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“Sou Renovado na Água da Vida”
A Palavra da Vida Desperta Inúmeras Pessoas ao redor do Mundo

Dr. Jaerock Lee (meio) tem pregado mensagens cheias de vida que tem ajudado muitas pessoas a aceitarem o Senhor e alcançar a salvação. A Palavra da Vida tem se espalhado por todo o
mundo através de seus livros em 60 línguas, da GCN, do MIS (Seminário Internacional da Manmin), e de Seminários para Pastores. Ela já trouxe renovo, vida, respostas, bênçãos, e verdadeira
felicidade a muitas pessoas e pastores.

Jesus respondeu: “Quem beber desta
água terá sede outra vez, 14mas quem
beber da água que eu lhe der nunca mais
terá sede. Ao contrário, a água que eu
lhe der se tornará nele uma fonte de água
a jorrar para a vida eterna” (João 4:1314).
A água mata a nossa sede por um
momento, mas logo temos sede de novo.
Contudo, a água espiritual que o Senhor
nos dá – a Palavra de Deus – renova
nossas almas e nos leva à vida eterna.
Uma vez que a Palavra de Deus é como
uma fonte cujas águas nunca cessam de
brotar, se A aprendermos e praticarmos,
uma alegria sem fim brotará em nossos
corações.
As 10.000 congregações e igrejas
associadas da Manmin tem desfrutado
de tal alegria. A Diaconisa Titikan
Bunsom, da Igreja Manmin Chiang
Rai da Tailândia (40 anos) disse, “Os
sermões do Pastor Sênior Dr. Jaerock
Lee trazem renovo às pessoas. Eu
costumava ficar brava à toa, mas hoje
me vejo livre da raiva. Meu marido

antes amava os prazeres mundanos, mas
hoje ele é um homem responsável pela
família e serve aos membros da igreja.
Meu filho era viciado em jogos online,
mas hoje não é mais e é um estudante
aplicado. Não tenho mais nada com que
me preocupar.”
A irmã Yohanna Méndez, da Igreja
Manmin da Colômbia (35 anos) disse,
“Enquanto ouvia o sermão do Dr.
Lee, ‘Para agradar a Deus’, percebi
que estava indo em direção ao inferno
já que vinha cometendo pecados e
caminhando para a morte. Arrependime profundamente pela graça de Deus,
que permitiu que eu tivesse um espírito
de arrependimento. Agora vivo cheia de
alegria com esperança pelo Céu.”
O irmão Wijei, 18 anos de idade, da
Igreja Manmin de Chennai – Índia, disse,
“Fui muito agraciado com a pregação do
Dr. Lee e parei de beber, fumar, e ainda
me despojei da raiva. Todos os meus
familiares foram evangelizados, e, como
se não bastasse, ainda fui aceito em uma
faculdade.”

A irmã Sungae Kim, 23 anos,
disse, “Certo dia fui trabalhar e soube
que havia sido demitida. Depois do
incidente, ouvi um sermão chamado
‘Dízimo Completo e Ofertas’. Eu dava
os dízimos, mas não de toda a minha
renda, então não era o dízimo completo.
Depois que entendi aquilo, dei como
dízimo o montante que não havia dado
multiplicado por três vezes. Então fui
contratada por uma empresa melhor!”
A Palavra da Vida é um guia para o
caminho da salvação, uma chave para a
solução de problemas, e uma instrução
para uma vida cristã adequada. Com
a Palavra da Vida, os membros da
Manmin entendem a vontade de Deus de
forma clara, e obedecendo-A, aumentam
sua fé.
Além disso, as profundas mensagens
espirituais do Dr. Lee despertaram até
mesmo muitos pastores que achavam
conhecer bem a Bíblia.
O Pastor John Masraj ouviu a
pregação “A Mensagem da Cruz” em
um Seminário para Pastores este ano

em Dubai. Ele disse, “Cada palavra
da pregação tocou nossos corações.
Em especial, fiquei maravilhado com
as claras explicações com passagens
bíblicas.”
O Pastor Arnold Kiprotich, do
Quênia, também disse, “As mensagens
que aprendi na Faculdade Bíblica
Internacional da Manmin me
fortaleceram. Minha igreja desde então
tem experimentado um avivamento.
Comecei com 18 membros, mas agora o
número de membros é 470.”
O Pastor Sênior Dr. Lee recebeu a
Palavra da Vida pela inspiração do
Espírito Santo por meio de milhares
de orações e períodos de jejum. A
Palavra tem dado vida a inúmeras
pessoas. Várias séries de sermões estão
disponíveis pelo site da igreja www.
manmin.org, incluindo: A Mensagem da
Cruz, A Medida da Fé, Céu, Inferno, os
Nove Frutos do Espírito Santo, As Bem
Aventuranças, O Capítulo do Amor,
Palestras sobre o Gênesis, Levítico, Jó,
João, 1 Coríntios, e Apocalipse.

2

Palavra de Vida - Os Dez Mandamentos (7)

No. 70 12 de julho de 2015 Jornal Da Manmin

“Não Adulterarás”

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

“Não adulterarás”
(Êxodo 20:14).

●●●

Adultério é definido como uma relação
sexual voluntária entre uma pessoa
casada e outra pessoa que não seja o seu
cônjuge segundo a lei. No passado, isso
era considerado um grave pecado. Hoje,
todavia, a consciência das pessoas está tão
entorpecida que elas possuem pouco senso
de pecado. Como resultado, elas facilmente
cometem pecados em ações.
No entanto, por mais cheio de pecados
este mundo esteja, nós como filhos de
Deus devemos estar despertos e andar
sempre na Luz (Romanos 13:12). Este
sétimo mandamento dizendo-nos para não
adulterarmos contem outros significados
espirituais além do simples proibir o ato do
adultério. Vamos examiná-los.
Primeiro, não devemos adulterar em
ação
O adultério em ação é uma das típicas
obras da carne, e a Bíblia nos fala
claramente que aqueles que cometem este
pecado não serão salvos (Gálatas 5:19-21).
1 Coríntios 6:9-10 diz, “Vocês não sabem
que os perversos não herdarão o Reino
de Deus? Não se deixem enganar: nem
imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem
homossexuais passivos ou ativos e, nem
ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras,
nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão
o Reino de Deus.”
Obviamente, no caso de um recémconvertido que ainda tem pouco
conhecimento da verdade, Deus pode darlhe uma chance de arrependimento. Mas
depois de conhecer um pouco da verdade,
se alguém comete este tipo de obra da
carne, é muito difícil receber o espírito de

arrependimento. Levítico 20:10 nos adverte
dizendo, “Se um homem cometer adultério
com a mulher de outro homem, com a
mulher do seu próximo, tanto o adúltero
quanto a adúltera terão que ser executados.”
Além disso, a Bíblia proíbe estritamente
o intercurso sexual consensual entre duas
pessoas que não são casadas e relações
com animais ou com um parceiro do
mesmo sexo. Deus nos proíbe severamente
de cometer tais pecados para que não
morramos, pois Ele nos ama. Portanto, não
permita que esta tendência mundana entre
em sua vida e o contamine.

Se tivermos fé, não desanimaremos.
Devemos crer que seremos renovados na
proporção que tentamos e que logo seremos
santificados.
Se no processo de você se livrar da
natureza pecaminosa um pensamento
adúltero surgir em sua mente por um
momento, Deus não lhe condena por
adultério. O problema surge quando
você alimenta o pensamento com a sua
imaginação. Mas se você se arrepender
imediatamente após identifica-lo e continuar
tentando se santificar, Deus lhe dará mais
graça e força.

Segundo, devemos nos livrar do
adultério no coração
Em Mateus 5:27-28, Jesus disse que se
alguém olhar para uma mulher e desejala, ele já cometeu adultério com ela em seu
coração.
Antes de se pecar em ações, primeiro se
peca no coração. Por odiarem no coração,
as pessoas prejudicam os outros, e por terem
raiva no coração, se iram. Da mesma forma,
se a pessoa tiver uma mente adúltera no
coração, isto pode se desenvolver para atos
de adultério.
Portanto, mesmo que a pessoa ainda não
tenha adulterado em ação, se ela tiver o
adultério no coração, ela já está adulterando.
A origem é a mesma. Há quem ensine que
os homens não conseguem se livrar do
adultério do coração, mas só podem tentar
suprimi-lo. Obviamente, pela habilidade
humana não conseguiremos. Mas se
recebermos a força de Deus por meio de
orações e jejum, podemos remover esta
natureza carnal de dentro de nós.
Jesus vestiu a coroa de espinhos e
derramou Seu precioso sangue para o
perdão dos pecados que cometemos
nos pensamentos. Além disso, Deus nos
enviou o Espírito Santo, que nos ajuda a
tirarmos as naturezas pecaminosas do nosso
coração. Se arrancarmos uma natureza
pecaminosa pelas raízes uma vez, não mais
sequer pensaremos naquela inverdade.
Obviamente, no processo de desarraiga-la,
podemos sentir que ela sempre tenta voltar.
Todavia, se realmente estivermos tentando
nos despojar dos pecados e da maldade,
crendo na Palavra de Deus e obedecendo-A,
nunca mais ficaremos no mesmo estado.
Quando retiramos as camadas de uma
cebola, mesmo depois de tirar duas ou
três camadas nós ainda nos deparamos
com outras de mesmo aspecto. Contudo,
se continuarmos removendo as camadas,
finalmente não haverá mais nada. É o
mesmo com as naturezas pecaminosas.

Terceiro, não devemos cometer
adultério espiritual
Tanto o adultério físico em ação e o no
coração se enquadram na categoria de
adultério da carne. Mas mais sério do que
estes é o adultério espiritual. O adultério
espiritual é cometido quando a pessoa
ama mais o mundo do que Deus, embora
professe sua fé Nele.
Colossenses 3:5-6 diz, “Assim, façam
morrer tudo o que pertence à natureza
terrena de vocês: imoralidade sexual,
impureza, paixão, desejos maus e a
ganância, que é idolatria. É por causa dessas
coisas que vem a ira de Deus sobre os que
vivem na desobediência.”
Por mais que a pessoa tenha recebido o
Espírito Santo, tido experiências com Deus,
e tenha fé, se ela não se livrar da ganância
em seu coração, amará mais as coisas do
mundo que a Deus. Em outras palavras, se
ela tiver ganância, esta a levará a idolatria
espiritual, que por extensão virará adultério
espiritual.
Então, como a idolatria espiritual do
segundo mandamento e o adultério espiritual
do sétimo mandamento se diferenciam? A
idolatria espiritual abrange todas as ‘coisas’
que amamos mais do que a Deus. Idolatria
carnal é quando uma pessoa que não
conhece nada de Deus faz uma imagem e a
adora. Mas quando alguém que tem uma fé
fraca ama mais o mundo do que a Deus, isto
é idolatria espiritual, como falado.
No caso de um recém-convertido, como
a pessoa ainda tem pouca fé, ela pode amar
o dinheiro, a fama ou sua família mais do
que a Deus, e tais coisas são como ídolos
espirituais para ele. Contudo, à medida que
ele ouve a Palavra e ora, ele começa a crer
no coração que a Palavra na Bíblia é verdade
e que o Céu e o Inferno existem. Ele aprende
que deve amar a Deus em primeiro lugar.
Agora, já tem fé o bastante. Entretanto, se
mesmo assim ele amar o mundo mais do
que a Deus e aceitar as coisas que pertencem

às trevas continuamente, isso é abandonar
o amor que ele recebeu de Deus e isto é
adultério espiritual. A Bíblia repetidamente
compara o relacionamento entre Israel
e Deus ao de um pai com seu filho, mas
também com o relacionamento entre uma
esposa e um marido que fizeram o voto de
amar um ao outro de todo o coração.
Entretanto, na história de Israel, os
israelitas sempre abandonavam a aliança
de Deus e adoravam deuses estrangeiros.
Eles conheciam muito bem a Deus, que já
os mostrara diversos sinais e maravilhas,
mas ainda assim se deixavam ser levados
pelos desejos enganosos de seus corações.
Eles aceitaram os ídolos dos gentios e
os adoraram. Esta idolatria foi adultério
espiritual (1 Crônicas 5:25).
A parte norte do reino de Israel cometeu
adultério espiritual ao adorar a ídolos, e
foi abandonada por Deus e destruída. Mas
mesmo depois de ver tudo aquilo, o reino
do sul, de Judá, em vez de se arrepender,
permaneceu adorando a ídolos também e no
fim, todos foram destruídos pelos gentios
(Jeremias 3:8).
Hoje os filhos de Deus são noivas do
Senhor (2 Coríntios 11:2). Se a pessoa crê no
Senhor, já recebeu o Espírito Santo, chama o
Senhor de ‘Noivo meu’, e ainda assim ama
o mundo e é conivente com a inverdade, isto
é adultério espiritual (Tiago 4:4). Aquele que
trai o Senhor e comete adultério não pode
ser Sua noiva nem participar da Sua Festa
de Casamento.
É por isso que o adultério espiritual é mais
sério do que o adultério carnal. Suponha que
o irmão mais novo amaldiçoe o irmão mais
velho e cuspa nele. Trata-se de uma grande
ofensa, mas há chances do irmão mais velho
perdoar seu irmão mais novo. Todavia, se
um filho fizesse a mesma coisa com seu pai,
seria algo tão depravado que poucas seriam
as chances do filho ser perdoado.
Da mesma forma, se a pessoa ultrapassa
um certo limite no adultério espiritual, ela
não consegue ter suas orações respondidas e
fica distante de Deus. Ela se contamina cada
vez mais com o mundo, comete pecados
que crucificam Jesus Cristo novamente, e
toma um caminho de morte (Hebreus 6, 10).
Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
espero que vocês nada tenham a ver não só
com o adultério carnal, mas também com o
adultério espiritual; e que vocês só anseiem
pela verdade e encham o seu coração dela.
Oro, em nome do Senhor, para que agindo
desta forma, vocês se adornem como noivas
imaculadas e irrepreensíveis do Senhor e
participem da Festa de Casamento com
alegria.
Portuguese

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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Maravilhas – Controlando Fenômenos Naturais
●●●
O poder do Deus Criador não apenas tem influência sobre o corpo humano e na cura, mas também pode controlar fenômenos da
natureza. Jesus repreendeu o vento e acalmou o mar enquanto uma grande tempestade acontecia (Marcos 10:37-39).
A intensa oração de Elias fez com que passassem três anos e meio sem chover e depois que chovesse novamente (1 Reis 17 – 18;
Tiago 5:16-18). Obras assim ainda ocorrem hoje.

Livramento de desastres naturais como tufões e furacões

D e p o i s q u e o D r. L e e p r o f e s s o u
corajosamente sua fé em uma conferência
de imprensa em Manila, o tufão Lekima
mudou de curso repentinamente.

▶ Em setembro de 2001, a Cruzada
do Dr. Jaerock Lee nas Filipinas seria
realizada no Parque Luneta. Antes
dela acontecer, dois tufões estavam
a caminho da área do parque. Na
conferência de imprensa, o Dr. Lee
professou sua fé dizendo que ele
confiava em Deus, que o levara às
Filipinas, e que a cruzada seria realizada
sem problema algum. Por fim, assim
como ele falara, a cruzada, realizada
em clima fresco e sem chuva, foi bem
sucedida.

▶ Em agosto de 2011, o furacão Irene
ameaçou a costa do Médio-Atlântico.
A previsão trazia danos em toda a área
no domingo, dia 28 de agosto. Então os
pastores da congregação da Manmin em
Nova Iorque, Nova Jersey, e Washington
D.C. pediram ao Dr. Lee que orasse por
aquilo e ele orou para que aquele furacão
desaparecesse na Vigília de Sexta às
Furacão Irene perdendo a força depois da 03:05 am. do sábado, 27 de agosto na
Coréia; às 14:05 da sexta, 26 de agosto
oração do Dr. Lee
em Nova Iorque.
Poucos minutos antes do
Dr. Lee orar por aquilo, às
14:00 de sexta o prefeito
de Nova Iorque, Michael
Bloomberg, encorajava as
pessoas a saírem da cidade
pela primeira vez em uma
conferência de imprensa.
No entanto, depois que
o Dr. Lee orou para que
o furacão morresse, ele
começou a enfraquecer.
Dra. Irene Jacovou enviou um pedido de oração ao Dr. Lee No domingo, antes que ele
em 11 de janeiro preocupada com uma calamidade pública
chegasse à Nova Iorque,
que poderia ser causada por uma inundação maior. Depois
da oração, o nível da água foi mais baixo do que o previsto ele passou de furacão para
(13 de janeiro, BBC).
uma tempestade tropical.
▶ Em janeiro de 2011, o Rio Brisbane alcançou o seu maior nível e inundou
diversas partes baixas da Austrália. Sérios problemas foram esperados dentro de
24 horas como ondas de inundação e o rompimento de uma represa. A WCDN da
Austrália (Rede Mundial de Médicos Cristãos) enviou um pedido de oração ao Dr.
Jaerock Lee em 11 de janeiro. Como resultado, no dia 13 de janeiro foi reportado
que a inundação foi menor do que o que havia sido previsto.

A glória de Deus revelada em fortes chuvas
▶ Em agosto de 2013, no Retiro de Verão da Manmin, o seminário do Dr. Lee
começou num local ao ar livre às 19:30. Contudo, às 19:40 começou uma chuva
que logo ganhou muita força. O Dr. Lee então orou para que parasse de chover
– em nome de Jesus Cristo ele ordenou, “Chuva, pare!” Logo as nuvens negras

e densas se dissiparam, a chuva
parou, e estrelas puderam ser vistas
no céu claro.
▶ Durante a seca em outubro
de 2002, uma das mais severas
da história da Índia, a terra não via
chuva já havia nove meses.
No dia 8 de outubro, o Dr. Lee
chegou ao país para realizar a
Cruzada Unificada da Índia de 2002
e chegou ao aeroporto de Chennai.
Depois de participar de uma
conferência de imprensa, uma forte
chuva começou a
descer.
Chennai vinha
recebendo
suprimento
de água de
Karnataka, uma
cidade vizinha,
mas esta cidade
declarou que não
mais enviaria
água. Assim,
toda a Chennai
planejava fazer
uma greve
contra o governo A Cruzada Unificada da Índia de 2002 contou com a participação de
p o r c a u s a d o s mais de três milhões de pessoas. Durante a cruzada, uma seca severa
problemas com teve o seu fim. Muitas pessoas foram curadas e se converteram ao
o fornecimento cristianismo.
de água em 9 de
outubro. Entretanto, a chuva foi frequente durante toda a semana em que o Dr. Lee
ficou na Índia e uma grande quantidade de água pôde se acumular.
No dia 12 de outubro, o terceiro dia da cruzada, algo inesperado aconteceu.
Enquanto o sermão era pregado, veio um forte vento acompanhado de uma densa
chuva com raios e trovões. O Dr. Lee disse ao povo que não se abalasse com
a chuva, mas demonstrassem fé a Deus. Disse que se assim o fizessem, Deus
trabalharia por eles de forma ainda maior. Ele continuou pregando debaixo da forte
chuva e sem um guarda-chuva.
Ele orou intensamente pelos enfermos e inúmeras pessoas foram curadas
de suas doenças. Os participantes no local e também aqueles que assistiam a
cruzada pela televisão sentiram o amor do Senhor por meio dele.
No dia seguinte, 13 de outubro e o último dia da cruzada, aproximadamente 1.5
milhões de pessoas compareceram. A polícia reportou ao governo que por volta de
três milhões de pessoa no total haviam participado da cruzada cristã pacificamente
sem nenhuma ocorrência de acidente ou incidente durante os quatro dias do
evento.
✽✽✽

▶ Não há como não admitirmos que os céus, a terra, e todas as coisas que
neles já obedecem a Deus, pois Ele os criou. Então,
como é que Deus, que já existia antes da eternidade,
era antes da criação?
1 João 1:5 diz, “Esta é a mensagem que dele
ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele
não há treva alguma.” Ele existia na forma de uma
linda e majestosa luz que enchia todo o universo. Ele
permite que os membros da Manmin tirem fotos com
as câmeras de seus celulares de luzes como as de
auroras de variadas formas para que possam sentir a
Escrito por Dr. Alvin
Sua Luz Original. Ao verem a luz, sua esperança pela
J. Hwang, viceNova Jerusalém aumenta e eles ficam ainda mais
presidente da WCDN
ansiosos para crescerem na fé e alcançarem o coração
(Rede Mundial de
do espírito.
Médicos Cristãos)
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Testemunhos

Pastora Youngran Park com seu marido
Missionário Daehyun Kyung

Fui aos Estados Unidos com a visão de
cumprir a minha missão, mas tive limitações e
sede espiritual
Nasci e cresci numa família abonada, mas
espiritualmente sofri muito em minha juventude.
Um dia, fui guiada à igreja e aceitei o Senhor.
Então tive um sonho onde muitos demônios que me
atribulavam saíam de mim, e fui liberta de todas as
minhas dores.
Foi assim que tive um encontro com Deus. Dali
em diante eu passei a gostar de ir a casas de orações
populares e de orar fervorosamente. Enquanto isso,
alimentei a visão inspirada pelo Espírito Santo de
que me tornaria uma missionária.
Em 1996, com a ajuda dos meus pais, fui para os
Estados Unidos para estudar teologia. Completei
meus estudos e obtive um diploma como mestre
em teologia pastoral pela Berkeley Graduate
Theological Union. Em 2008, fui ordenada pastora
em uma igreja interdenominacional e ali servi por
sete anos.
A igreja ficava em San Francisco, onde as batalhas
espirituais são tão intensas que existem áreas para
gays e lésbicas. O pastor ministro da igreja obtivera
seu diploma de doutorado na Alemanha. Ele gostava
de cerveja e cantava música pop na frente dos seus
membros no karaokê.
Com o passar do tempo, minha sede espiritual
cresceu. Senti que não tinha um mentor espiritual em
que eu pudesse confiar e seguir. Para saciar a minha
sede, comecei a ouvir pregações de pastores famosos
online.
Ouvi os sermões do Dr. Jaerock Lee online e
vivenciei obras incríveis do Espírito Santo
Foi então que ouvi os sermões do Dr. Jaerock Lee.
Derramei-me em lágrimas e me arrependi. Senti-me
espiritualmente renovada, como se tivesse escovado
a sujeira do meu corpo.
A partir de dezembro de 2013, comecei a ouvir as
mensagens do Dr. Lee com meu marido, Missionário
Daehyun Kyung, e nós dois nos arrependemos. Ele
disse que queria se tornar um discípulo do Dr. Lee.
Seis meses depois, meu marido teve um sonho

RGC
Rede Global Cristã

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

onde o Dr. Lee aparecia e arrumava a sua gravata
dizendo, “Você precisa estar alinhado.” Ele ficou
impressionado.
Poucos dias depois, estávamos passeando perto de
casa e vimos um arco-íris circular ao redor da lua.
Era uma cena misteriosa que nunca havíamos visto
antes. Achamos que foi um sinal de Deus de que os
sermões do Dr. Lee são verdadeiros.
Em 2014, assistimos ao vídeo online da Cruzada
Unificada do Dr. Lee na Índia em 2002. Mais de três
milhões de pessoas participaram e as obras de fogo
do Espírito Santo aconteceram. Ficamos pasmados
de ver tais obras ocorrendo nos tempos em que
vivemos.
Meus sogros, que iam a templos budistas, se
converteram ao cristianismo com o sermão “A
Mensagem da Cruz”
Fomos à casa de meus sogros, no estado do
Colorado, e lhes contamos sobre as incríveis obras
do Espírito Santo que confirmam a Palavra de Deus.
Eles eram budistas, mas lhes mostramos a série
online de sermões do Dr. Lee, “A Mensagem
da Cruz” e fizemos cultos junto com eles. Em
seu sermão, muitos casos de cura divina eram
apresentados como um de uma mulher escaldada.
Minha sogra se comoveu e disse, “Existe uma pastor
bom assim neste mundo!”
Durante o quinto culto junto com eles, minha
sogra falou sobre seu sonho. Um fogo descia do céu
sobre uma estátua de Buda que ela servia e ele se
partia ao meio.
Mais tarde, o templo que eles frequentavam havia
15 anos faliu e foi para outro estado. Eles finalmente
queimaram suas escrituras budistas e aceitaram o
Senhor. Aleluia!

Perguntei a mim mesma o quanto eu tinha
amado as almas como pastora e me arrependi
profundamente. Enquanto orava, meu amor por
Deus e pelas almas aumentou e passei a ter uma
clara esperança pela Nova Jerusalém.
Outra coisa de que me dei conta foi sobre a direção
do trabalho missionário. Devemos romper com os
programas humanistas das igrejas e precisamos
primeiro nos santificar. Só quando nos santificamos
é que podemos receber o poder do Espírito Santo
para testificar de Jesus Cristo das formas bíblicas.
Orei por muito tempo dizendo a Deus que queria
dedicar o resto da minha vida à missão mundial.
Enquanto orava, o Espírito Santo tocava em meu
coração e me fazia ver que o Senhor logo voltará.
Hoje eu sei que o atalho para a obra missionária é a
santificação do coração.
Por fim, tomamos a decisão em nossos corações
de ir para Igreja Central Manmin na Coréia. Em
fevereiro de 2015 chegamos aqui. Renovamos o
nosso espírito com a Palavra e oração e tentamos ser
aceitáveis aos olhos de Deus.
Hoje muitas igrejas perderam até mesmo a
reverência a Deus. Entretanto, a Igreja Central
Manmin é a igreja mais fundamentada na Palavra
onde o poder do temor a Deus e do Espírito Santo é
visto. Meu marido e eu, como missionária e pastora,
nos sentimos muito felizes com o fato de haver um
verdadeiro pastor com o qual queremos nos parecer
e seguir. Agradecemos e glorificamos a Deus, que
tem nos guiado em Seu grande amor.

{ A Mensagem da Cruz }
Como o homem foi criado?
Por que Jesus é o único Salvador da
humanidade?

Em nosso ano sabático, fomos para a Coréia
e começamos uma nova vida de santificação

A mensagem comovente para
despertar inúmeras almas pelo
mundo!

Ouvimos os sermões do Dr. Lee por dois anos nos
EUA. Enxergamos muitas coisas e as pusemos em
nossos corações. Uma delas é que o Dr. Lee passava
mais dias em jejum e oração com lágrimas do que
comendo e dormindo.

O amor verdadeiro de Deus contido
na cruz
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