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No dia 25 de abril de 2015, um forte 
terremoto (7.8) atingiu as proximidades 
de Catmandu, capital do Nepal. Muitos 
prédios caíram, e tremores seguidos ao 
evento ainda tiraram vidas em diversas 
áreas. Este devastador terremoto deixou 
mais de 7,000 mortos e não menos que 
15,000 vítimas (até 6 de maio de 2015).

No dia 26 de abril de 2015, a Pastora 
Grace Lee, do Centro Missinário da 
Manmin no Nepal deu notícias sobre 
o estado da igreja que ela pastoreia 
dizendo, “Não houve nenhum dano à 
nossa igreja e nenhum membro se feriu. 
Até mesmo seus familiares de outras 
áreas e suas casas foram protegidos. A 
igreja não sofreu dano algum!”

O Centro Missionário Manmin usa 
o terceiro, quarto, e quinto andares de 
um edifício estreito de cinco andares 
de altura no Distrito de Lalitpur que 
está conectado a Catmandu por uma 
ponte. Quando o terremoto aconteceu, 
o edifício tremeu tanto que ninguém 
conseguia ficar em pé ou sentado sem 
segurar em algo.

Naquele momento, mais de 170 
membros estavam almoçando depois 
do culto de domingo de manhã, uma 
vez que guardam o Dia do Senhor 
no sábado. Eles saíram e ficaram um 
pouco no lado de fora, na rua. Contudo, 
uma hora depois eles se reuniram na 
igreja novamente e foram orar, em vez 
de prestar o culto da noite. Chegaram 
até a realizar a Reunião de Oração 
Daniel.

O Pastor Lee envia-nos uma carta 
que diz, “Nossos membros foram 
protegidos deste grande terremoto, e 
isso fez com que sua fé crescesse. Por 
favor, orem para que o governo do 
Nepal consiga se recuperar rapidamente 
do dano sofrido e que o país possa ser 
protegido dos abalos secundários.”

Quanto diante de desastres naturais, 
os humanos se tornam seres tão 
pequenos e totalmente vulneráveis. 
Entretanto, se os fi lhos de Deus crerem 
em Deus, praticarem a Sua Palavra 
com amor a Ele, e andarem na Luz, 
então não perderão a paz. Assim como 
Deus protegeu os israelitas em Gósen 
das Dez Pragas que atingiram todas as 
áreas do Egito, Ele permite que também 
hoje as pessoas possam experimentar a 
Sua proteção pelo Seu poder.

No dia 15 de julho de 2014, era noite 
nas Filipinas quando algo semelhante 

aconteceu. O tufão Rammasun foi uma 
forte tempestade tropical que trouxe um 
impacto destrutivo em todo o território 
das Filipinas com os ventos mais 
fortes chegando a 250km/h. Na Igreja 
Manmin de Cavite, o pilar conectado 
ao telhado do prédio começou a tremer 
devido aos fortes ventos. A Pastora 
Sharon Cho então pediu urgentemente 
a oração do Dr. Lee. De repente, os 
ventos, que estavam quase arrancando 
o pilar do chão, morreram e parou de 
chover.

Na manhã seguinte, a Pastora Cho 
viu centenas de árvores arrancadas 
pelas raízes aos arredores da igreja. A 
cena era catastrófica. Ela também viu 
uma coluna de metal que fi cara curvada 
em frente a um posto de gasolina. Sua 
igreja, todavia, não sofreu dano algum 
a não ser alguns pequenos estragos no 
telhado e nos muros do estacionamento.

Em março de 2011, um tsunami 
atingiu Sendai,  Japão, varrendo 
toda a cidade litorânea e causando 

severos deslizamentos. Milhares 
de pessoas morreram soterradas. 
Além disso,  o  tsunami também 
trouxe estragos à Planta da Usina 
Daiichi, Fukushima, resultando em 
um vazamento radioativo. Os danos 
foram imensuráveis. Em meio a tanta 
agitação, o que aconteceu às igrejas 
associadas à Igreja Central Manmin no 
Japão?

A Igre ja  Manmin Yamagata  é 
bem próxima a Sendai, mas eles 
não sofreram dano algum. Sentiram 
apenas o prédio tremer e tiveram falta 
de energia elétrica. Outras igrejas 
associadas também só sent iram 
o tremor,  mas todas elas  foram 
protegidas.

Em Janeiro de 2011, uma série de 
inundações acometeu Queensland, na 
Austrália. O nível do Rio Brisbane 
aumentou oito metros. Se a chuva 
continuasse como diziam as previsões, 
milhares de famílias teriam seus lares 
inundados. A Dra. Mika Cooper, 

Diretora da WCDN Australiana, pediu 
o Dr. Lee para orar por seu país. Dentro 
de pouco tempo, a chuva forte parou e 
um grande dano foi evitado.

Não importa onde as pessoas estejam, 
estão sempre expostas aos perigos de 
desastres inesperados. O Deus de amor 
não quer que a humanidade enfrente 
desastres. Ele quer guia-los a uma vida 
saudável e feliz com esperança pelo 
Céu. Ele os protege com um amor que 
é muito maior do que o amor de uma 
mãe ou de um pai. Mas quando eles 
teimam em pecar a ponto de Deus não 
ter outra alternativa a não ser virar 
as costas para eles, um desastre pode 
acontecer de acordo com a justiça.

Se eles aceitarem Jesus Cristo 
como o Salvador, tentarem viver de 
acordo com a Palavra de Deus, e 
preencherem o mínimo de requisitos 
de justiça guardando o Dia do Senhor e 
dando os dízimos, serão guardados de 
preocupações, ansiedade, acidentes, e 
desastres.

O maior terremoto do Nepal dizimou a vida de milhares de pessoas. Oremos para que não haja mais nenhum outro dano e para que as 
pessoas não sofram mais traumas. Além disso, que nos tornemos filhos abençoados de Deus que são sempre protegidos por Ele e O 
glorificam. 

O que Você Pode Fazer Antes de 
Desastres Naturais Inevitáveis?

Crentes em Cristo são Protegidos de Terremotos, Tufões, e Inundações
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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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Nos Dez Mandamentos, Deus ordena 
Seus filhos a não matarem. Não significa 
simplesmente que não devemos tirar a 
vida das outras pessoas, mas é também 
uma proibição ao assassinato espiritual. 
Uma pessoa pode achar que nunca 
matou ninguém e que está seguindo este 
mandamento se não tiver consciência 
de que existe assassinato espiritual. Será 
que este mandamento está realmente 
sendo seguido? Olhemos, pois, para três 
significados de “assassinato” no sexto 
mandamento, “Não matarás”. 

1. Tirar a vida de alguém
Todos consideram cometer assassinato 

ao tirar a vida de alguém um crime grave. 
Contudo, devemos lembrar de uma coisa 
aqui – matar a si mesmo, por exemplo, o 
suicídio, é também assassinato.

A autoridade sobre a vida e a morte 
somente a Deus pertence, e assim, não 
podemos simplesmente tirar a nossa 
própria vida só porque é a nossa vida. É 
por isso que o suicídio entra na categoria 
do pecado do assassinato, assim como o 
aborto.

Pais não podem simplesmente matar um 
feto no útero. O assassinato em si é um 
grande pecado, e além disso, o fato de tirar 
a vida de uma criança sendo um pai ou mãe 
é um ato pecaminoso que precisa ser visto 
claramente como um.

2. Odiar seus irmãos
1 João 3:15 diz, “Quem odeia seu irmão 

é assassino, e vocês sabem que nenhum 
assassino tem a vida eterna em si mesmo.” 

É só odiar alguém no coração, mas ainda 
assim, Deus diz que isso também é 
matar. É que o assassinato é basicamente 
causado pelo ódio, isto é, o ódio é a raiz 
do assassinato. À medida que o ódio no 
coração se desenvolve, a pessoa pode 
colocar a maldade em ação e finalmente 
chegar a cometer o assassinato.

Como registrado em Gênesis 4, Caim foi 
o primeiro assassino da história humana. 
Sua raiz foi o seu ódio. Deus não aceitou 
suas ofertas dadas em desobediência, mas 
aceitou com alegria as ofertas de Abel, 
dadas em obediência. Vendo aquilo, o ódio 
de Caim contra Abel fi cou tão intenso que 
ele acabou matando seu próprio irmão.

Algumas pessoas, por ódio contra o 
irmão podem ficar iradas e brigar com 
ele, ter inveja dele, julga-lo e condena-lo, 
e espalhar seus erros para outros. Podem 
prejudica-lo ao trai-lo. Às vezes, elas têm 
inimizade com ele e não interagem com ele 
de forma nenhuma. Todas essas obras más 
que vêm do ódio são assassinato espiritual 
(Mateus 5:21-22).

Nos tempos do Velho Testamento, o 
Espírito Santo ainda não tinha vindo, então 
não era fácil as pessoas circuncidarem seus 
corações e se santificarem. Contudo, nos 
tempos do Novo Testamento, nós temos o 
Espírito Santo em nosso coração e Ele nos 
dá forças para que nos livremos de nossas 
naturezas pecaminosas. Assim, podemos 
remover completamente a raiz de ‘ódio’ e 
‘assassinato’ ao mesmo tempo, obviamente. 
À medida que nos despojamos do pecado 
e maldade que há em nós e os substituímos 
com amor, podemos receber o amor e as 
bênçãos de Deus.

3. Fazer alguém tropeçar
‘Tropeçar’ quer dizer errar o passo 

quando se anda ou corre, cambalear, e 
quase cair. Espiritualmente, ‘fazer alguém 
tropeçar’ é causar dano aos outros levando-
os a se desviarem da verdade.

Suponha que um irmão pergunte ao seu 
líder de grupo, ‘Tenho um evento familiar 
muito importante no domingo. Tudo bem se 
eu não for ao culto?” Se o líder responder, 
“Se é tão importante, não há outra escolha 
senão violar o Dia do Senhor.” Nesse caso, 
o líder está guiando aquele irmão a um 
caminho de morte, e portanto, é assassinato 
espiritual. Digamos que outro irmão esteja 
precisando de dinheiro e pergunta ao seu 
líder, “Estou precisando de dinheiro por 
pouco tempo, e logo consigo pagar de 

volta. Será que posso pegar emprestado da 
igreja para uma razão pessoal?” Se o líder 
o ensinar que estará tudo bem se ele pagar 
a igreja, isso também é diretamente contra 
a vontade de Deus, e portanto, também fará 
aquele irmão tropeçar.

Em outras palavras, é assassinato 
espiritual ensinar inverdades a alguém 
e tirar a pessoa do caminho da vida. Às 
vezes podemos dar conselhos errados a 
um irmão e assim fazer com que ele passe 
por maiores tribulações do que já estava 
passando. Isso jamais seria aceitável, 
e quando não estamos certos quanto à 
resposta certa ou conselho, basta dizermos 
à pessoa que buscaremos saber a resposta 
adequada e a diremos mais tarde. Então, 
podemos orar sobre a situação ou perguntar 
a alguém que tem mais probabilidade de 
saber a resposta. Mesmo fazendo isso tudo, 
devemos ter certeza de que estamos dando 
as respostas corretas.

É também assassinato espiritual julgar 
e condenar os outros com palavras más e 
fazer uma sinagoga de satanás, caluniar, ou 
distanciar as pessoas umas das outras. Isso 
pode fazer um irmão odiar o outro e agir 
com maldade para com ele. Em especial, 
se a pessoa espalha palavras difamadoras a 
respeito de um pastor ou uma igreja, Deus 
certamente o responsabilizará por seus atos. 
Algumas pessoas, todavia, tropeçam por 
si mesmas devido à sua própria maldade. 
Jesus só agiu em verdade, mas por sua 
própria maldade, judeus iníquos e Judas 
Iscariotes tropeçaram. Se alguém diz que 
não vai à igreja por causa dos erros de 
outras pessoas, não é que outros o estão 
fazendo tropeçar, mas ele está tropeçando 
devido à sua própria maldade.

Existem pessoas que deixam Deus 
porque uma pessoa em quem achavam 
que podiam confiar quebraram o elo de 
confiança fazendo algo que vai contra 
a verdade. Por exemplo, por confiarem, 
tornam-se fiadoras da outra pessoa, mas 
mais tarde sofrem por causa disso. Todavia, 
isso mostra que sua fé não era verdadeira. 
A Bíblia nos diz que não devemos ser 
fiadores, e aprende-se na igreja que não 
se deve emprestar ou pegar dinheiro 
emprestado entre irmãos. Contudo, 
essa pessoa não discerniu a verdade e 
desobedeceu. Portanto, em vez de se afastar 
de Deus, ela precisa é se arrepender.

Além disso, se pessoas julgam e 
condenam outras pessoas e tropeçam, há 
a possibilidade de que elas farão com que 

outras pessoas também tropecem por causa 
de sua maldade. Se elas verdadeiramente 
tem um bom coração e uma fé verdadeira, 
por mais que vejam erros e falhas nos 
outros, tudo o que terão será compaixão 
deles e orarão por eles.

Algumas pessoas tropeçam por causa 
da Palavra de Deus pregada. Quando 
o pregador fala sobre os dízimos e diz 
que seremos abençoados se dizimarmos 
adequadamente, elas podem se sentir 
desconfortáveis pensando no quanto a 
igreja enfatiza sempre o dinheiro. Quando 
o pregador fala sobre as obras poderosas 
de Deus, algumas pessoas, com seus 
pensamentos carnais, não creem e acabam 
tendo sentimentos ruins em seus corações. 
Se tiverem bondade para aceitar a verdade, 
não tropeçarão por causa da Palavra de 
Deus. Todavia, por habitarem nas trevas, 
tropeçam na Palavra de Deus, que é Luz 
(Mateus 11:6; João 11:10).

Quando a pessoa tropeça, ela tropeça 
por causa de sua fé fraca e da maldade em 
seu coração. Contudo, a pessoa que faz o 
irmão tropeçar também é responsabilizado. 
Quando ensinamos a verdade, devemos ser 
sábios para fazê-lo de acordo com a medida 
da fé do ouvinte. Se você disser a um 
recém-convertido que acabou de receber o 
Espírito Santo, “Pare de beber e de fumar, 
e não abra sua loja aos domingos”, é como 
dar feijoada a um bebezinho que acabou 
de nascer. Mesmo que o irmão obedeça 
forçadamente, aquilo o consumirá por 
dentro e ele poderá até desistir de ir à igreja.

Se verdadeiramente amarmos o Senhor 
e as almas, teremos bastante cuidado 
com cada palavra que sai da nossa boca 
para que não façamos ninguém tropeçar, 
e abençoaremos as pessoas com graça e 
edificação. Devemos ensinar os outros 
dando-lhes esperança e forças para 
praticarem a Palavra, e não ofendendo-os 
ou colocando um fardo pesado sobre eles.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
se você ama uma pessoa, suas falhas ou 
erros podem não ser tão visíveis para você 
(1 João 4:11). Mesmo que você encontre 
uma grande transgressão na pessoa, você 
terá compaixão dela e tentará fortalecê-
la olhando para ela com fé para que ela se 
transforme. Espero que você se despoje 
completamente de todo ódio, e ame a todos 
com o amor do Senhor, que amou os Seus 
inimigos. Oro, em nome do Senhor, para 
que você, fazendo isso, possa habitar na 
glória que brilha como o sol no Céu.

“Não Matarás”

“Não matarás” 
(Êxodo 20:13).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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No dia 11 de dezembro de 2014, tive uma 
diarreia e sangue nas fezes, e fui a um hospital 
próximo da minha casa. Fizeram-me uma 
biópsia, endoscopia, exame de urina, e exames 
de sangue. O médico me disse que poderia 
ser a doença de Crohn, um tipo de doença 
infl amatória do intestino, e me aconselhou que 
eu fosse para um hospital maior.

No dia 23 de dezembro, fi zeram-me um novo 
exame no Hospital da Universidade Nacional 
de Seul. O resultado mostrou que eu tinha um 
fígado gorduroso e câncer colorretal. Procurei os 

conselhos da Senhora Boknim Lee, Presidente 
do Centro de Oração Manmin. Comecei um 
voto de orar toda manhã por 30 minutos e à 
noite por 1 hora durante 70 dias. Também fiz 
anotações e resumi o sermão do Dr. Jaerock 
Lee “Espírito, Alma, e Corpo”. Enquanto isso, o 
amor do Senhor veio sobre mim e tocou o meu 
coração. Ganhei fé, e dei graças.

A Diaconisa Kyungmi Lee, minha mãe, 
também estava indo às reuniões do Centro de 
Oração Manmin – tanto nas da manhã quanto 
nas da tarde; e também orava nas Reuniões 

de Oração Daniel. Ela se arrependeu de ter 
tido uma fé morna. Pela graça de Deus, eu 
estava melhorando. Depois de receber a oração 
do Pastor Presidente no dia 19 de fevereiro 
de 2015, minha condição médica melhorou 
rapidamente. Passei a conseguir digerir as coisas 
bem, a comer bem, e não tinha mais diarreia.

Em março, voltei ao Hospital Nacional da 
Universidade Nacional de Seul para uma nova 
biópsia, endoscopia, exames de urina, e exames 
de sangue. Todos eles mostraram que eu estava 
normal! Aleluia!

No dia 5 de março de 2015, tive uma 
forte dor na parte inferior da minha barriga 
e cheguei até a vomitar. Recebi a oração 
gravada do Pastor Presidente pelo telefone 
(822-830-5320), e a dor então desapareceu. 
Na manhã seguinte, todavia, aquela dor 
forte voltou. Às 18:00 uma ambulância me 
levou à sala de emergência de um hospital.

Enquanto esperava pelo exame, recebi 

a oração com lenço do Pastor Dalcheon 
Lee pelo telefone, com a ajuda da minha 
esposa Diaconisa Sênior Mihae Ryu e 
aquela dor terrível sumiu. Minha tomografi a 
computadorizada revelou uma grande 
pedra de 4mm no fi m do meu trato urinário. 
Depois de ver o resultado, fui para casa e 
tomei da Água Doce de Muan. Pouco tempo 
depois, fui ao banheiro e vi a pedra em 

minha urina. Ela saiu. Aleluia!

Durante 5 anos, desde 2010, tive um forte 
grau de miopia e não conseguia ver as coisas 
de longe. As letras dos professores no quadro 
negro fi cavam todas embaçadas. Em janeiro 
de 2013, comecei a frequentar a Igreja 
Manmin da Colômbia com meus pais. 

Começamos a participar dos cultos de 
domingo da Igreja Central Manmin via 
transmissões fi lmadas da GCN e eu comecei 
a receber grande graça das pregações do 
Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee. Ele não só 
enfatiza que temos de ser abençoados, mas 

apresenta a chave para o sermos, que é a 
santificação do coração. Aquilo me tocou e 
me animou. Todavia, meus olhos ficavam 
ardendo quando eu olhava para a tela da 
televisão, então eu me esforçava para ao 
menos ouvir os sermões.

Em abril de 2014, Heesun Lee, da Coréia 
do Sul, visitou a nossa igreja em seu Culto de 
Aniversário de 2 Anos e dirigiu uma Reunião 
de Cura com Lenço. Quando ela orou por 
mim com o lenço no qual o Pastor Presidente 
havia orado (Atos 19:11-12), meu corpo 

inteiro fi cou quente e meus olhos começaram 
a parecer mais brilhantes. Quando os abri, as 
coisas que eu via de longe estavam perfeitas. 
Foi incrível. 

Recebi uma visão melhor e pude começar 
a ver tudo claramente. Além disso, Deus 
também abriu meus olhos espirituais com os 
livros do Pastor Sênior Céu e Inferno para que 
eu pudesse ver o mundo espiritual. Agradeço 
totalmente a Ti, Deus. Louvo ao Senhor como 
membro do grupo de apresentações artísticas 
e tenho grande esperança pelo Céu. Aleluia!

Desde dezembro de 2014, uma forte dor 
causada por minha artrite vinha me impedindo 
de andar direito. Minha esposa Kamlesh 
também dependia de uma cadeira de rodas por 
estar paralisada da cintura para baixo devido a 
um tumor na espinha.

Em fevereiro de 2015, minha segunda fi lha 
Neha Sharma trouxe para casa alguns livros e 
um DVD da Feira Mundial do Livro de Delhi 
de 2015. Os livros eram A Mensagem da Cruz, 
A Medida da Fé, Sete Igrejas, e Continue 

Orando e Vigiando, do Dr. Jaerock Lee. O 
DVD era o ‘Poder’.

Já tínhamos ido a outras igrejas e tínhamos 
grande interesse na Palavra de Deus e Suas 
obras de cura. Assim, lemos os livros e 
fomos muito agraciados. Também assistimos 
aos testemunhos do DVD e ficamos todos 
maravilhados com as obras de Deus e cheios do 
Espírito Santo. Fiquei cheio de alegria e senti 
o meu corpo tremer. A dor nos meus joelhos 
tinha sumido! Aleluia!

Naquele mesmo tempo, tinha uma consulta 
marcada com um médico no hospital, mas 
eu já estava completamente curado e sem 
necessidade nenhuma de ir. No dia 8 de março, 
toda a minha família foi para Igreja Manmin de 
Delhi e se membrou lá. Mais tarde, enquanto 
minha esposa assistia ao DVD ‘Poder’, ela 
teve sensações em suas pernas paralisadas. 
Fui um milagre! Minha família agora tem 
esperança pela cura do seu problema. Agradeço 
profundamente ao Deus vivo.

Em setembro de 2007, uma conhecida 
minha me levou a um culto dominical da 
Igreja Manmin de Gwangju. Naqueles dias, 
eu sofria de tonteira e rinite. Em especial, 
a rinite já me acometia há 20 anos. Além 
disso, eu bebia muito e fumava.

No primeiro dia que fui lá, o Pastor 
Presidente Dr. Jaerock Lee, da Igreja 
Central Manmin, pregou uma mensagem 
chamada “Céu”. Os membros estavam 

participando do culto da Igreja Central 
via GCN. Era a primeira vez na minha 
vida que eu ouvia falar sobre o Céu. Senti 
como se eu estivesse em um novo mundo 
e uma alegria começou a brotar em meu 
coração. Mais tarde, também me derramei 
em lágrimas ao ler o testemunho do Dr. Lee 
Experimentanto a Vida Eterna antes da 
Morte.

Uma semana depois, eu consegui parar 

de beber e fumar. Três semanas depois, pela 
oração do Dr. Lee eu fui curado da rinite; e 
os últimos 5 anos de tonteira e 3 de pressão 
alta tiveram todos um fi m. Aleluia!

Agora sou um obreiro do Senhor, 
trabalhando como líder de grupo, líder 
de célula, patrocinador financeiro para 
estudantes, e motorista voluntário da igreja. 
Agradeço ao Senhor, que me permitiu ter 
uma vida abençoada e servir minha igreja.
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“Fui Curado de Fígado Gorduroso e Câncer Colorretal” 

◄ grande
 pedra urinária 
de 4mm

Irmão Yuusuke Lee, Aluno da Escola Dominical, Coréia do Sul

“A Pedra Urinária Foi Expelida por Oração com Lenço!”
Diácono Kyocheon Jin, 52 anos, Paróquia 10, Coréia do Sul

“Recuperei Boa Visão e Ganhei Visão Espiritual”
Irmã Diana Moreno,  18 anos, Igreja Manmin da Colômbia

“Enquanto Assistia ao DVD ‘Poder’, Experimentei A Cura de Deus”
Satya Prakash Sharma, 50 anos, Igreja Manmin de Delhi, Índia

“Fui Curado de uma Rinite que Me Acometia Havia 20 Anos”
Diácono Cheoljin Kim, 56 anos, Igreja Manmin de Gwangju, Coréia do Sul
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a Dorna  J l anmin  MObras de Poder

Moro com a família da minha segunda 
fi lha. Em fevereiro de 2013, minha neta 
nasceu. Contudo, mesmo depois de 2 
anos, ela ainda não conseguia andar. 
Outras crianças da mesma idade que 
ela já andavam, mas ela não conseguia. 
Estávamos preocupados.

Resolvemos lava-la para ser examinada 
no hospital. O médico disse que sua bacia 
não havia crescido normalmente e que 
era por isso que ela não conseguia andar. 
Aconselhou-nos a compra-la um cinto 
de apoio para separar as pernas dela e 
fornecê-la maior estabilidade, e também 
falou para darmos um determinado 
remédio a ela pelos próximos quatro 

meses.
Um dia, uma conhecida nossa, 

Diaconisa Nansalma, viu minha neta 
e teve pena dela. Disse que se nós 
fôssemos à igreja, tivéssemos boas vidas 
cristãs, e recebêssemos oração, minha 
neta seria curada.

Membrei-me na Igreja Manmin 
da Mongólia e passei a frequentá-la 
diligentemente. Passei a guardar o Dia 
do Senhor e dar o dízimo, e também 
tentava ir às Reuniões de Oração Daniel. 
Paramos de dar o remédio à minha 
neta, que já vinha tomando-o por 2 
meses. Recebia oração do Dr. Jaerock 
Lee por ela durante os cultos e também 

regularmente esguichava Água Doce de 
Muan em suas pernas (Êxodo 15:25). 

Depois de receber a oração com lenço 
(Atos 19:11-12), sua condição melhorou 
rapidamente. Finalmente, em outubro de 
2014, ela começou a andar, e a partir de 
março de 2015 ela começou a andar em 
o uso do cinto de apoio. Aleluia!

Depois do casamento, fui agredida por 
meu marido e o meu tímpano esquerdo 
estourou. Desde então, sempre tive dores 
de cabeça, dores, sangue, e gotejamentos 
nesse ouvido. Não ia a nenhum hospital 
devido a dificuldades financeiras 
que enfrentávamos. No fim, perdi 
completamente a audição no meu ouvido 
esquerdo.

Contudo, depois de ir à igreja, coloquei 
a Água Doce de Muan sobre meu ouvido 
esquerdo e o gotejamento, a dor no 
ouvido, e as dores de cabeça começaram 

a diminuir. No dia 31 de dezembro de 
2014, comecei um jejum de três dias. E 
como desejava em meu coração, apertei 
a mão do Pastor Sênior antes do culto de 
Ano Novo. Depois do mesmo, voltei para 
casa. Na ocasião, vomitei e tive diarreia 4 
vezes, e dormi. Na manhã seguinte, senti-
me muito bem e minha dor de cabeça 
tinha desaparecido completamente.

Poucos dias depois,  senti  algo 
duro mexendo dentro do meu ouvido 
esquerdo. Tirei-o para fora e era sangue 
endurecido. Pelos próximos dois a três 

dias, fi quei ouvindo um som como o de 
uma brisa naquele ouvido. Senti que algo 
estava faltando, e então ouvia os sermões 
com fones de ouvido. Mais tarde, o som 
da brisa desapareceu e eu fiquei fria. 
Depois, comecei a ouvir. Aleluia!

No dia 2 de abril de 2015 fui a um 
hospital de mulheres para a confirmação 
da minha gravidez. Entretanto, fui 
surpreendida com a notícia de uma gravidez 
ectópica (gravidez fora da cavidade uterina, 
nas trompas de falópio que penetram 
a camada muscular do útero), e fui 
aconselhada a ir para um hospital maior.

No dia seguinte, fui a um hospital 
universitário. O resultado do exame foi 
o mesmo. O óvulo fertilizado estava 
implantado em um lugar cheio de vasos 
sanguíneos. Havia dois litros de sangue 
envolvidos e o aborto seria a única 
opção para que a minha vida não se visse 
ameaçada. Foi o que meu médico disse.

Meu marido, Irmão Jungtae Yun, e eu 
voltamos para casa para recebermos a cura 
pela fé. Arrependi-me de não ser uma boa 
líder de célula diante de Deus e por ter 
quebrado a paz em minha família. Então 
recebi uma oração do Dr. Jaerock Lee antes 
da Vigília de Sexta.

Naquele momento, senti minha barriga 
mais amolecida, mesmo tendo tido fortes 
dores nela antes. Estava bem, mas comecei 
liberar sangue. Quatro dias depois, fiz um 
novo exame. O resultado foi que meu feto 
estava implantado normalmente no útero. 
O sangue liberado era aquele que estava 
preso, então não havia nada com o que se 
preocupar. Aleluia!

Meu marido começou a orar depois de 
testemunhar essa maravilhosa obra por 
cinco dias. Ele começou a agradecer pelo 
amor e pela graça de Deus. Oferecemos 
toda a nossa gratidão a Deus e O 
glorifi camos.

Todas as Coisas São Possíveis para Deus
O Deus de amor quer que todos os homens sejam salvos. Ela nos mostra que nada 
é impossível para Ele operando milagres, sinais, maravilhas, e obras poderosas. 
Vejamos agora alguns testemunhos de crentes que experimentaram o Seu poder.

▲ Uma massa de sangue saiu de seu ouvido 
esquerdo surdo e ela ouviu um som como 
que de brisa por alguns dias. Depois, voltou 
a ouvir.

▲Depois da oração,  o hematoma fo i 
e l im inado e o fe to já  se imp lantou e 
estabilizou em seu útero.

i

“Minha Neta Começou a Andar Depois da Oração”
Irmã Narantoya, 57 anos, Igreja Manmin da Mongólia

“Meu Ouvido Esquerdo que Era Surdo Começou a Ouvir”
Diaconisa Sunok Parl,  67 anos, Paróquia 7, Coréia do Sul

“Por Uma Poderosa Oração Minha Gravidez Ectópica Ficou Normal”
Diaconisa Kyungmi Lee, 36 anos, Paróquia 32, Coréia do Sul


