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Ministério de Comunicação da GCN é
Criado do Nada
Boas e Alegres Frequências Renovam as Vidas dos Telespectadores

Os programas cheios de vida da GCN difundem luz às almas dos espectadores, levando o Deus Criador e Jesus Cristo a mais de 170 países. Foto, superior, a luz em forma de cruz que apareceu sobre o Empire State
Building no primeiro dia de transmissão em Nova Iorque, EUA; no meio, da esquerda para a direita, Cruzada Santo Evangelho do Dr. Jaerock Lee na Uganda reportada pela CNN; cerimônia de inauguração da GCN;
Cruzada Unida de Israel; inferior, Convenção Internacional de Mídia Cristã NRB.

A GCN (Presidente: Presbítero Boaz J. Lee), não
diferente dos anos anteriores, participou da Convenção
Internacional Anual de Mídia Cristã NRB neste ano
de 2015. A NRB (National Religious Broadcasters, ou
Emissoras Religiosas Nacionais) foi estabelecida para
proteger os direitos e interesses das emissoras cristãs,
e todo ano realiza a convenção a fim de promover
uma troca de tecnologias e programas, e construir
companheirismo entre as outras emissoras cristãs.
Em 2015, a convenção se deu no Resort e Centro de
Convenções Gaylord Opryland, em Nashville, TN, EUA,
de 23 a 26 de fevereiro. A GCN (www.gcntv.org) exibiu
seus diversos conteúdos e tecnologias de produção,
manteve um bom companheirismo com os líderes da
NRB e de emissoras cristãs de influência, e fechou uma
parceria com oito organizações de cinco diferentes países.
O pastor sênior Dr. Jaerock Lee é fundador e membro
da diretoria da GCN, e desde a inauguração da igreja, ele
sempre viu o ministério de comunicação como uma forma
eficiente de se difundir o evangelho e as obras poderosas
de Deus. Ele orou por aquilo e finalmente, em 1º de
janeiro de 2000, quando um novo milênio se iniciava, ele
deu início à TV Manmin (atualmente GCN).
O presbítero Johnny J. Kim, diretor da GCN, ouviu
falar da Convenção da NRB, e em fevereiro de 2000
ele participou de uma mostra. Ali ele viu ilimitadas
possibilidades para o desenvolvimento do ministério de
comunicação e conheceu pessoas que cooperariam com a
GCN no futuro.
Na Convenção da NRB, membros da GCN

conheceram muitas pessoas e fizeram conexões que
ajudariam a promover, de forma bem sucecida, as
cruzadas internacionais do Dr. Jaerock Lee por todo o
mundo. A começar de julho de 2000, a GCN passou a
transmitir as cruzadas do Dr. Lee ao vivo, estendendo
assim a experiência a muitas pessoas que estariam
impossibilitadas de participar das mesmas pessoalmente.
A mesma graça e as mesmas obras de poder agora
estavam nas telas dos televisores. Em particular, a
Cruzada Santo Evangelho de Uganda, realizada em
2000, recebeu reportagem da CNN, e a Cruzada Unida
da Rússia de 2003 foi transmitida via TBN Rússia, que
evidenciou a Manmin ao mundo.
Em 2004, muitos líderes de emissoras cristãs do mundo
foram visitar a Igreja Central Manmin e com eles a GCN
(Global Christian Network, ou Rede Cristã Global) foi
estabelecida. Em 2005, a GCN instituiu uma corporação
local e começou a transmitir programas como um canal
de TV aberto em Nova Iorque a partir do transmissor do
Empire State Building, também naquela cidade.
Mais tarde, ao transmitir as cruzadas pela Internet e via
satélite, a GCN desempenhou um importante papel nas
cruzadas do Dr. Jaerock Lee na R. D. do Congo, em Nova
Iorque (EUA), Israel, e na Estônia. Em setembro de 2009,
especialmente, a Cruzada Unida de Israel, realizada no
Centro Internacional de Convenções de Jerusalém, foi ao
ar para mais de 220 países, por meio de 33 emissoras.
O Pastor Heejin Lee foi indicado como Diretor Geral
em outubro de 2013. Desde então, eles tem consolidado
o poder organizacional espiritual e a unidade com amor.

Além disso, começaram a produzir novos programas com
conteúdos dados por Deus e passaram a considerar mais o
grande amor e interesses dos espectadores. Os programas
diferenciados da GCN tem gerado uma sensação
positiva nas pessoas e trazido vida e mudança aos seus
espectadores em todo o mundo.
Uma emissora da TBN Rússia (Presidente: Pastor
Igor Nikitin) disse, “Os espectadores da TBN Rússia
nos mandam milhares de testemunhos e cartas de
gratidão todo mês, e nós ouvimos falar de suas histórias
comoventes sobre suas experiências com as obras de
Deus por meio da oração do Dr. Lee pelos enfermos, suas
palavras de vida, e as obras poderosas manifestas.” Além
disso, a TV Enlace, que cobre a América Latina, também
recebe cartas de gratidão de pessoas que foram curadas
e abençoadas pelos programas da GCN, e muitas delas,
inclusive, se membraram em igrejas associadas à Manmin
no continente.
A GCN agora está transmitindo seus programas e
os cultos da igreja em mais de 170 países por meio
de parcerias com grandes emissoras do mundo. Desta
forma, as congregações internacionais da Manmin podem
participar dos cultos da igreja central com transmissões
ao vivo (ou algumas com transmissões gravadas devido
a fuso horário). Com isso, elas também participam do
mesmo fluir espiritual da igreja central.
A GCN continuará a mostrar claramente a autenticidade
da Bíblia e o Deus vivo a pessoas que estão vivendo no
tempo do fim e, dessa maneira, a cumprir magnificamente
a grande comissão do Senhor.
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“Honra Teu Pai e Tua Mãe”

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

“Honra teu pai e tua mãe, a fim de
que tenhas vida longa na terra que o
SENHOR, o teu Deus, te dá.” (Êxodo
20:12)

●●●

Jesus é o Filho de Deus. Ele veio à
terra em carne e ensinou as pessoas que o
maior e principal mandamento é amarmos
a Deus, e o segundo é amar o nosso
próximo (Mateus 22:37-40). Ele disse isso
porque se uma pessoa cumpre esses dois
mandamentos, ela pode cumprir todos os
outros.
Os Dez Mandamentos registrados no
livro de Êxodo são divididos em dois
agrupamentos: o primeiro vai do 1º ao
4º mandamento e diz respeito a amar a
Deus e os outros; e o segundo vai do 5º
ao 10º mandamento, e diz respeito a amar
o nosso próximo como amamos a nós
mesmos.
Agora, pois, examinemos o quinto
mandamento – “Honra teu pai e tua mãe.”
1. Para honrarmos nossos pais,
devemos honrá-los no Senhor
Mesmo não anunciado nos Dez
Mandamentos, se uma pessoa tem uma
boa consciência, ela sabe que é um dever
natural do homem honrar seus pais.
Então, por que Deus colocou ‘honrar pai e
mãe’como mandamento?
Devemos honrar nossos pais, mas
não num sentido carnal. O mandamento
significa que temos de honrar nossos pais
no Senhor, isto é, na Palavra de Deus
(Efésios 6:1). Se obedecermos nossos pais
quando falarem para não irmos à igreja
no domingo, não os estaremos honrando,
mas sim caindo em destruição juntamente
com eles.
Se verdadeiramente amamos e
honramos nossos pais, teremos como

prioridade máxima os evangelizar e os
ajudar a receberem a salvação.
2 Crônicas 15:16 diz, “O rei Asa chegou
até a depor sua avó Maaca da posição
de rainha-mãe, pois ela havia feito um
poste sagrado repugnante. Asa derrubou o
poste, despedaçou-o e queimou-o no vale
do Cedrom.” Se uma rainha-mãe adora
ídolos, além de ela estar se levantando
contra Deus e tomando um caminho de
destruição, ela também está levando o
povo à idolatria, destruindo-o também.
Assim, o rei Asa não concordou com
sua mãe, mas a removeu oficialmente de
sua posição de rainha-mãe. Com isso,
o povo ficou ciente do problema e sua
mãe também pôde se arrepender de seus
caminhos. Isto sim é verdadeiramente
honrar pai e mãe.
Acima de todas as coisas, pode-se dizer
que você verdadeiramente honrou seu pai
e sua mãe se você os guiou ao reino dos
céus.
2. Temos de honrar a Deus, quem
nos deu vida
O mandamento que diz que devemos
honrar nossos pais segue a mesma linha
das Palavras de Deus para obedecermos
aos Seus mandamentos e respeitáLo. Em outras palavras, aquele que
verdadeiramente honra a Deus com o seu
coração, naturalmente honra seus pais,
e aquele que honra seus pais de coração
também serve a Deus com todo ele. Mas
se fosse para você priorizar um ou outro, a
maior prioridade seria servir a Deus.
Deus criou você e eu, nossos pais e
avós, e todos os nossos ancestrais de
gerações passadas. Deus é Aquele que
criou Adão, o primeiro homem, e que
deu vida a toda a humanidade. Por mais
que um óvulo seja fertilizado por um
espermatozoide, quando uma pessoa é
concebida, a semente original da vida que
ela recebe só Deus pode dar.
Além do mais, o corpo que vemos aqui
é só uma casca que é necessária para esta
vida temporária na terra, e o verdadeiro
mestre do nosso ‘eu’ é o espírito em nosso
corpo. Por mais que uma pessoa tente, ela
não consegue criar a semente da vida. Por
mais conhecimento que se acumule, não
se pode fazer ou copiar o espírito de uma
pessoa. E mesmo que consigamos fazer
a forma de alguém através da clonagem
de células, se Deus não der espírito a esse
corpo, não podemos chamar o resultado

de ‘homem.’ A vida só pode ser dada
por Deus, e o espírito de uma pessoa só
pode nascer de novo através do Espírito
Santo. Portanto, o verdadeiro pai do nosso
espírito é Deus.
Sendo assim, devemos servir nossos
pais físicos com dedicação, mas devemos
amar e servir a Deus Pai ainda mais, pois
foi Ele quem nos deu a nossa vida. Além
disso, se os pais sabem deste fato, eles
passam a ver os filhos como presentes de
Deus e almas preciosas (Salmo 127:3), e
tentam criá-los dentro da vontade de Deus.
3. Quando amamos a Deus
podemos honrar nossos pais de
coração
Honrar é mostrar respeito, obedecer, e
servir o outro com propriedade. Agora,
pois, vamos nos examinar para ver se
temos negligenciado ou deixado de dar a
devida atenção aos nossos pais enquanto
dizemos que amamos a Deus.
Quando seus pais idosos dizem algo
que não faz muito sentido, será que você
não acha tudo irrelevante e suas palavras
e ações os negligenciam? Amar a Deus
e honrar nossos pais não são coisas
separadas.
1 João 4:20 diz, “Se alguém afirmar:
‘Eu amo a Deus’, mas odiar seu irmão, é
mentiroso, pois quem não ama seu irmão,
a quem vê, não pode amar a Deus, a quem
não vê.”
Em Mateus 15:4-9, Jesus repreendeu os
fariseus por eles deixarem de dar coisas
aos seus pais dizendo que as estavam
dando a Deus. Isso não foi porque eles
serviam a Deus de coração. Dizer que
estavam dando para Deus era só uma
desculpa. Na verdade, eles estavam
tomando para si mesmos o que deveriam
dar aos seus pais.
Se verdadeiramente amamos e
respeitamos a Deus com todo o nosso
coração, não conseguimos deixar de
amar e honrar, também de todo o nosso
coração, nossos pais naturais. Quanto
mais entendemos o amor de Deus, mais
entendemos o amor dos nossos pais.
Quando entrarmos na verdade, nos
livrarmos do pecado e da maldade,
e habitamos na Palavra de Deus
completamente, o verdadeiro amor entrará
em nosso coração, e nós entenderemos
o amor e a graça dos nossos pais, que
nos deram a luz e nos criaram, e então
poderemos servi-los com amor do fundo

do nosso coração.
4. A benção para as pessoas que
honram a Deus e seus pais dentro da
verdade
Deus fala da benção dada àqueles que
amam a Deus e honram seus pais de
coração em Êxodo 20:12 – “Honra teu pai
e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa
na terra que o SENHOR, o teu Deus, te
dá.”
Essa passagem não significa
simplesmente que você desfrutará de
longevidade nesta terra. Ela quer dizer que
tudo irá bem conosco e que desfrutaremos
de boa saúde e da proteção de Deus à
medida que nossa alma prospera. Isso é
porque honrar a Deus e aos pais dentro
da verdade mostra que a nossa alma está
prosperando. Assim, não enfrentaremos
nenhum acidente ou desastre, e seremos
abençoados em nossa família, local de
trabalho, e negócios. A benção de vinda
longa inclui todas essas bênçãos juntas.
F o i a s s i m c o m R u t e n o Ve l h o
Testamento. Sendo gentia, ela se casou
com um judeu, mas seu marido morreu
ainda jovem sem dar a ela nenhum filho.
Naomi, sua sogra, falou com ela que ela
poderia ir embora e buscar nova felicidade
em outros lugares, mas ela abriu mão
de sua felicidade pessoal para cumprir o
justo dever de nora, e mudou-se para Judá
seguindo Naomi.
Por ser uma mulher assim, Deus fez
com que ela desfrutasse de grandes
bênçãos, mesmo sendo gentia. Além
disso, dentre os seus descendentes esteve
o rei Davi, e Deus fez com que o seu
nome fosse citado na genealogia do
Salvador, Jesus. Como Deus prometera,
Rute recebeu abundantes bênçãos tanto
espiritual como materialmente ao honrar
sua sogra de coração.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, se
o seu amor por Deus é verdadeiro, vocês
não apenas servirão seus irmãos na fé, mas
também aos seus pais, esposas e maridos,
seus parentes e seus vizinhos. A prova de
que vocês os amam verdadeiramente será
revelada em boas obras, que glorificam a
Deus.
Espero que vocês brilhem a luz da
verdade diante das pessoas com suas obras
boas e perfeitas como Rute o fez. Oro, em
nome do Senhor, para que Deus, que é
glorificado por suas obras, os recompense
com glória e bênçãos.
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Confissão de Fé
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 Igreja Central Manmin acredita na ressurreição 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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Passem pelas Provações e Sejam Trigo
Plantas resistem à chuva, ao vento, ao sol forte, e produzem frutos de boa qualidade. Da
mesma forma, nós suportamos as provações com fé para nos tornarmos crentes como o trigo;
sem contar que no processo podemos nos tornar filhos verdadeiros de Deus.
Não devemos ter pensamentos carnais de que algo é simplesmente difícil demais ou que
estamos com medo. Temos de crer e ter esperança em tudo com amor. Então podemos
superar qualquer tipo de provação. Um teste é uma benção e vem do amor de Deus. Olhemos,
pois, para formas específicas de nos tornarmos trigo por meio de testes e provações.

Primeiro, creia no amor de Deus até o fim!

1 Pedro 1:7 diz, “Assim acontece para que fique
comprovado que a fé que vocês têm, muito mais
valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado
pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e
honra, quando Jesus Cristo for revelado.”
Às vezes, Deus permite testes e provações aos
crentes porque quer que, através desse processo,
eles possam ter uma fé como o ouro, além de ainda
poderem receber louvor, glória e honra na eternidade
do Céu.
Para termos essa fé, que é pura como o ouro,
precisamos nos desvencilhar de toda maldade. Isso

quer dizer que precisamos ser pacientes em muitas
coisas e que também precisamos viver de acordo
com a Palavra de Deus, sem ceder ao mundo.
Enquanto fazemos tais coisas, pode ser que soframos
injustamente, e em tais momentos, só temos que crer
no amor de Deus e dar graças por Seu maravilhoso
amor com o qual Ele nos guia a um melhor lugar no
Céu.
Também precisamos crer no amor de Deus até o
fim. Não podemos duvidar do Seu amor quando o
teste parece nunca acabar, pensando, ‘Por que Deus
não está me ajudando?’ Será que Ele me ama mesmo?’

Se você duvidar, fica mais fácil pensar em desistir,
achar culpa, ou reclamar. Portanto, devemos gravar o
amor de Deus mais uma vez em nossos corações e ser
pacientes.
Tiago 1:4 diz, “E a perseverança deve ter ação
completa, a fim de que vocês sejam maduros e
íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma.” Se você
crer no amor de Deus e perseverar até o fim, você será
uma pessoa perfeita. Precisamos entender que um
teste vem do amor de Deus, que nos ajuda com todo o
Seu cuidado, e então podemos perfeitamente suportar
e produzir lindos frutos com fé.

Segundo, creia que eles são o atalho para a esperança!

Romanos 5:3-4 diz, “Não só isso, mas também
nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a
tribulação produz perseverança; a perseverança, um
caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança.”
Como lemos, um teste ou uma tribulação serve como
um atalho para a esperança. Alguns de vocês podem
achar que sua transformação tem acontecido muito
devagar. Contudo, com tribulações, podemos ser
transformados mais rapidamente e, à medida que
somos transformados e renovados, podemos nos tornar

os filhos perfeitos de Deus que se parecem com Ele.
Desta forma, não devemos evitar um teste, mas sim
enfrenta-lo quando ele vier. Os humanos geralmente
querem sempre o caminho mais fácil e confortável.
Todavia, quando a pessoa evita um teste, isso fará com
ela demore mais a chegar ao destino que espera.
Suponha que uma pessoa próxima tente encontrar
uma falha em você o tempo todo. Você provavelmente
vai procurar evita-la, mas até nesta situação, você
não deve fazê-lo. Na verdade, você deve lidar

com tudo ativamente, suportando a situação com
esperança e tentando perdoar e entender a pessoa em
questão. Então, pela graça de Deus, você poderá ser
transformado.
Um teste ou tribulação pode servir como um atalho
ou trampolim para a esperança. Se você realmente
deseja ser um filho verdadeiro de Deus, quando estiver
passando por uma provação, simplesmente veja-a
como um atalho e suporte tudo com alegria e coragem
avançando com fé em direção à esperança.

Terceiro, pense somente com bondade e aja somente com bondade!

Algumas pessoas podem culpar Deus ou
murmurar contra Ele por pensarem, “Por que Deus
não está trabalhando por mim e por que a minha
situação não mudou mesmo eu tendo praticado a Sua
Palavra?” Parecem trabalhar fielmente e orar com
sinceridade, mas por ainda terem maldade em seus
corações, sua situação não muda. Assim, quando
as provações vêm, precisamos pensar e agir apenas
com bondade.
Daniel não cedeu ao mundo e viveu pela Palavra
de Deus, mas foi lançado na cova dos leões por
causa de planos de homens maldosos. Entretanto,
ele não culpou a Deus nem desanimou-se. Ele não
culpou o rei, e também não gemeu. Ele não reagiu
com maldade para com aqueles homens maldosos.
Como Daniel agiu só com bondade até o fim,
quando ele entrou na cova dos leões, Deus mandou

anjos para fechar as bocas deles. Deus o protegeu
para que nenhum dano lhe fosse causado, e, na
verdade, quem virou o alimento daqueles leões
foram os homens que haviam armado o esquema
contra Daniel.
Obviamente, pode parecer tolice tratar pessoas
más com bondade, mas se você conhece o as regras
espirituais, agir somente com bondade é a forma
mais sábia para se receber bênçãos.
Alguns testes ou tribulações podem parecer
vir das pessoas ao seu redor ou de determinadas
circunstâncias. Entretanto, na verdade, que as está
trazendo é o inimigo – o diabo e Satanás. Para
superar as tribulações com fé, precisamos vencer a
batalha como diabo e Satanás, e não com as pessoas.
Para obtermos vitória em uma batalha espiritual,
devemos lutar de acordo com as leis espirituais,

que tem como princípio vencer o mal com o bem.
Romanos 12:21 diz, “Não se deixem vencer pelo
mal, mas vençam o mal com o bem.”
Se familiares incrédulos lhe perseguem, você
precisa agir com bondade para com eles, com fé.
Então eles não mais irão persegui-lo e podem até
ser evangelizados. Por outro lado, se você achar
que eles são é maldosos mesmo e simplesmente
tentar persuadi-los com palavras e força-los a crer, a
tribulação pode piorar e demorar mais para acabar.
Assim, você deve primeiro orar por eles com
amor, servi-los no Senhor, e tentar tocar sem
seus corações. Além disso, você também precisa
pensar com bondade e professar sua fé em todas as
situações. Então, Deus expulsará o inimigo, tocará
nos corações dos seus familiares, e os guiará em
todas as questões e respostas no tempo certo.
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Irmão Puneet, 18 anos, Igreja Manmin de Delhi, Índia

▲ Da
D a esquerda
esquer
esq
uerd
d a para
da
par a a direita,
di rei
reit
i ta
t a a primeira
prii mei
meira
i ra
irmã mais nova de Puneet, seu pai
Banwariral Lal, sua mãe Vimla, Puneet, e
sua segunda irmã mais nova, Bulbul.

▲ Pune
P
Puneet
une ett foi
f i curado
cu rad
d o de
d e enxaquecas
e nxa
enxa
nxaque
quecas
que
cas
enquanto lia o livro A Mensagem da
Cruz em voz alta para seu pai, que
antes tinha a área da cintura para baixo
de seu corpo paralisada.

▲ IRM
I RM ant
antes
t es da
d a cura
cur a de
d e Banwariral:
B anw arii ral
Banw
ral:
l:
vértebras torácicas 2 e 3 danificadas
pela tuberculose vertebral.

Desde os cinco anos de idade, eu vivia
sofrendo por causa da minha epilepsia
e tinha fortes enxaquecas e tonturas.
Medicava-me, mas nada funcionava.
Minha família ia a templos hindus para
a minha cura, mas meus sintomas na
verdade só pioravam.
Para piorar, em março de 2012 meu pai, que
trabalhara como engenheiro em uma fábrica, foi
diagnosticado com tuberculose vertebral e fez uma
cirurgia. No entanto, a operação não deu certo e ele
ficou paralisado da cintura para baixo. Ele viveria
sobre uma cama pelo resto de sua vida com seu corpo
incapacitado. Enfrentávamos problemas financeiros, e
minha mãe começou a trabalhar em uma loja de roupas
como vendedora a fim de ganhar o pão diário.
Nesse contexto, uma vizinha nossa falou para minha
mãe da Igreja Manmin de Delhi. Ela pediu ao Pastor
John s. Kim que fosse visitar a nossa casa, e com ele,
oferecemos um culto a Deus, onde ele também nos
mostrou um vídeo que fala sobre o poderoso ministério
do Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee. Fiquei maravilhado.
Em junho de 2012, minha família aceitou o fato de
que Deus é a única e verdadeira Divindade e aceitamos
o Senhor Jesus. Começamos a ir à igreja, mas como o
meu pai não podia ir, o Pastor Kim lhe deu o livro A
Mensagem da Cruz em hindi e o ajudou a ter fé. Ele
visitava o meu pai regularmente e orava por ele com o
lenço no qual o Dr. Lee havia orado (Atos 19:11-12).
Enquanto eu lia A Mensagem da Cruz em voz alta
para ele, sentia minhas fortes dores de cabeça indo
embora aos poucos.
Um dia, meu pai disse que tinha tido um sonho. Ele

viu a todos nós sendo arrebatados e ele sendo deixado
sozinho para trás. Ele gritava, “Senhor! Senhor!” e
chorava. Ao acordar, ele analisou toda a sua vida ao se
lembrar da mensagem que tinha ouvido pelo livro. Ele
se arrependeu por ter discórdias com sua família por
causa de dinheiro e propriedades, e também do ódio
que guardava em si.
Em fevereiro de 2013, ele recebeu a oração com o
lenço novamente, e foi realmente incrível o fato de seus
nervos mortos terem se regenerado! Voltou a sentir o
seu corpo da cintura para baixo e conseguir movimentar
tal parte. Foi à igreja um dia e, ao ver a pintura do
arrebatamento no altar, ficou boquiaberto, pois era do
mesmo jeito que tinha visto em seu sonho.
Em novembro de 2014, meu pai foi completamente
curado quando recebeu a oração pelos enfermos do
Pastor Sênior por transmissão ao vivo via GCN num
domingo. Hoje ele não tem nenhuma dificuldade para
andar e até pilota um triciclo de entregas chamado
‘tempo’, além de ser motorista voluntário da igreja.
E eu também fui curado da epilepsia. Minhas notas
na escola costumavam ser as piores, mas recentemente
elas tem melhorado de modo que cheguei até a receber
uma bolsa. Ministerialmente, toco a bateria na igreja
como obreiro voluntário. Além de tudo isso, minha irmã
foi curada de uma febre alta, e minha mãe se recuperou
de uma dor que sentia em todo o seu corpo.
Minha família inteira se converteu ao cristianismo
do hinduísmo. Todos os nossos embaraços, incluindo
doenças, foram desembaraçados. Nossos vizinhos
ouviram nossos testemunhos e foram para a igreja
também. Ofereço toda glória e gratidão a Deus, que é a
única e verdadeira Divindade. Aleluia!

Diaconisa Kyungae Lee, 47 anos, Igreja Manmin de Daegu, Coréia do Sul
Há dezessete anos, sofri um acidente de carro enquanto
estava em uma van junto com outros onze passageiros.
Um de seus pneus esvaziou-se e ela capotou, batendo
na proteção do meio de uma via expressa e girando duas
vezes e meia descontroladamente. Encontrava-me grávida
de 2 meses do meu terceiro bebê, e me vi ser lançada
para fora da janela e só parar já a uma certa distância do
veículo.
Naquele momento, todavia, senti um anjo me pegar no
ar e me colocar no chão. À noite, recebi uma oração do
Pastor Sênior Jaerock Lee, e no dia seguinte, fui fazer um
check-up na maternidade. Foi comprovado que não havia
nenhum problema comigo ou com o bebê, e alguns meses
depois dei a luz a um bebê saudável e glorifiquei a Deus.
O tempo passou e eu passei a ser o tipo de membro que
só ia à igreja aos domingos, sem o hábito de orar com
a desculpa de estar sempre ocupada. Vivendo com uma
fé morna daquele jeito e com um coração pesado, um
problema surgiu em minha vida. Algo estava errado em
meu corpo. Poucos anos antes, havia tido dor em meu
abdômen e dificuldade para urinar.
No dia 22 de novembro de 2014, a dor ficou muito

RGC
Rede Global Cristã

Tel: +82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

Seu filho mais novo, Irmão Joonchae Nah, foi guardado em um
acidente de carro, enquanto ainda estava no útero de sua mãe.
Da esquerda para a direita, Irmão Han, Diácono Byunghak Nah,
marido, Yoonhee Nah, filha, Diaconisa Kyungae Lee, e seu filho mais
velho, Kwangchae Nah.

forte e então fui ao hospital. O raio-X mostrou que havia
coisas como pedras em minha bexiga e o teste de urina
revelou hematúria. O médico me receitou medicamentos
para eu tomar na semana seguinte, e me pediu que
refizesse o teste depois.
Enquanto eu ia do hospital para casa, lembrei-me
de muitas coisas. Deveria ter me lembrado da graça
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que Deus havia me dado e trabalhado fielmente para
o Seu reino. Mas esqueci-me de Sua graça e só olhei
para a realidade que eu estava enfrentando. A partir
dali, comecei a ir às Reuniões de Oração Daniel, e me
arrependi e pedi a ajuda do Espírito Santo. Arrependi-me
de ter me estressado e aborrecido o meu marido e filhos.
Também me arrependi de ter cumprido meu dever com
senso de dever somente.
No tempo certo, a Igreja Manmin de Pohang do Sul
estava para realizar seu culto de aniversário com a Pastora
Heesun Lee, Pastora Orientadora da Manmin World,
e a Reunião de Oração Plenitude do Espírito Santo no
dia 30 de novembro de 2014. Fui lá e recebi sua oração
com lenço (Atos 19:11-12). Em pouco tempo senti
algo estranho em minha barriga. Fui ao banheiro, e um
coágulo de sangue vermelho escuro foi expelido. Após o
jantar, outro também foi.
Uma semana depois, voltei ao hospital e refiz o exame.
O médico me disse que não havia hematúria ou pedras.
Nada de errado! Aleluia! Com isso, minha vida cristã tem
sido renovada e voltei a trabalhar com alegria para o reino
de Deus. Dou toda glória e gratidão a Deus.
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