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A Bíblia é a carta de amor que Deus, que é 
Luz, nos deixou. Ela contém o caminho para a 
vida eterna, a chave para a solução de todo tipo 
de problemas, e uma inesgotável sabedoria de 
vida.

Como sempre, em 2016 os membros da Manmin 
estão focando na Bíblia para entrarem no f luxo 
de plenitude espiritual e se torarem intercessores-
chave no terceiro estágio do lançamento. Muitos 
têm sido abençoados enquanto leem a Bíblia e já 
compartilharam seus testemunhos. 

 A Diaconisa Eunsil Lee, 44 anos, da Missão 
Luz e Sal disse, “Na Bíblia vemos o sucesso, 
fracasso, ascensão e queda dos reis de Israel. 
Ao lê-la, sinto o calor do amor de Deus. Mesmo 
quando eles erravam, quando se arrependiam, 
Deus os perdoava e abraçava. Ele é cheio de 
amor. Pude me livrar do medo que eu tinha do 
meu pai e sentir grande gratidão pelo amor do 
Senhor, que me salvou. Também percebi que eu 
servia os outros com arrogância e me arrependi 
profundamente”. Ela sent iu como se t ivesse 
começado uma nova vida cristã com a cura do 
seu coração e arrependimento (Foto 4).

O I r mão Su resh  Nect a r,  30  a nos ,  Ig re ja 
Manmin de Delhi, Índia, teve um sonho. Em seu 

sonho, o pastor sênior Dr. Jaerock Lee dizia, 
“Leia o Velho e o Novo Testamento da Bíblia”. 
Depois de lê-los uma vez, ele foi curado de 
pedras nos rins com a oração com lenço (Atos 
19:11-12). Hoje ele se dedica ao reino de Deus 
com trabalhos de tradução para a língua hindi 
(Foto 5).

Muitas missões e grupos fizeram seu próprio 
plano de leitura bíblica e tentaram crescer na fé 
juntos. A Diaconisa Sênior Hyunmi Kang, 50 
anos, membro da Associação dos Intercessores 
af irmou, “Fiquei muito feliz quando descobri 
obras na Bíbl ia que são muito semelhantes 
ao ministér io da Manmin como os espaços 
espirituais e o poder da recriação. Quando li 
a par te que fala sobre a Nova Jerusalém em 
Apocalipse, me emocionei muito”. Ela também 
disse que recebeu o poder da oração e a cura de 
dores nas juntas dos joelhos (Foto 6).

É natural que cr istãos leiam a Bíblia, mas 
lendo-a os membros receberam curas, respostas, 
bênçãos e ainda vivenciaram o amor de Deus.

O Diácono Jongsu Seo, 56 anos, da Igreja 
Manmin de Gwang ju, foi curado de dor nos 
olhos enquando lia a Bíblia e a escrevia. Ele 
também foi promovido no trabalho e seus filhos 

foram renovados (Foto 3). Enquanto lia a Bíblia, 
a Diaconisa Esther Wansiru, 55 anos, foi curada 
de dor e coceira em seus olhos, lacrimejamento, 
e dor nas costas (Foto 2).

O I r mão Guy Preud-Homme, 63 anos,  da 
Igreja Manmin de Hainut, Bélgica (Foto 1) foi 
curado de diabetes pela oração do Dr. Lee. Ele lê 
a Bíblia toda noite antes de se deitar. Ele disse, 
“Vivenciei situações semelhantes às da Bíblia em 
minha própria vida. Ao pensar e meditar sobre 
elas na Bíblia, eu as superei”.

Muitos membros leem os livros do Dr. Lee que 
explicam claramente a Bíblia possibilitando que 
seus leitores a entendam melhor e memorizem 
versículos. Na última página do boletim semanal 
da igreja f icam os versículos da semana. Eles 
tem memorizado um versículo por dia e com 
base nesses versículos, temos realizado um Quiz 
Bíblico desde 2001.

A Palavra é Deus (João 1:1), e a Palavra é a 
espada do Espírito Santo que os cristãos devem 
ter (Efésios 6:17). Nela, eles devem sentir e 
conhecer Deus. Devem encontrar Sua imagem 
e recuperá-la. Para vencerem este mundo tão 
cheio de pecados e se tornarem luz e sal da terra, 
precisam guardar a Palavra em seus corações. 

Na Bíblia há Cura, Renovo e Bênçãos
Membros da Manmin Agarram o Poder da Palavra em 2016

Todas as soluções para os problemas que enfrentamos estão nos sessenta e seis livros da bíblia. Os filhos de Deus a leem dia e noite e assim ganham paz e conforto. Além disso, eles aplicam 
a mensagem às suas vidas e aprender a fórmula para serem respondidos e abençoados.
Crentes que experimentaram as obras do Espírito Santo ao se aproximarem de Deus através da Bíblia (da esquerda, Irmão Guy Preud-Homme, Diaconisa Esther Wanziru, Diácono Jongsu 
Seo; da direita superior Diaconisa Eunsil Lee, Irmão Suresh Nectar, Diaconisa Sênior Hyunmi Kang)
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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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Em muitos casos, as pessoas vivenciarem 
a felicidade está ligado com o fato de 
conseguirem ou não serem pacientes. Além 
disso, o resultado dos estudos, trabalho 
ou negócios de alguém pode variar 
grandemente de acordo com a paciência 
da pessoa; e o mesmo ocorre para questões 
espirituais. Quando desejamos receber uma 
resposta de Deus, o fruto variará de acordo 
com a nossa paciência. Examinemos, pois, 
o fruto da paciência.

1 . O  f r u t o  d a  p a c i ê n c i a  s e m 
necessidade da palavra ‘paciência’

A paciência que é um dos nove frutos 
do Espírito Santo é a paciência em todas 
as coisas. Essa paciência está num nível 
superior ao da paciência do amor espiritual 
de 1 Coríntios 13.

Paciência espiritual não é suportar com 
maldade, mas sim suportar com bondade. 
Na verdade, se você cultivar a paciência 
espiritual em seu coração, você não 
precisará tentar ser paciente. Seu coração 
será maior.

Por exemplo, quando um recém-nascido 
tem uma febre alta, a mão sofre cuidando 
dele. Ela pode fi car acordada a noite inteira 
ou não conseguir comer, sem tempo para 
pensar em si mesma. Seu foco é somente 
o que fazer para que seu bebê se sinta 
melhor. Quando a febre dele baixa um 
pouco, ela fi ca muito feliz, mas ainda não 
pensa em seus próprios sofrimentos.

A paciência espiritual é algo de certa 
forma semelhante a isso. Pode ser que haja 
tribulações até que você atinja seu objetivo, 
quer ele seja um alvo pessoal, para sua 
santificação, ou para a glória de Deus. 
Você pode esperar com fé e amor, pois está 
ansiando pelo fruto daquilo com esperança. 
Isso é paciência espiritual. Com esse fruto, 
você não precisa tentar se manter paciente. 
Você continua calmo e não permite que 
os diversos tipos de circunstâncias lhe 
atribulem.

2. Três tipos de paciência espiritual 
Primeiro, precisamos de paciência para 

reformar o coração
Quanto mais maldade tivermos no 

coração, mais difícil ser pacientes será. 
Lucas 8:15 diz, “Mas as que caíram em 
boa terra são os que, com coração bom e 
generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão 
fruto, com perseverança”.

Precisamos de persistência e esforço para 
transformarmos nossos corações num solo 
bom. Para nos santificarmos, precisamos 
nos tornar obedientes à verdade por meio 
da oração fervorosa com jejum e com 
todo o nosso coração. Precisamos deixar o 
que costumávamos amar, e se algo não é 
espiritualmente benéfico, precisamos nos 
livrar de tal coisa.

Não  podemos  pa ra r  no  me io  ou 
simplesmente parar de tentar depois de 
tentar fazer essas coisas por um curto 
período de tempo. Enquanto não colhermos 
completamente os frutos da santificação, 
precisamos dar o nosso máximo com 
domínio próprio, agindo sempre de 
acordo com a Palavra. Assim como 
precisamos trabalhar para arrancar uma 
erva daninha pela raiz a fim de removê-
la completamente, precisamos orar e 
mudar nossos corações até que a natureza 
pecaminosa seja arrancada pela raiz.

Alguns podem achar que já se livraram 
de algo por meio da oração, mas logo 
identificam a coisa de novo em seus 
corações e acabam se desanimando um 
pouco. Você pode encontrar formas 
de inverdade dentro de você enquanto 
não arrancar a raiz original da natureza 
pecaminosa, mas isso não quer dizer que 
você não fez nenhum progresso espiritual. 
Quando descascamos uma cebola, podemos 
ver os mesmos tipos de camada vindo 
consecutivamente; mas se continuarmos 
descascando ,  a  cebo la  f ina lmen te 
desaparecerá. O mesmo princípio de aplica 
às naturezas pecaminosas.

Você não pode se desanimar só porque 
ainda não se livrou completamente da 
natureza pecaminosa ainda. Precisa ter 
paciência até o fi m e continuar lutando com 

esperança pelo seu renovo. Mesmo que não 
haja nenhum fruto visível sendo produzido 
por você, se continuar agindo com bondade 
e verdade, você não se cansará.

Quando você cincuncisa seu coração 
com fé dessa maneira, sua alma prospera, 
todas as coisas lhe vão bem, e você ainda 
tem boa saúde.

Em segundo lugar, precisamos de 
paciência com os outros

Quando você interage com pessoas 
que possuem personalidades e educação 
diferentes, você pode se deparar com 
situações desconcertantes. De questões 
triviais até as mais sérias, seus pensamentos 
podem ser diferentes dos das outras pessoas 
e a paz pode ser rompida.

Entretanto, aqueles que anseiam pela 
santificação consideram os outros como 
preciosos fi lhos de Deus. Tentam acomodá-
los independente da situação e do tipo de 
pessoa com o qual estão lidando. Dessa 
forma, eles podem estabelecer e manter 
a paz. Eles sempre entendem os outros 
com um bom coração e toleram as coisas 
sempre buscando os benefícios para a outra 
parte. Eles só pagam o mal com bondade, e 
não com maldade.

Também precisamos ser pacientes 
quando evangelizamos ou aconselhamos as 
pessoas; ou quando treinamos obreiros da 
igreja para trabalharem no reino de Deus. 
Há pessoas que demoram a ser renovadas, 
mesmo tendo aprendido a verdade por 
muito tempo, e amigam-se com o mundo. 
Devemos orar por elas com lágrimas e 
lamento, e devemos suportá-las. Se você 
semear a semente com paciência dessa 
maneira, certamente obterá o fruto de 
acordo com a justiça de Deus.

Se você permanecer fi rme com algumas 
almas até que elas mudem enquanto você 
ora por elas com lágrimas, seu coração será 
grande o sufi ciente para abrigar todas elas. 
Assim, você ganhará autoridade e poder 
para reavivar muitas almas. Além disso, 
se você controlar o seu coração e semear a 
semente da perseverança mesmo diante de 
acusações falsas, Deus fará com que você 
colha os frutos das bênçãos.

Em terceiro lugar,  precisamos de 
paciência em nosso relacionamento com 
Deus

Quando você ora e pede algo a Deus, 
você precisa de paciência para receber a 
resposta. Marcos 11:24 diz, “Portanto, eu 
lhes digo: tudo o que vocês pedirem em 
oração, creiam que já o receberam, e assim 
lhes sucederá”.

Existem muitas outras promessas na 
Bíblia que dizem que Deus responderá 

as orações de Seus filhos. Contudo, 
muitas vezes as pessoas não recebem suas 
respostas porque não foram pacientes o 
bastante.

As pessoas podem pedir uma resposta 
imediata, mas Deus pode não respondê-las 
imediatamente. Deus as responde no tempo 
mais oportuno e apropriado, pois Ele sabe 
de todas as coisas.

Se o pedido de oração for algo grande 
e importante, Deus só poderá responde-lo 
quando a quantidade de oração necessária 
for alcançada. Fazendeiros também 
precisam ser pacientes quando lavram. 
Há colheitas que podem ser feitas depois 
de algumas semanas ou meses, mas há 
colheitas que só acontecem depois de um 
ou até mesmo vários anos.

Se  t ivermos  a  fé  para  rea lmente 
recebermos a resposta, precisaremos orar 
e agir com fé até sermos respondidos, ou 
até colhermos o fruto. Além disso, quando 
passamos por provações de refi namento do 
coração ou perseguições em nossas vidas 
cristãs, se tivermos paciência, podemos 
produzis bons frutos.

José foi vendido ao Egito como escravo 
quando tinha 17 anos. Embora trabalhasse 
diligentemente, foi acusado injustamente e 
foi para a cadeira. Ele sempre confi ou em 
Deus, que estava o observando, e sempre 
acreditou fi rmemente em Seu amor, que dá 
o melhor no tempo certo. Deus abençoou 
José mais tarde de forma que ele se 
tornasse o primeiro ministro do Egito, atrás 
apenas do Faraó.

Quero lhe animar a conquistar a vitória 
ao pensar nas recompensas celestiais que 
você ganha enquanto faz a obra de Deus, 
mesmo que enfrente dificuldades sem 
razões aparentes (Tiago 1:2-4). A paciência 
aumentará sua fé e tornará seu coração 
mais profundo e maior, amadurecendo-o. 
Você experimentará as bênçãos e respostas 
de Deus que Ele prometeu se você alcançar 
total paciência (Hebreus 10:36).

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
Deus espera mil anos como um dia para 
obter filhos verdadeiros, e Ele suportou a 
dor de dar o Seu único Filho por nós. Jesus 
também suportou o sofrimento da cruz, e o 
Espírito Santo também suporta os gemidos 
inexprimíveis nos tempos do cultivo 
humano. Quero lhes incentivar a cultivar 
uma completa paciência lembrando do 
amor de Deus.

Ao fazerem isso, oro em nome do Senhor 
para que tenham frutos de bênçãos em suas 
casas celestiais e também possam gozar da 
verdadeira alegria da colheita de tempos 
em tempos nesta terra (Salmo 126:5-6).

O Fruto da Paciência

“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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Podemos receber bênçãos e autoridade como filhos de Deus à medida que cremos no Senhor e vivemos de acordo com a vontade de Deus. 
Que em 2016 fiquemos debaixo da proteção de Deus por onde formos, recebamos o que pedirmos a Ele, e sintamos Seu grande amor.

Trabal hava pa ra  u ma of ic ina  e  e ra 
reconhecido pela minha diligência, mas 
meu salário acabava não sendo muito bom. 
Decidi então abrir meu próprio negócio, ainda 
trabalhando na oficina, pensando na Palavra 
que diz que podemos ser abençoados quando 
nossa alma prospera. 

Em 2007, eu assumi uma oficina e tentava 
seguir a bondade de acordo com a Palavra 
de Deus e andar no caminho certo. Ganhei 
a confiança dos clientes e seu número só 
aumentava. Meus dízimos também estavam 
aumentando.

Entretanto, no início de 2013, um dos meus 
prestadores de serviço faliu e isso me afetou 
significativamente. Encontrava-me em crise, 
prestes a fechar as portas. Não sabia o que 
fazer. Todavia, quanto mais orava, mais paz 
eu sentia. Tinha certeza de que Deus me 
mostraria a solução, pois Ele mostra o bom 
caminho aos filhos que vivem seguindo Sua 
Palavra.

FFF

Entreguei tudo ao Deus Todo Poderoso e 
sempre que eu enfrentava problemas, eu ia ao 
Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee e os resolvia. 
Por fi m, em 2014 todos os problemas estavam 
resolvidos e eu assumi uma oficina de 3,305 
metros quadrados. Aleluia!

O Deus de amor t ransformou a cr ise 
em benção e fez com que todas as coisas 
trabalhassem para o meu bem. Ao tentar 
satisfazer meus clientes e ajudar meus 
empregados, eu também fui abençoado de 
forma a receber a recomendação de boa ofi cina 
do prefeito da Cidade de Gwangju em 2015. 
Agradeço e glorifi co a Deus.

Quando a Guerra do Afeganistão teve 
seu ápice em 2007, eu trabalhava em Kabul, 
capital do país.

Eu costumava ir para o escritório da ISAF 
(International Security Assistance Force), 
uma missão de segurança dirigida pela 
Organização do Atlântico Norte, às 10 da 
manhã todos os dias. Um dia, tive vontade 
de ir para lá à tarde, então não fui de manhã. 
Nisso, eu ouvi um barulho forte que vinha do 
escritório da ISAF. Os terroristas atacaram 
o portão principal com seus carros e todo o 
prédio caiu tirando a vida de muitos soldados.

Devido à oração da minha mulher, 
Deus me instigou a não ir para lá naquele 
momento. Ela estava frequentando a Igreja 
Manmin do Nepal. Depois desse incidente, 
eu voltei para o meu país, Nepal, e comecei a 
ter fé ao também frequentar a Igreja Manmin 
de lá.

FFF

Mais tarde, sob a recomendação do 
governo nepalês, consegui um emprego 
na Coréia do Sul. Desde maio de 2014 
eu tenho t rabalhado em Hapcheon, na 
Província de Gyeongnam. Em fevereiro de 
2015, logo depois de eu cumprimentar o 
Pastor Presidente pessoalmente, meu salário 
aumentou, e em abril o visto permanente que 
eu tinha perdido foi reemitido num único dia. 
Tudo deu certo. Além do mais, em outubro 
meu salário voltou a aumentar depois que eu 
cumprimentei o Pastor Presidente mais uma 
vez. Em 2015 tive quase 70% de aumento no 
total.

Deus tocou no meu chefe e me permitiu 
desfrutar grandes bênçãos. Graças a Deus!

Diácono Hyunoh Kim, 47 anos, 
Igreja Manmin de Gwangju do Leste, Coréia do Sul

Irmão KB Rai, 36 anos,
 Igreja Manmin do Nepal

Já fui curada de tantas doenças desde que 
me tornei membro da Igreja Central Manmin. 
Em junho de 2014 eu pude cumprimentar 
pessoalmente o Dr. Jaerock Lee em minha visita 
à Coréia do Sul. Depois que estive lá, fui curada 
de otite média, eczema, e periodontite. Em agosto 
de 2014, também fui curada de varizes que me 
atribulavam há cinco anos no Retiro de Verão da 
Manmin.

Em novembro do mesmo ano, as partes de trás 
das minhas orelhas fi caram inchadas e meu couro 
cabeludo começou a coçar. Em pouco tempo ele 
estava todo coberto de bolhas, com algumas partes 
com crostas vermelhas que chegavam a sangrar. 
Logo, as bolhas também chegaram às partes de 
trás das minhas orelhas. Era dermatite seborreica. 

Como eu já tinha tido outras doenças curadas 
pelo poder de Deus, eu me preparei novamente 
para ser curada no próximo Retiro de Verão. 
Ofereci orações e jejum de uma refeição diária 
durante quatro meses.

FFF

 Em agosto de 2015, fui para a Coréia do 
Sul participar do Retiro de Verão pelo qual 
tanto ansiei. Antes de ir para o local em que 
ele seria, eu cumprimentei o Pastor Presidente 
pessoalmente. Na manhã seguinte, a coceira do 
meu couro cabeludo não existia mais. Incrível! 
Depois, na primeira noite do retiro, eu participei 
do seminário, que foi seguido do Culto de Cura 
Divina, onde recebi oração. Naquele momento, o 
fogo do Espírito Santo desceu sobre mim e todo 
o meu corpo ficou quente. As partes de trás das 
minhas orelhas fi caram quentes. A partir dali, as 
bolhas brancas que cobriam meu couro cabeludo 
começaram a sair e a dermatite que havia nele e 
atrás das minhas orelhas foi curada. Aleluia!

Irmã Bien Rouen Lileu, 
45 anos, França 

Podemos Receber Bênçãos 
com Fé e Amor!

“Quando olhei para as coisas 
com fé, a crise que tinha me 

acometido se transformou na 
benção do crescimento 

do meu negócio!”

“Fui protegido 
de terroristas no 

Afeganistão”

“Sempre que eu ia à Coréia do 
Sul, eu experimentava o poder da 

cura de Deus”
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Minha tia foi curada de sua doença 
enquanto assistia à Cruzada Unida de 
Nova Iorque do Dr. Jaerock Lee de 
2006 no canal India Jain. Pelas suas 
palavras, minha família começou a ir 
à Igreja Manmin de Chennai e mais 
tarde meu tio foi liberto de um espírito 
maligno que o atribulava havia 13 
anos, e minha vó ressuscitou sua vaca, 
que estava com difi culdades para parir, 
ao borrifar a água de Muan nela (Êxodo 
15:25).

Em dezembro de  2014,  m i n ha 
garganta inchou e ficou tão dolorida 
que eu não conseguia comer nada. 
Meu médico disse que eu estava com 
tonsilite e que ele decidiria se ia ou 
não me operar depois de avaliar como 
aquilo progredi r ia .  No momento 
fiquei assustada, mas logo decidi que 
eu receberia a cura pela fé. Comecei 
a analisar minha vida e a me arrepender. Para 
receber a resposta, todos os meus familiares 

começaram a se reunir para cultuar a Deus e orar 
juntos.

Em maio de 2015, mudei-me para a 
casa da minha tia, que fi cava perto da 
igreja, e ia a todos os cultos. Também 
fi z um voto e li o livro do Dr. Lee, A 
Mensagem da Cruz com todo o meu 
coração. Minha mãe também fez um 
jejum de uma refeição durante 21 dias 
para que eu fosse curada.

Em novembro,  o Rev.  Heesun 
Lee, Pastor Conselheiro da Manmin 
World, veio à Índia e orou por mim 
com o lenço no qual o Dr. Lee havia 
orado (Atos 19:11-12). O fogo do 
Espírito Santo veio sobre mim e o 
meu corpo inteiro fi cou quente. Tossi 
uma secreção amarelada com sangue 
e a dor desapareceu totalmente.

Meu tio foi curado de dor na perna, 
minha avó de dor nas costas, e meu 
irmão de deformidade de escroto.

Sou muito feliz por ter uma vida 
que crê em Deus. Agradeço ao Senhor por ter nos 
curado. Aleluia!

“Meus familiares eram hindus, 
mas conheceram o Senhor e foram curados 

de todas as suas doenças!”

“Recebi a benção da prosperidade 
da minha alma e fui promovido”

Sempre que eu deixava de ser promovido na corporação, o Pastor 
Presidente Dr. Jaerock Lee com pesar me dizia, “Tudo lhe será possível 
se você entrar no nível espiritual”. ‘Entrar no nível espiritual’ signifi ca 
cincuncidar o coração e alcançar o bom e lindo coração do Senhor.

Em dezembro de 2013, eu finalmente alcancei o coração do espírito 
pela graça de Deus. Desde então, recebi boas pontuações nas avaliações 
de desempenho em todos os departamentos em que trabalhei. Ao 
tentar olhar para os outros e para o trabalho com bondade e amor, pude 
receber a graça e a força do alto para resolver diversos casos que outros 
colegas não tinham conseguido resolver. Consegui até tratar criminosos 
abomináveis com amor. Meus colegas de trabalho cooperavam bem 
comigo, seu líder, e assim podíamos ter um desempenho destacável com 
um só coração em todos os aspectos.

Na Avaliação do Sistema de Desempenho de Segurança, que 
avalia nossa rápida reação a emergências, palavras e ações gentis, e 
o tratamento aceitável de acidentes, minha equipe obteve pontuações 
marcantes. Fui selecionado como Líder de Equipe Policial Honrável e 
Bom, o que me fez ser promovido a inspetor de polícia em dezembro de 
2015. Foi uma promoção muito especial! Aleluia!

O Deus Todo Poderoso me protegeu quando caí da escada de 15 
metros de um caminhão enquanto acabava com um tumulto no Templo 
de Jogyesa 17 anos atrás. Deus abençoou a minha alma para que ela 
prosperasse e tudo fosse bem. Agradeço e glorifi co a esse Deus de amor.

Ancião Joongik Jeon, 53 anos, Delegacia de Geochang,
na Província de Gyeongnam, Coréia do Sul

Irmão Seokjun Mun, 20 anos, 
Universidade de Yonsei, Coréia do Sul

“Tenho estudado com um objetivo 
claro para o Senhor”

 Quando eu tinha cinco anos de idade, uma pneumonia me causou 
uma febre de 42 graus. Meus pais foram a um Encontro Especial de 
Avivamento na Manmin e eu fui curado através de uma oração.

Em 2006, quando estava na quarta série, minha família se mudou 
para os EUA. Tudo me parecia muito estranho, mas estava confiante, 
pois sabia que podia todas as coisas se Deus estivesse comigo. Enquanto 
aprendia uma coisa de cada vez com essa confiança, minhas notas 
começaram a se destacar na escola e eu recebi um prêmio do Presidente 
Obama por dois anos consecutivos – 2009 e 2010. Quatro anos depois, 
quando fui para a oitava série, fui para a escola internacional da China.

Meus pais plantaram em mim o sonho de me tornar fonte de força 
para a igreja e para o pastor desde que eu era mais novo. Assim, eu 
podia estudar sempre com um objetivo bem claro. Em 2013, eu vivenciei 
o amor de Deus e comecei a me esforçar mais para orar e viver pela 
Palavra de Deus. Então, eu pude estudar mais. Durante meus anos de 
ensino médio, estudei diversos campos como política, economia, ciência, 
inglês, e chinês a fi m de aumentar meu conhecimento e me formar com 
as melhores notas.

Em 2016 fui aceito pela Universidade de Yonsei e comecei minha 
vida de universitário no Departamento de Ciências Políticas e Estudos 
Internacionais. Quero ser a melhor pessoa do meu campo e proclamar 
o amor de Deus como diplomata da Manmin. Agradeço e glorifico 
somente a Deus, que me guiou a uma vida tão feliz e valorosa.

Irmã Papitha, 14 anos, Igreja Manmin de Chennai, Índia

O familiares da Irmã Papitha eram hindus, mas desde que aceitaram o Senhor, têm 
experimentado poderosas obras de Deus e tido vidas cristãs felizes
Da esquerda, sua tia, avó, Papitha, sua mãe, irmão e irmã.


