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Mensagem de Ano Novo para 
2016 do Pastor Presidente

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
agradeçamos e glorifiquemos a Deus 
por Ele ter estabelecido a Igreja 
Central Manmin e a guiado sempre 
com o desejo de ganhar inúmeros 
filhos verdadeiros com quem Ele 
poderá compartilhar de Seu amor 
eternamente.

Em 2015, o 33º ano da igreja, 
Deus nos deu quatro alvos de oração: 
“Glória, Frutos, o Lindo Santuário, 
e o Poder da Re-criação.” Ele nos 
abençoou de forma a colhermos frutos 
perfeitos ao realizarmos justiça com 
grande sacrifício. Acima de tudo, no 
último Natal muitos crentes se uniram 
ao pastor tornando-se um com ele. 
Agora estão sendo preparados para 
produzirem abundantes frutos no 
terceiro estágio do lançamento e então 
irem para os braços do Senhor quando 
Ele voltar. Aleluia! 

Vamos, pois, olhar para os alvos de 
oração para 2016 que Deus está dando 
aos membros da igreja.

O pr imeiro é  a  ‘ Igreja  amada 
por Deus’ cheia de membros que 
produzem o fruto da Luz.

Efésios 5:9 diz, “pois o fruto da luz 
consiste em toda bondade, justiça e 
verdade.” A igreja amada por Deus, 
que é a Luz, é aquela que é cheia de 
filhos que produzem o fruto da Luz. 
Os membros da Manmin têm sido 
renovados por meio do sacrifício do 
pastor dentro da providência de Deus 
e estão sempre lutando para alcançar 
o coração do Senhor, que é Luz. 
Contudo, para produzir o completo 
fruto da Luz, você precisa alcançar 

total bondade, justiça e verdade.
Para alcançar o fruto de total 

bondade ,  você  deve  odiar  e  se 
livrar de toda e qualquer forma de 
maldade. Entretanto, isso ainda não 
é o suficiente; você precisa praticar 
a bondade ativamente e se sacrificar. 
Para alcançar o fruto da justiça, você 
precisa obedecer à Palavra na Bíblia 
com confi ança em Deus e fé espiritual; 
e o fruto da verdade é a ausência 
completa de falsidade e uma mente 
invariável. Você pode produzir o fruto 
da verdade quando você, por livre 
escolha de seu livre arbítrio, segue a 
bondade e a justiça invariavelmente.

O Segundo é a ‘Igreja Levando 
Todas as Pessoas e Todas as Nações 
à Salvação’ com entendimento do 
coração de Deus.

1 Timóteo 2:4 diz, “[Deus] que 
deseja que todos os homens sejam 
salvos e cheguem ao conhecimento 
da verdade.” Deus, que é amor, quer 
que as pessoas de todo o mundo 
sejam salvas, entrem no Céu eterno, 
alcancem o coração do Senhor, e se 
tornem filhos verdadeiros de Deus 
que brilham como o sol no mais lindo 
lugar celestial, a Nova Jerusalém.

Quando o tempo da colheita chega, 
o agricultor separa o trigo do joio e 
leva o trigo ao seu celeiro. Da mesma 
maneira, Deus tem cultivado o ser 
humano na terra por muito tempo para 
que fi lhos como o trigo possam ir para 
o Céu. No entanto, crentes que forem 
comparados ao joio não poderão ser 
salvos. Nesses últimos dias onde o 
pecado é tão abundante, Deus quer que 

as pessoas de todas as nações fossem 
salvas. É por isso que Ele estabeleceu 
esta igreja. Ele quer fazer os membros 
crescerem e se tornarem trigo.

Nessa providência especial de Deus 
esta igreja foi fundada, e desde sua 
abertura eu nunca parei de orar e 
trabalhar arduamente pela salvação das 
almas. Oro, em nome do Senhor, para 
que você também leve inúmeras almas 
à salvação sendo unido perfeitamente 
com pastor com confi ança.

O terceiro é o ‘Santuário Cheio 
da Glória de Deus’ devido a filhos 
santifi cados.

O Salmo 37:6 diz, “Ele deixará claro 
como a alvorada que você é justo, e 
como o sol do meio-dia que você é 
inocente.” Deus é digno de toda glória, 
e Ele é engrandecido quando Seus 
amados filhos O glorificam com fé. 
Como retribuição, Ele nos dá grandes 
bênçãos. À medida que o número 
de pessoas espirituais e plenamente 
espirituais cresce, a luz da glória de 
Deus fi ca mais forte nesta igreja. Por 
fim, a história da Manmin que revela 
a glória de Deus permitirá que o 
Santuário Canaã e o Grande Santuário 
sejam construídos.

A Manmin tem se preparado para 
isso por 33 anos, e especialmente 
durante os últimos cinco anos, os 
membros da igreja têm ficado firmes 
sobre a rocha da fé, tendo se tornado 
espirituais ou plenamente espirituais. 
Espero que você seja ainda mais 
fervoroso, com a determinação de que 
você também desempenhará seu papel 
na era do Grande Santuário.

O quarto alvo de oração é a ‘Igreja 
com Poder sem Fim’ que realizará a 
providência do Pai.

O Salmo 62:11 diz,  “Uma vez 
Deus falou, duas vezes eu ouvi, que 
o poder pertence a Deus.” O Todo-
Poderoso Deus tem um poder sem fi m. 
A igreja com poder sem fi m é a igreja 
que manifestará incontáveis obras do 
poder de Deus, pois Seu poder não 
tem fi m.

Tra ta - se  das  obras  que  se rão 
manifestas com 100% do poder 
da re-criação no terceiro estágio 
do lançamento. Com esse poder, 
produziremos frutos inimagináveis. 
Deus me levou a atingir a totalidade 
desse poder de re-criação e já preparou 
bênçãos financeiras abrangentes de 
antemão. Ele também tem guiado 
nossos pastores, obreiros e membros a 
entrarem no fl uxo do espírito pleno e 
aumentar rapidamente sua fé.

No terceiro estágio do lançamento, 
como o próprio nome já diz – Manmin 
signifi ca todas as pessoas de todas as 
nações – levaremos inúmeras almas 
à salvação através de várias formas e 
estratégias. Como as águas cobrem o 
mar, manifestaremos grande poder e a 
glória de Deus encherá completamente 
a terra.

Pelas nossas 10,000 congreções e 
igrejas associadas em todo o mundo, 
pastores, e irmãos em Cristo, eu oro 
em nome do Senhor para que em 2016 
vocês possam cumprir seu dever como 
sal e luz por onde pisarem, exalando 
o cheiro de Cristo, produzindo o fruto 
perfeito da Luz, e glorifi cando a Deus.

“Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do SENHOR vai nascendo sobre ti. 
Porque eis que as trevas cobriram a terra, 

e a escuridão os povos; mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. 
E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu”

(Isaias 60:1-3).
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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 
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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. 
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Todo aquele que aceita Jesus Cristo 
como seu Salvador recebe o dom do 
Espírito Santo e pode nascer de novo 
como fi lho de Deus. Depois, à medida que 
a pessoa vive de acordo com os desejos do 
Espírito, isto é, à medida que ela segue a 
verdade pela direção do Espírito Santo, ela 
pode produzir os frutos do Espírito Santo.

Agora vamos analisar o fruto da alegria.

1. O fruto da alegria: regozijar-se e 
ser feliz em qualquer situação

A alegria espiritual não é só ser alegre 
e feliz. Mesmo não-crentes se regozijam 
quando vivenciam coisas boas, mas isso é 
apenas momentâneo. Quando enfrentam 
provações, sua alegria e felicidade 
desaparecem. Contudo, se produzirmos 
o fruto da alegria, que é um dos nove 
frutos do Espírito, podemos nos regozijar 
e nos alegrar em qualquer situação ou 
circunstância.

1  Te s s a l o n i c e n s e s  5 : 1 6 - 1 8 
diz ,  “Alegrem-se sempre.  Orem 
continuamente. Deem graças em todas as 
circunstâncias, pois esta é a vontade de 
Deus para vocês em Cristo Jesus.” Alegrar 
sempre e dar graças em tudo é que é 
alegria espiritual.

A alegria é um dos padrões pelos quais 
podemos checar se estamos levando uma 
vida cristã adequada ou não. Algumas 
pessoas seguem o caminho do Senhor com 

alegria e felicidade em todos os momentos 
de suas vidas. Outras, todavia, podem 
parecer diligentes em sua vida na fé, mas 
não têm alegria o suficiente ou gratidão 
brotando de seus corações. Simplesmente 
cumprem seu dever como se estivessem 
apenas cumprindo uma responsabilidade. 
Se enfrentam dificuldades inesperadas, 
perdem a paz de espírito e seu coração 
se abala pelo nervosismo. Quero lhe 
encorajar a checar se você se regozija de 
coração quando enfrenta situações difíceis.

Na verdade, só a graça da salvação 
já é mais do que suficiente para nos 
alegrarmos sempre. Só o fato de sermos 
salvos do fogo do Inferno e irmos para o 
Céu já deveria ser razão de uma felicidade 
inexpressível. A alegria do ‘primeiro 
amor’, quando aceitamos o Senhor, é 
muito grande. Mesmo que não tenhamos 
nada para comer amanhã, ou ainda que 
estejamos cansados depois de muito 
trabalhar, nós ainda temos louvores em 
nossos lábios. Mesmo quando somos 
perseguidos ou sofremos injustamente em 
nome do Senhor, ficamos simplesmente 
felizes ao pensarmos no Céu.

Na realidade, não são muitas as pessoas 
que conseguem manter essa alegria do 
primeiro amor no coração. Depois de 
algum tempo, ela desaparece gradualmente 
e mesmo quando a pessoa pensa na graça 
da salvação, ela não tem as mesmas 
emoções que antes. Nas provações, 
começa a suspirar e a murmurar em meio 
ao sofrimento. Por que as pessoas mudam 
assim? É porque elas ainda possuem 
carnalidade em seus corações. Uma das 
características da ‘carne’ é que ela muda. 
A pessoa que tem uma natureza carnal 
pode ter uma alegria transbordante por um 
momento, mas que pode alterar a qualquer 
momento e desaparecer.

2. Como produzir o fruto da alegria

1) Devemos nos livrar da carnalidade
Quando as pessoas são abençoadas 

ou louvadas, se não tivermos traços 
carnais como a ‘inveja e os ciúmes’, 
poderemos nos regozijar com elas como 
se nós mesmos estivéssemos recebendo 
o elogio ou a benção. Por outro lado, 
quanto mais inveja e ciúmes tivermos, 
mais desconforto sentiremos quando os 
outros parecerem estarem melhores do 
que nós. Podemos perder a alegria e fi car 
desencorajados devido a um senso de 
inferioridade.

Além do mais, se não tivermos traços 
carnais como a ‘raiva’ e o ‘ressentimento’, 
sempre teremos paz, mesmo quando 
maltratados ou prejudicados. Ficamos 

ressentidos e decepcionados por causa 
da carnalidade em nós e o nosso coração 
fica sobrecarregado. Podemos sofrer e 
nos sentirmos vitimados ao acharmos que 
estamos enfrentando mais desvantagem e 
prejuízo do que os outros.

Além do mais, quanto mais carnais 
somos, menos fé espiritual temos. É por 
isso que tendemos a ficar cada vez mais 
preocupados sobre não conseguirmos 
confi ar em Deus. Aqueles que administram 
uma empresa serão prósperos em todas 
as coisas com bênçãos transbordantes se 
eles ouvirem claramente a voz do Espírito 
Santo e a seguirem. Entretanto, se tiverem 
ganância, impaciência e pensamentos 
carnais, terão dificuldades. Quanto mais 
carnalidade tiramos do nosso coração, 
mais alegria espiritual e gratidão sentimos.

2) Devemos seguir o desejo do Espírito 
Santo em todas as coisas

Não buscamos a alegria deste mundo, 
mas sim a alegria do alto, que vem do 
Espírito Santo. Podemos sentir a alegria 
e a plenitude do Espírito Santo somente 
quando Ele se alegra em nós. Podemos 
sentir essa alegria especialmente quando 
adoramos a Deus, oramos a Ele, O 
louvamos de todo o coração e praticamos 
a Palavra Dele. Quando percebemos que 
podemos ser transformados pela verdade, 
fi camos extremamente felizes e gratos.

No nosso dia-a-dia, você pode sempre 
escolher entre o desejo do Espírito Santo 
e o desejo da carne. Se escolher o desejo 
do Espírito Santo o tempo todo, Ele se 
alegrará em você e você então será cheio 
de alegria. Em 3 João 1:4 está escrito, 
“Não tenho alegria maior do que ouvir que 
meus filhos estão andando na verdade.” 
Como escrito, Deus se alegra quando vê 
você praticar a verdade e, na plenitude do 
Espírito, lhe dá alegria.

Por exemplo, suponha que o desejo 
de buscar seus próprios interesses e o 
de buscar os interesses dos outros se 
choquem, a situação fica assim por um 
tempo, e por fi m você perde a alegria. Se 
você seguir a carne e buscar seus próprios 
interesses, não poderá ter alegria espiritual, 
embora possa conseguir o que queria por 
um momento. Você também pode ficar 
mentalmente instável. Por outro lado, se 
você decidir buscar os interesses da outra 
pessoa, por mais que pareça que você 
perderá alguma coisa, você terá a alegria 
do alto, pois o Espírito Santo se alegra. 
Só aqueles que já experimentaram essa 
alegria podem entender o sentimento. É 
uma felicidade que o mundo jamais pode 
oferecer ou conhecer.

O mesmo se aplica a tudo. Se uma 

pessoa que costumava julgar os outros 
com seus próprios padrões muda e começa 
a entender seu próximo com bondade, ela 
passa a ter paz a medida que pensa com 
bondade. Quando ‘morremos’ para nós 
mesmos dessa forma a fim de tentarmos 
fazer o outro se sentir bem, podemos 
experimentar paz e alegria. Além disso, 
você pode sempre desfrutar dessa paz 
e alegria se você remover sentimentos 
de que tal pessoa tem tal personalidade 
que é ‘diferente’ e se conflita com a sua, 
ou sentimentos de não gostar de certa 
pessoa. Ao continuar seguindo o desejo 
do Espírito Santo, sua alegria espiritual 
aumenta e seu coração fica cheio da 
verdade. A este ponto, você produzirá o 
fruto da alegria e terá um brilho espiritual 
no rosto.

3) Devemos plantar sementes de alegria 
e gratidão diligentemente

O agricultor precisa plantar e trabalhar 
duro para colher os frutos. Da mesma 
forma, a fim de produzirmos o fruto 
espiritual da alegria precisamos procurar 
coisas pelas quais seremos felizes e gratos, 
e então oferecermos gratidão a Deus. 
Se tivermos fé, veremos que há tantos 
motivos para agradecermos todos os dias!

Primeiro, temos a alegria da salvação 
que nunca pode ser trocada por nada. 
Além disso, o bom Deus é o nosso Pai! 
Ele protege seus filhos que vivem na 
verdade e responde a tudo o que pedem. 
Se você santifica o Sábado e dá os 
dízimos durante o ano, você não enfrenta 
infortúnios ou acidentes naquele ano. Se 
você obedece aos Seus mandamentos e 
é fiel a Ele sem cometer pecados, você 
sempre tem abundantes bênçãos.

Mesmo que você se veja em alguma 
situação difícil, você sabe como resolvê-
la. Se tiver feito algo de errado, poderá 
receber a compaixão de Deus e a solução. 
Se não tiver nada do que ser acusado, 
poderá se alegrar e agradecer ainda mais 
(1 João 3:21). Assim, Deus trabalha para o 
bem de tudo e lhe abençoa ainda mais.

Quando tentamos encontrar motivos de 
gratidão, Deus nos dá ainda mais coisas 
para sermos gratos. Dessa forma, nossa 
gratidão e alegria só aumentam e no fim 
produzimos o fruto completo da alegria.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
devemos produzir o fruto da alegria para 
que nos regozijemos e sejamos felizes 
todos os dias. Oro no nome do Senhor 
para que vocês também produzam 
todos os outros frutos do Espírito Santo 
abundantemente e desfrutem de toda a 
alegria que Deus lhes dará para sempre.

O Fruto da Alegria 

“Mas o fruto do Espírito é amor, 
alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. 

Contra essas coisas não há lei” 
(Gálatas 5:22-23).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Dez anos atrás eu comecei a sof rer de rinite. Meu 
nariz se congestionava e eu habitualmente respirava 
pela boca, o que me fazia ficar sem fôlego enquanto 
comia. Devido à minha voz anasalada, tinha problemas 
até para me comunicar com os outros. Alguns amigos 
me provocavam.

Obviamente, eu tinha ouvido muitos testemunhos de 
membros da minha igreja que tinham sido curados de 
suas doenças pela oração do Pastor Presidente, mas nada 
veio à minha mente. Embora frequentasse a igreja, eu 
preferia sair com meus amigos e jogar jogos. Minha fé 
não tinha aumentado. Contudo, Deus não poupou sua 
graça nem para um garoto como eu.

Pouco tempo antes do Retiro de Verão da Manmin 
2015, Deus me deu um coração desejoso por Ele. Passei 
a desejar ir ao retiro, pois seria o último que eu poderia 
ir como aluno do ensino médio. Também queria ser 
curado como os outros crentes que haviam sido.

Cheguei a me voluntariar com alegria; fui para o 
retiro e ajudei a carregar as bagagens das pessoas e a 
limpar os lugares.

No dia 3 de agosto, quando o Dr. Lee orou pelos 
doentes, uma obra inacreditável aconteceu comigo. 
Quando recebi sua oração com fé, ventos f rescos 
entraram nas minhas narinas. Naquele momento, meu 
nariz parou de escorrer e fui curado da rinite. Aleluia!

“Fui Curado de Rinite Crônica”

Irmão Taewon Yoon, 19 anos, 
Aluno da 12a série da 

Escola Dominical, Coréia do Sul

Quatro anos atrás, senti uma dor na lateral do meu abdome 
e fiz um ultrassom. O médico disse que havia um cisto 
próximo ao meu fígado e falou que cistos assim diminuíam 
ou desapareciam naturalmente às vezes. Sugeriu que eu o 
observasse e, como não tive mais dores, deixei aquilo de lado. 
Em outubro de 2015, meu estômago não estava normal. Em 
novembro, o cisto tinha fi cado do tamanho de um punho e eu 
sentia dores.

Já tinha tido uma experiência de cura quando fui curada de 
apendicite pela oração com o lenço no qual o Dr. Lee havia 

orado (Atos 19:11-12). Queria ser curada daquilo também. Ouvi 
as mensagens do Dr. Lee pela GCN (www.gcntv.org) e orei 
com eles. Sempre que tinha dores, eu recebia sua oração pelos 
doentes várias vezes pela Unidade de Resposta Autmática.

Então meu abdome ficou vermelho e senti como se algo 
estivesse se movendo violentamente dentro dele. Fui ao 
banheiro e liberei uma grande quantidade de líquido. Aleluia! 
Agora me sentia bem, pois o cisto tinha desaparecido e meu 
abdome estava normal. Agradeço e glorifico a Deus, que me 
curou através de uma oração poderosa.

Diaconisa Byunghee Song, 
83 anos, Paróquia 21, Coréia do Sul

Tive um problema no meu ouvido direito por dez anos 
e meu médico disse que eu tinha perdido 40% da minha 
audição. Com frequência eu não entendia o que as pessoas 
estavam dizendo. Ouvi falar e também assisti muitos 
membros da Manmin sendo curados de suas doenças 
no Retiro de Verão e também desejei receber a cura no 
Retiro.

Em março de 2015, durante o culto matinal de domingo, 
eu ouvia o sermão “Dízimos e Ofertas Apropriadas.” 
Percebi que eu não tinha dado o dízimo do empréstimo 
para a compra da minha casa e imediatamente dei 2,000 
euros que eu havia separado para viajar para Coréia do 

Sul para o Retiro de Verão. Decidi dar o resto quando eu 
sacasse minhas economias no ano seguinte.

Em agosto de 2015, visitei a Coréia e fui ao Retiro de 
Verão da Manmin e f inalmente experimentei grande 
poder! Na primeira noite, enquanto recebia a oração pelos 
doentes do Pr. Jaerock Lee, recebi o fogo do Espírito 
Santo nos meus ouvidos e na minha barriga várias vezes. 
Então, meu ouvido direito começou a ouvir bem. Aleluia!

Agora eu posso ouvir música e o que as pessoas falam. 
Estou tão feliz por agora não ter mais problemas na 
minha vida diária. Agradeço e glorifi co a Deus por Ele ter 
me curado.

“Sou Mais Feliz Agora por Ter Recuperado Minha Audição”

Diácono Fabrice Flandre, 47 anos, 
Igreja Manmin de Hainaut, Bélgica

Em maio de 2015 a parte inferior de meu polegar direito 
começou a infl amar. Um mês se passara e eu não melhorei. 
Uma ferida apareceu em minha unha e se espalhou por 
baixo da unha, que estava quase caindo. Não havia remédio 
que a curasse. 

Como farmacêutica, eu formulava medicamentos e 
prescrevia. A infl amação me causou vários problemas. Em 
julho, fui a um dermatologista e ele disse que eu deveria 
receber um tratamento de congelamento por mais de seis 
meses até que uma nova pele se formasse. Não sentia dor, 

mas eu não podia usar a minha mão enquanto trabalhava 
com medicamentos ou fazia os afazeres domésticos. Era 
muito desconfortável e eu me sentia muito atribulada 
também.

Mas algo incrível aconteceu um dia depois de eu receber 
a oração pelos enfermos do Dr. Jaerock Lee no Retiro de 
Verão da Manmin 2015. Senti algo debaixo da unha do 
meu polegar. A casca começou a sair. Em dois dias, não 
havia mais casca alguma. Pela oração do Dr. Lee eu fui 
completamente curada em apenas três dias. Aleluia!

 “Fui curada de uma Inflamação em meu Dedo em Apenas Três Dias”

Diaconisa Hyeok Jeong, 51 anos, 
Paróquia 9, Coréia do Sul

Aqueles que Experimentaram 
o Amor e o Poder de Deus

Quando você vive pela Palavra de Deus, você pode receber respostas a tudo o que pedir 
e também ser curado de doenças incuráveis ou terminais sem nenhum tratamento médico, além de ser guardado de toda enfermidade. 

Além disso, você também é protegido de todo tipo de doença, acidente e desastre, estando debaixo do amor de Deus.

“Um Cisto do Tamanho de um Punho Desapareceu pelo Poder da Oração”
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a Dorna  J l anmin  MTestemunhas

Quando eu tinha 17 anos eu briguei com meus amigos e 
alguém me bateu na cabeça com um cano de ferro. Depois 
daquilo, por dez anos fui perdendo a visão do meu olho 
esquerdo até fi car totalmente cego daquele olho.

Os médicos disseram que os vasos sanguíneos 
relacionados à minha visão se romperam e que o olho 
começou a fi car cego. Disseram que aquilo não tinha cura. 
Perdi o emprego e até entrei em depressão por causa de 
todo o transtorno causado pelo meu olho. Vivia bebendo, 
apostando e me relacionando com mulheres.

Em abril de 2010, minha fi lha, que tinha se casado com 
um coreano, me pediu para ir à Coréia e ficar lá. Em 
setembro daquele ano fui levado à Igreja Central Manmin. 
Também consegui um emprego, mas por ser um trabalho 
pesado, comecei a ter dores nas costas em novembro de 
2014. Mais tarde, minha perna esquerda também foi afetada 
e eu não conseguia mais movimentá-la bem. O hospital 
disse que eu tinha de passar por uma cirurgia, mas eu tinha 
que voltar para a Mongólia já que meu visto espiraria em 
fevereiro de 2015.

Desde que voltei à Mongólia, comecei a frequentar a 
Igreja Manmin da Mongólia. Examinava a mim mesmo 
em cada culto e Reunião de Oração Daniel. Orei pela 

minha cura, mas também decidi me livrar dos pecados e da 
maldade que havia no meu coração ao aprender a Palavra 
de Deus. Jejuei e orei por tudo aquilo.

No dia 31 de outubro de 2015 fui à Reunião de Cura com 
Lenço na Igreja Manmin da Mongólia (Atos 19:11-12). O 
Missionário Potzorig Purub orou por mim com o lenço no 
qual o Dr. Jaerock Lee havia orado e eu senti o fogo do 
Espírito Santo nas minhas costas. A dor nas minhas costas e 
na minha perna direita desapareceu e eu comecei a mexer 
minhas penas normalmente. Como se não bastasse, comecei 
a ver com meu olho esquerdo novamente. Aleluia!

Hoje eu consigo até ler livros. É como se fosse um sonho. 
Obrigado, Deus!

Minha esposa e eu estávamos procurando a palavra da 
vida. Enquanto isso, em 2009, vimos o Dr. Jaerock Lee na 
Igreja Central Manmin no TBN Russia um dia por caso. 
Ouvimos suas pregações pelo site www.manmin.org e aos 
domingos participávamos dos cultos pela transmissão ao vivo 
da Igreja Central Manmin.

Ao seguir o caminho certo em nossos negócios e 
obedecermos ao que a Palavra nos falava para fazer, 
não fazer, guardar e despojar, recebemos muitas bênçãos 
na empresa. Agora tempos várias lojas no Shopping 
Barabashawba. Nosso dízimo também aumentou. Sentindo-
nos muito gratos, fomos visitor a Igreja Central Manmin 
na Coréia do Sul em fevereiro de 2014 e ficamos cheio do 
Espírito Santo lá. Recentemente, sentimos o grande amor de 
Deus novamente.

No dia 14 de novembro de 2015, houve um grande incêncio 
no shopping onde ficam nossas lojam. O shopping consiste 
de dois prédios grandes que são conectados por uma ponte. O 
incêndio foi tão grande que pareceu espalhar-se em poucos 
minutos. O prédio 2 foi quase completamente queimado. As 
150 lojas foram todas atingidas e o fogo já estava indo para 
o prédio 1, onde fi cam nossas lojas. Foi tudo tão rápido que 

sequer pensamos em ligar para a Igreja Central em Seul. 
Simplesmente oramos, “Pai, nos proteja no espaço do pastor.”

Então, algo incrível aconteceu. Embora o fogo tivesse 
vindo rapidamente, minhas lojas não foram afetadas. Todos 
os nossos produtos à mostra, inclusive, foram perfeitamente 
protegidos. Aleluia!

Como o Pastor Presidente deseja que seus membros fi quem 
longe da pobreza, doenças e desastres, fomos protegidos 
perfeitamente na Ucrânia. Agradeço e glorifi co a Deus que 
renovou nossos corações com a santidade do evangelho e nos 
levou ao caminho de bênçãos.

“Uau! Meu Olho foi Curado e Agora eu Posso Ver!”

“Minhas Lojas Foram Todas Protegidas do Fogo”

Irmão Anton Begu e sua esposa, 
40 anos, Kharkiv, Ucrânia

Irmão Kekesuren, 59 anos, 
Igreja Manmin da Mongólia

No dia 21 de setembro de 2015, estava dirigindo e ao 
mudar de pista meu carro bateu em um grande caminhão. 
Ele capotou e parou de cabeça para baixo na faixa do meio! 
Saí do carro pela janela quebrada e vi que ele tinha muitas 
partes quebradas e que muitas coisas tinham se soltado dele.

Eu, todavia, não tive um arranhão sequer. Nem mesmo 
minhas roupas ou sapatos tinham traços do acidente. Senti-
me tão grato! Fui ao hospital de ambulância, mas antes 
de tudo eu recebi uma oração do Dr. Jaerock Lee pela 
URA (Unidade de Resposta Automática – 822-830-5320). 
A tomografia e a ressonância mostraram que eu estava 
perfeitamente normal da cabeça aos pés.

Esse acidente me fez olhar para minha vida cristã morna. 

Percebi também que eu havia trocado de pista procurando 
meus próprios benefícios e sem considerar os outros. 
Agradeço e glorifi co a Deus por Ele ter me protegido nesse 
grande acidente e por ter me feito enxergar as coisas que 
preciso consertar.

“Meu Carro Virou, mas Eu não Tive Nenhum Arranhão”

Irmão Elijah Kim, 28 anos, Igreja 
Manmin de Daejeon, Coréia do Sul
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