma de alguém 
mais preciosa do que o mundo e não 
machucar a pessoa.

Em Mateus  12,  a lguns  judeus 
perguntaram a Jesus, “É permitido 
curar no sábado?” Ele lhes respondeu: 
“Qual de vocês, se tiver uma ovelha 
e ela cair num buraco no sábado, não 
irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais 
vale um homem do que uma ovelha! 
Portanto, é permitido fazer o bem no 
sábado.”

Médicos e enfermeiras agem com 
bondade pelos enfermos, e soldados e 
policiais mantém a segurança e a ordem 
de um país. Seus trabalhos pertencem à 
bondade. Assim, trabalhar aos domingos 
depois de irem aos cultos não é pecado 
para eles. Espero que você usufrua da 
liberdade que há na verdade no Senhor, 
que cumpriu a Lei com amor.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
lembrar-se do Sábado e santifica-lo 
é um princípio básico da vida cristã 
e é reconhecer a soberania espiritual 
de Deus. Oro, em nome do Senhor, 
para que vocês aceitem Jesus Cristo, 
santifiquem o Dia do Senhor, e sejam 
grandemente abençoados como filhos 
de Deus.

“Lembra-te do Dia de Sábado, 
para Santificá-lo”

“Lembra-te do dia de sábado, para 
santificá-lo. Trabalharás seis dias e 
neles farás todos os teus trabalhos, 
mas o sétimo dia é o sábado dedicado 
ao SENHOR, o teu Deus. Nesse dia 
não farás trabalho algum, nem tu, 
nem teus filhos ou filhas, nem teus 
servos ou servas, nem teus animais, 
nem os estrangeiros que morarem em 
tuas cidades” (Êxodo 20:8-10).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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A Igreja Central Manmin tem uma Paróquia Chinesa e uma 
Paróquia Internacional para estrangeiros vivendo na Coréia do Sul. 
Foi delas que uma célula de vietnamitas surgiu e foi avivada. Vamos 
ler os testemunhos dos membros.

Em junho de 2006, tornei-me membro da Igreja 
Central Manmin seguindo o meu marido, que é coreano. 
Naquele tempo eu não era profi ciente no coreano, então 
não conseguia me concentrar na pregação dos cultos. Eu 
nunca tinha ido a uma igreja, então tudo era muito novo 
para mim. Entretanto, eu experimentei o amor de Deus.

Aos três anos de idade, meu filho estava no assento 
do passageiro no carro que meu marido dirigia. A porta, 

todavia, não estava bem fechada, e simplesmente se abriu no meio da rua e 
meu fi lho caiu no asfalto. Um ônibus passou por cima dele, o que poderia ter 
feito daquilo um terrível acidente. Entretanto, miraculosamente, meu filho 
fi cou entre as rodas, sem dano algum. Aleluia!

Isso mudou completamente a minha vida cristã. Comecei a santifi car o Dia 
do Senhor e a dar os dízimos. Passei a tentar viver de acordo com a Palavra de 
Deus e a ajudar irmãos vietnamitas que não entendiam os sermões.

A partir de junho de 2014, comecei a trabalhar como líder de célula na 
Paróquia Internacional e a interpretar as pregações nos cultos na língua 
vietnamita. Também comecei a visitar outros membros com o pastor da 
paróquia e a ajuda-los com a interpretação. Tive sonhos onde eu aprendia 
palavras em coreano que eu não conhecia. Foi incrível. Vivendo no amor de 
Deus, eu testemunhei do Seu amor para as pessoas da minha célula, e seu 
número aumentou. Com isso, em fevereiro de 2015 recebi o Prêmio de Mérito 
como líder de célula.

Em 2012, me casei com meu marido coreano 
e soube da Igreja Central Manmin. Participava 
dos cultos pela Internet por meio da interpretação 
no chinês, já que a interpretação para a língua 
vietnamita não estava disponível, e conseguia 
entender os cultos porque tinha aprendido a falar 
chinês quando ajudava meu pai, que é comerciante.

Além disso, até então já li os seguintes livros 
em vietnamita do Pastor Dr. Jaercok Lee: Céu, Inferno, A Mensagem 
da Cruz, A Medida da Fé, Desperta Israel, e Minha Fé, Minha Vida. 
Com eles fui muito agraciada.

No Vietnã, meu marido espalhava diligentemente o evangelho, e 
eu também o pregava à minha família próxima, parentes, e vizinhos. 
Finalmente formamos uma igreja família e começamos a cultuar 
juntos. O número de pessoas aumentou, e então dois grupos foram 
formados: um com trinta pessoas, e outro com quinze. Dei a todos os 
livros do Pastor Sênior, que por sua vez, os impressionaram.

Em junho de 2013, meu marido e eu nos mudamos para a Coréia do 
Sul, e meus pais passaram a nos representar no cuidado dos membros 
da igreja. Espero que os cultos sejam interpretados em vietnamita 
para que muitas almas vietnamitas possam participar dos lindos cultos 
da Manmin juntos.

“Minha Vida Cristã Foi Totalmente renovada” “Muitos Vietnamitas Anseiam Pelo Culto”

Diaconisa Lieu, líder de célula 

Tenho um filho autista que não pode cuidar de si 
próprio; assim eu sempre prestei bastante atenção nele 
e vivi em constante preocupação. Ele não conseguia 
falar bem ou ir ao banheiro sozinho. Tinha problemas 
tanto a nível intelectual, quanto a nível funcional.

Em julho de 2014, fui guiada à Igreja Central 
Manmin pela líder de célula Lieu. Li os livros do 
Dr. Jaerock Lee na versão vietnamita e passei a ter 

esperança pela melhora do meu fi lho.
Desde então, ele tem tido melhoras signifi cativas. Agora ele consegue ir 

ao banheiro sozinho, reage às coisas que lhe são ditas, e responde bem. No 
passado, ele não conseguia sequer fi car parado, pois não conseguia focar. 
Agora ele pode sentar e fi car quieto por conta própria.

Minha preocupação que tanto perdurara em minha vida, agora se fora. 
Aleluia!

“O Autismo do Meu Filho Melhorou 
e Aliviou Minha Preocupação”

Irmã Wentibichjang 

Irmã Retirien 

No Vietnã, eu ia à igreja, mas frequentemente 
cochilava nos cultos. Em abril de 2014, meu 
marido e eu visitamos minha filha que vivia na 
Coréia do Sul e fi camos lá por dez meses. Durante 
esse tempo, frequentei a Igreja Central Manmin e 
grandes mudanças ocorreram em mim.

Em especial, participei do Retiro de Verão da 
Manmin em 2014. Lá, vi muitas pessoas sendo 

curadas de suas doenças pela oração do Dr. Jaerock Lee e pude sentir o 
Deus vivo.

Além disso, fui curada de uma rinite que me atribulava havia 27 anos, e 
meu marido, que não conseguia parar de beber ou fumar, conseguiu lagar 
a bebida e o cigarro. Desde que voltei ao Vietnã, tenho orado com anseio 
para que uma igreja fi lial da Manmin se abra aqui.

“Fui Curada de uma Doença, 
e Minha Vida Cristã Foi Renovada”

Irmã Hwangtishien 

“Estava à Beira da Morte, 
mas Deus Me Regenerou”

O Irmão Hwapyeong Choi, de 27 anos de idade, estava em coma devido 
a uma pneumonia causada por bacilos tuberculares em ambos os pulmões. 
Ele estava pairando entre a vida e a morte, mas depois de receber a oração do 
Dr. Jaerock Lee que transcende tempo e espaço, ele retomou a consciência. 
Dentro de pouco tempo, seus pulmões se regeneraram, e logo recebeu alta. A 
velocidade de sua recuperação foi alta demais para ser medicamente explicada. Irmão Hwapyeong Choi com seus pais

Antes da oração 
Ele respirava por meio de um 
respirador, pois seus dois pulmões 
e s t ava m c o m p n e u m o n i a 
tubercular. 

Depois da oração 
Ele tinha sombras em seus 
pu lmões dev ido ao bac i lo 
tuberculoso antes, mas nenhuma 
sombra foi agora encontrada.

Poder de Deus 

Vietnã

Testemunhos de Vietnamitas “Estou Feliz por Conhecer e 
Frequentar a Igreja Central Manmin”
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a Dorna  J l anmin  MEntrevista 

ciúmes que formavam facções. Perguntei-me como na 
Manmin aquilo não acontecia e ouvi pregações do Pastor 
Sênior como ‘Espírito, Alma, e Corpo’, ‘Capítulo do 
Amor’, ‘Voz, Encorajamento, e Direção do Espírito Santo’, 
e ‘Palestras sobre Jó’. Senti como se tivesse achado jóias 
preciosas espalhadas num gigantesco campo de areia e as 
colocado todas juntas. Para mim elas formaram uma só coisa 
enorme. Continuo buscando mais e encordoando-as também.

P. Você é a primeira artista coreana com tese 
publicada no site do Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque. Poderia nos contar mais dessa história?

Enquanto enfrentava um problema, recebi o Prêmio de Arte 
Há Jong Hyun. Esse prêmio já foi dado a artistas e críticos 
infl uentes da Coréia... e eu o recebi! O ocorrido foi reportado 
por um jornal diário com uma foto minha. A irmã Hwang, 
minha aluna, levou o artigo do jornal ao Pastor Sênior e o 
mostrou a ele. Ela disse, “Aquela professora que recebeu sua 
oração acabou de ganhar um importante prêmio.” Ele então 
se alegrou, pôs sua mão na foto, e fez uma oração de benção 
a Deus. Naquela época, todavia, eu não sabia de nada disso.

Em fevereiro de 2014, depois de saber que eu tinha sido 
selecionada como ganhadora do Prêmio de Arte Ha Jong, 
participei da exibição na Galeria de Arte Para Site em Hong 
Kong, que era sobre tendências de apresentações no Japão, 
Coréia do Sul, e Taiwan nos anos 60. Também apresentei 
minha tese de doutorado em inglês no Arquivo Asiático de 
Artes – um centro de pesquisas em Hong Kong. Foi um 
seminário com uma sessão para discussões. Dei uma palestra 
baseada em minha tese com exibição de fotos e trouxe 
assuntos relacionados que valiam a pena discutir. No dia 
seguinte, recebi uma ligação do Museu de Arte Moderna de 
Nova Iorque.

Disseram que ouviram falar da minha palestra em Hong 
Kong e me pediram para dar uma palestra aos bolsistas do 
MoMA e outros convidados. Minha tese de doutorado foi 
publicada em 2000. Foi a primeira tese da Coréia a cobrir a 
arte contemporânea coreana e trouxe grandes mudanças à arte 
coreana contemporânea. Em abril de 2014, visitei o MoMA 
e dei a palestra a muitos diretores e curadores, e intermediei 
discussões. Então, depois de edições finais da tese pelos 
próximos seis meses, ele foi publicado online no site do 
Museu em fevereiro de 2015.

Havia muito tempo que queria compartilhar minha tese 
com o mundo, e agora recebi a benção de alcançar a minha 
esperança pela oração do Pastor Sênior em minha foto.

P. Qual é o seu sonho e visão?
Sou grata por ter percebido que Deus me guiou a esta 

igreja para a salvação da minha alma. Achava que tinha sido 
salva e que era uma pessoa espiritual. Como Deus sabia 
que eu não era, Ele me trouxe a esta igreja para que eu me 
tornasse então uma verdadeira pessoa espiritual.

Antes eu estudava e fazia minha pesquisa 15 horas por 
dia. Hoje, todavia, meu tópico de pesquisa é a mensagem do 
Pastor Sênior. Ouço a todas elas tomando notas. Não consigo 
vislumbrar ainda que tipos de frutos serão produzidos por 
meio desta minha pesquisa.

Antes eu achava que podia agradar a Deus estudando mais, 
mas agora quero destruir todo o meu conhecimento altivo 
levantado contra o amor de Deus sem assumir nada. Queria 
simplesmente cumprir o dever que Deus me dá em oração. 
Considerarei este dever a maior prioridade da minha vida.

Quero saber o que Deus quer a todo momento e seguir a 
Sua direção a cada passo. No momento fi nal, quero falar para 
Ele, “Deus, Te obedeci.” Esta é a minha visão e esperança.

“Deus Falou Comigo na Língua do Amor” 

Dra. Mikyoung Kim, Paróquia 19

2015
Ela é a primeira historiadora de arte 
coreana cuja tese foi publicada no 
site do Museu de Arte Moderna de 
Nova Iorque, que é uma das principais 
galerias do mundo.     
-Título: “Expressões sem Liberdade: 
Arte Experimental Coreana nas décadas 
de 60 e 70.

Prêmio Ha Jong Hyun por uma crítica 
de arte (2014)

Diretora do Instituto Coreano de 
Pesquisa de Artes (2006-presente)

Professora de História da Arte na 
Universidade Kangnam (1989-presente)

Professora Convidada na Universidade 
da Califórnia em Berkeley, CA

A Doutora Mikyoung Kim é uma professora e historiadora 
de arte que ama e estima as belas-artes coreanas. Recebeu 
recentemente a benção de ter sua tese publicada online no 
site do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque. 
Ela foi a primeira coreana com uma tese no site do MoMA. 
Atualmente, está focada em orações e nos sermões do 
Dr. Jaerock Lee, além de sua pesquisa. Aqui está nossa 
entrevista com ela.

P. Como você chegou a esta igreja?
A Irmã Jihye Hwang foi uma das minhas primeiras alunas 

de conferência. Ela me deu o livro A Mensagem da Cruz, do 
Dr. Jaerock Lee, e me dava mais um de seus livros a cada duas 
semanas. Fiquei curiosa em relação àqueles livros, e os li. 
Também ouvi suas palestras sobre Gênesis e Apocalipse.

Ia a igrejas presbiterianas na Coréia e a igrejas batistas 
nos EUA. Assim, de início, as palestras foram novidade para 
mim, mas me intrigaram bastante. Aprendi mais sobre a Igreja 
Central Manmin, e em 2012 recebi uma oração do Dr. Lee 
com minha filha, já que tinha ouvido falar que sua oração 
era muito poderosa. Então, dois anos se passaram e Deus me 
guiou até a igreja.

Foi naquele tempo também que comecei um projeto de 
pesquisa em que estava interessada. À medida que o projeto 
dava certo, eu queria ir mais longe. Queria abrir um centro de 
pesquisas onde se poderiam realizar ofi cinas de obras de arte, 
planejar sua exibição, e exibi-las. Contudo, durante o percurso, 
tive sérios problemas financeiros. Foi então que o Professor 
Youngkeol Choi visitou a minha escola para dar uma palestra 
especial. Conversei com ele sobre a Igreja Central Manmin e 
o Pastor Dr. Lee. Então, eu quis visitar a igreja novamente e 
com anseio em meu coração, fui receber uma oração dele.

P. Pelo que o Dr. Jaerock Lee orou quando você o 
encontrou?

Em junho de 2014, procurei o Pastor Sênior para que ele orasse 
para a solução dos meus problemas financeiros. Ele não disse 
nada mais a não ser, “Entre rapidamente no mundo espiritual.”

Eu achava que eu era espiritual, que é um pensamento bem 
soberbo. Já pertenci à igreja presbiteriana, que tem seu principal 
foco na lei e na doutrina, e enfatizava o ‘espírito’ o tempo todo. 
Entretanto, mudei meu modo de pensar rapidamente. Pensei, 
‘se ele disse para eu fazer isso, é porque eu não tenho sido uma 
pessoa espiritual. Acho que preciso repensar isso.”

Nos seis meses seguintes, todos os meus problemas foram 
resolvidos. Enquanto isso, Deus me permitiu sentir que toda a 
série de bênçãos nunca aconteceu por coincidência. Vivenciei a 
obra de Deus no último dia do meu voto de 100 dias de oração, e 
senti a Sua presença. Todos os meus problemas foram eliminados 
de formas totalmente inesperadas, e Deus me respondeu com 
coisas muito maiores do que eu imaginava.

P. Como é a sua vida cristã atualmente?
Honestamente, eu achava difícil ir às Reuniões de Oração 

Daniel, que começavam às 21:00 toda noite. Tinha o 
hábito, no entanto, de ir às Orações da Manhã, então eu me 
levantava às 4:30 da manhã e dormia por volta das 23:00. 
Meu padrão de vida mudou quando comecei a ir às Reuniões 
de Oração Daniel. Nos primeiros seis meses, eu estava 
sempre sonolenta, mas incrivelmente eu não queria parar de 
ir. Quando estava no sétimo mês, me acostumei ao padrão. 
Não me sentia mais cansada e ficava cheia do Espírito, 
mesmo se tivesse dormido pouco.

Na Igreja Central Manmin eu não vejo ciúmes ou inveja 
entre os membros. Obviamente, isso não deveria existir 
em nenhuma igreja, mas em muitas eu já vi membros com 


