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A Poderosa Água de Muan
Um Sinal Maravilhoso do Deus Vivo!
o mundo.
O pastor Myungsul Kim da Igreja
Manmin de Muan disse, “Muitas
pessoas já visitaram as Águas Doces
de Muan e tiveram experiências
espir it uais ao terem seus olhos
espirituais abertos. Outras muitas já
foram curadas de uma longa lista de
doenças. Ficam muito emocionadas
e dizem que ficam cheias de fé e
graça ao vivenciarem tais sinais e
maravilhas.”

Êxodo 15:25 relata sobre a obra onde Deus
transformou a água amarga de Mara em água doce.
Em março de 2000, a mesma obra aconteceu pela
oração que transcende tempo e espaço do Pastor
Sênior Dr. Jaerock Lee. Através de sua oração, a
água do mar em frente à Igreja Manmin de Muan
em Haeje-myeon Muan-gun, Coréia do Sul, se
transformou em água potável: a Água Doce de Muan.
A Igreja Manmin de Muan foi fundada em uma
ilha conectada à terra firme por um projeto de
reclamação. Não havia água potável para se beber.
Cavaram um poço e tiveram acesso à água do
subsolo, mas ela também era salgada. Os membros
da igreja começaram a orar se lembrando da obra de

O 16º Culto de Aniversário e Realização das
Apresentações de Celebração
O Culto do 16º Aniversário das Águas Doces de Muan
e as Apresentações de Celebração foram realizados no
dia 3 de março às 11:00 na Igreja Manmin de Muan,
na província de Jeonnam. O pregador, Pastor Dongcho
Shin, Gerente da Igreja Unida de Jesus Cristo Santidade
pregou uma mensagem de título ‘Glória’ baseada em
João 13:32. Os grupos Crystal Singers e Sound of Light
do Comitê de Artes Performáticas fizeram diversas
apresentações que levaram grande alegria e emoção
aos presentes – pessoas de organizações e grupos de
Haeje-myeon Muan-gun e pessoas locais. Juntos todos
glorificaram a Deus.
Um aquário onde peixes de água doce e peixes
de água salgada vivem juntos
A água doce de Muan está disponível o tempo todo
na Igreja Central Manmin, pois é transportada até lá
regularmente. Mas, além disso, há também o Aquário
das Águas Doces de Muan onde peixes de água salgada
e peixes de água doce coexistem (Foto: Pastor Sênior Dr.
Jaerock Lee orando na cerimônia de abertura).
Peixes de água salgada e peixes de água doce
sobrevivem em diferentes qualidades de água. Só
podem viver se a água tiver a concentração adequada de
sal à sua vida. Além do mais, eles possuem diferentes
habilidades de reação a mudanças no ambiente. Essas
condições tornam muito difícil que eles coexistam na
mesma água. Tadavia, nos tanques do Aquário das
Águas Doces de Muan existem 86 tipos de peixes

Deus de Êxodo 15:25. Deus reconheceu suas obras
de fé e aceitou a oração do Pastor Sênior Dr. Jaerock
Lee, que operou a poderosa obra que transcende
tempo e espaço.
Com sua oração, água salgada foi transformada em
água doce, e o problema da falta de água potável da
Igreja Manmin de Muan foi resolvido. Além disso, ao
usarem a água com fé, as pessoas puderam receber
a cura de suas doenças, animais e plantas qanharam
vida, e o desejo do coração de muitos já foi realizado
por meio (leia mais na página 4). Mais tarde, o local
onde fica a água doce de Muan ficou sendo chamado
de ‘Lugar de Poder’, que já recebeu a visita de
cristãos de todas as áreas da Coréia e também de todo

no total: 37 são marítimos – alguns deles são peixesanjo, peixes-borboleta, peixes surgeonfish, peixesleão e peixes blowfish; e 49 são de água doce – aruanã,
tambaqui, cichlidae, carpas, e bagres.
O Diácono Euitaek Kim, gerente do Comitê de
Gerenciamento das Águas Doces de Muan afirma,
“Muitos experts e amantes de peixes já vieram nos
visitar e ficaram maravilhados pelo gerenciamento da
água e pelas condições dos peixes. Disseram que é o
tanque dos sonhos. Alguns dos nossos peixes são muito
complicados de serem mantidos em cativeiro, mas suas
condições sempre são muito boas e eles estão sempre
muito ativos.”
Órgão Controlador de Alimentos dos EUA
atestou a segurança e excelência das Águas
Doces de Muan
A segurança e excelência das Águas Doces de

Muan foram atestadas por análises experimentais
e testes condu zidos pelo US Food and Dr ug
Administration, órgão dos EUA responsável pelo
controle de alimentos, drogas e cosméticos daquele
país. Ela é rica em minerais e cálcio. Na verdade,
sua quantidade de cálcio é 3x maior do que uma
água mineral de renome mundial. Em 2010, as
Águas Doces de Muan obteve a certificação para
ser exportada para os EUA ao passar por testes
adicionais do FDA; e em 2013 a marca da Muan
Sweet Water foi registrada na Secretaria de Marcas
e Patentes dos EUA.
A Dra. Seungsik Kim, da Equipe de Pesquisa
do Comitê de Gerenciamento das Águas Doces
de Muan disse, “A água doce de Muan é muito
rica em minerais; então ela colabora com a cura
de várias doenças e para com o crescimento de
animais e plantas.”
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O Fruto da Amabilidade
Deus perdoou e aceitou até mesmo
aqueles que não podem ser perdoados
nem aceitos. Para realizar isso, Ele deu o
Seu único Filho. Deus quer que aqueles
filhos que creem no Senhor cultivem esse
coração misericordioso.

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

“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).

●●●
Se produzirmos o fruto da amabilidade,
conseguiremos entender qualquer tipo
de pessoa com bondade e aceitá-la
com amor. Mesmo quando as pessoas
tiverem grandes defeitos ou cometerem
graves pecados, nós primeiro teremos
misericórdia delas, em vez de julgá-las
e condená-las. Odiaríamos o pecado,
não o pecador; entenderíamos a pessoa
e tentaríamos ajudá-la a viver. Vamos
então aprender mais sobre esse fruto da
amabilidade.
1.O que é o fruto da amabilidade?
A amabilidade é a qualidade ou o estado
de ser amável. No entanto, o significado
espiritual de ‘amabilidade’ é mais
próximo ao de ‘misericórdia’. O sentido
espiritual de amabilidade é “entender
dentro da verdade mesmo aqueles que não
podem ser compreendidos pelas pessoas.”
Trata-se também de um coração que tem
misericórdia que é capaz de perdoar de
verdade mesmo aqueles que não podem
ser perdoados pelos homens.
Deus tem esse coração compassivo, que
é o coração de misericórdia para com toda
a humanidade. O Salmo 130:3 diz, “Se tu,
Soberano Senhor, registrasses os pecados,
quem escaparia?” Como escrito, se Deus
não tivesse misericórdia de nós e nos
julgasse de acordo com a justiça, ninguém
conseguiria comparecer diante Dele.
Entretanto, de acordo com a justiça,

2. As características daqueles que
produzem o fruto da amabilidade
espiritual
Primeiro, eles não têm preconceito.
As pessoas do mundo julgam os outros
pela aparência com tanta frequência. Suas
atitudes para com os outros dependem
do julgamento das circunstâncias. Os
filhos de Deus não devem ter inclinações.
Precisamos considerar os outros melhores
do que nós mesmos e servi-los com o
coração do Senhor (Tiago 2:1-4).
Mesmo que você ache que você não
julga os outros de acordo com sua riqueza,
fama ou aparência, por favor, examine a
si mesmo e veja se não há algum tipo de
favoritismo ou preconceito até mesmo
espiritualmente. Pode ser, por exemplo,
que você não se sinta confortável para
conversar com outros irmãos, mesmo
aqueles já cristãos há muito tempo, porque
não possuem entendimento espiritual
suficiente.
Além disso, quando uma pessoa está
passando por provas na fé, há quem as
condene como se estivessem sentadas
na cadeira do juiz. Quando levaram a
mulher adúltera até Jesus, Ele demonstrou
grande misericórdia para com ela dizendo,
“Aquele que nunca pecou atire a primeira
pedra” (João 8:3-11).
Quando você vê uma pessoa sendo
disciplinada por Deus, se você tiver um
coração misericordioso, terá compaixão
dela e torcerá para que ela logo saia com
vitória.
Segundo, eles têm compaixão daqueles
que estão em dificuldades e gostam de
ajudá-los.
“Se um irmão ou irmã estiver
necessitando de roupas e do alimento de
cada dia e um de vocês lhe disser: “Vá em
paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazerse”, sem porém lhe dar nada, de que
adianta isso? Assim também a fé, por si
só, se não for acompanhada de obras, está
morta” (Tiago 2:15-17).
Quando uma pessoa está passando
fome e você simplesmente pensa, ‘nossa,
que dó’ e não faz nada porque não tem
o suficiente para si mesmo, isso não é
misericórdia. Se você realmente tiver
dó da outra pessoa com um coração
verdadeiro, poderá dar ou compartilhar
a sua porção. Quando você vê alguém

passando qualquer tipo de problema,
precisa desejar ajudar de alguma forma e
tentar aliviar sua dor. Isso é misericórdia.
Provérbios 19:17 diz, “Quem trata
bem os pobres empresta ao Senhor, e
ele o recompensará.” Se você cuidar das
almas com o coração do Senhor, Deus
certamente lhe recompensará com Suas
bênçãos.
Terceiro, eles não apontarão as falhas
dos outros facilmente.
Se tivermos misericórdia, não
puniremos, repreenderemos ou
apontaremos os erros dos outros
facilmente. Quando aconselharmos, o
faremos com uma mente em oração nos
importando com o coração de quem nos
ouve (Provérbios 12:18).
Utilizando-se de seu próprio senso
de justiça e seus próprios pensamentos,
as pessoas apontam os erros das outras
com bastante frequência. Por mais que
o que você diga seja verdade, se estiver
apontando para os erros dos outros
com seu próprio senso de justiça e seus
próprios pensamentos sem amor, sua
atitude não gerará vida. Como resultado
de seus conselhos, ao invés de mudarem,
as pessoas acabarão se ferindo, perdendo
o ânimo e a força.
Ao lidar com uma criancinha, você
não pode revelar seus erros de forma a
ofendê-la ou fazê-la tropeçar. Quando
você precisa aconselhar porque é algo
absolutamente necessário, você precisa
fazê-lo com amor sempre pensando no
ponto de vista da outra pessoa, com
cuidado por aquela alma. Só assim a
pessoa pode mudar.
Quarto, eles são generosos para com
todos.
Em Lucas 6:32 lemos, “Que mérito
vocês terão, se amarem aos que os amam?
Até os ‘pecadores’ amam aos que os
amam.” A maioria das pessoas consegue
dar até certo ponto generosamente aquilo
que têm àqueles a quem amam. Podemos
produzir o fruto da misericórdia quando
conseguimos nos doar sem querer nada
em troca.
Jesus deu amor ilimitado até mesmo a
uma pessoa como Judas Iscariotes, dandolhe diversas chances para que ele pudesse
se arrepender. Mesmo quando Jesus
estava sendo crucificado, Ele orou por
aqueles que O estavam crucificando. Isso
é a misericórdia com a qual podemos ser
perdoados e podemos perdoar aqueles que
não podem ser perdoados pelos outros.
Você precisa conseguir aceitar e
abraçar os outros por mais que suas

características e opiniões não batam com
as suas. Você deve sempre tentar pensar a
partir do ponto de vista do outro. Assim,
poderá mudar os sentimentos. Se você
simplesmente pensar, ‘por que é que ele
está agindo assim? Não dá para entender!’
então você só terá ressentimentos e outros
sentimentos ruins em seu coração toda vez
que se encontrar com a pessoa.
Todavia, se você puder pensar, ‘Ele está
agindo assim por causa da situação na
qual se encontra’, você poderá mudar seus
sentimentos pela pessoa. A fim de fazer
com que seus pensamentos e sentimentos
sejam de bondade, você precisa arrancar
todo ódio e sentimento ruim um a um.
Dessa forma, conseguirá aceitar e servir
qualquer tipo de pessoa.
Quinto, as pessoas que produzem o
fruto da amabilidade espiritual podem
honrar os outros.
Quando algo é bem feito, as pessoas
com amabilidade espiritual podem honrar
os outros; e quando algo dá errado,
conseguem assumir a culpa. Quando você
trabalha em conjunto, faz melhor trabalho
do que o outro e o outro acaba recebendo
maior reconhecimento e louvor. Você
ainda assim consegue se alegrar com ele
como se você é quem estivesse sendo
reconhecido e louvado. Você não terá
desconforto no coração com pensamentos
de que você fez mais e mesmo assim outra
pessoa, mesmo com tantos erros, foi quem
recebeu os elogios.
Tudo que terá em seu coração será
gratidão, pois a outra pessoa ficará mais
confiante e trabalhará com mais empenho
ainda por ter sido elogiada pelos outros.
Esse coração pode ser mais facilmente
entendido se você pensar na mãe que se
sacrifica por seus filhos.
Se a mãe faz algo por seu filho e só
o filho acaba recebendo o elogio, não
dá para imaginar uma mãe reclamando
da situação dizendo que ela não foi
recompensada. Se tivermos o fruto da
amabilidade espiritual, colocaremos
qualquer pessoa à nossa frente e lhe
atribuiremos o mérito.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a
amabilidade espiritual é uma característica
do Deus Pai, que é cheio de compaixão e
amor. Não só amabilidade, mas cada um
dos frutos do Espírito revelam o perfeito
coração de Deus.
Espero que você possa produzir os
frutos do Espírito completamente. Ao
fazê-lo, oro em nome do Senhor para que
você transborde de bênçãos e desfrute de
glória brilhando como o sol do Céu.
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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As Tentações Vêm sobre
Aqueles que não Oram
Os filhos de Deus que receberam o Espírito Santo devem orar sem cessar para
que o Espírito faça com que o seu espírito nasça (1 Tessalonicenses 5:17). Só
quando recebem força espiritual através da oração é que podem receber a benção
da prosperidade de sua alma, a benção de tudo ir bem e a benção da boa saúde.
Jesus, que veio à terra para se tornar o Salvador, deu o exemplo da oração. Ele nos
incentivou dizendo, “Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está
pronto, mas a carne é fraca” (Mateus 26:41). Assim, por que as tentações vêm sobre
as pessoas que não oram?

◆ Primeiro, quando não oramos, não podemos ser guiados pelo Espírito Santo
O Espírito Santo guia os crentes a viverem de acordo
com a Palavra de Deus, a verdade (João 16:13). Ele nos
ajuda em nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos
inexprimíveis e nos capacita a vencer o mundo (Romanos
8:26). Para recebermos a sua ajuda, a oração é essencial. Só
quando oramos é que o Espírito Santo nos avisa em relação
a tentações iminentes, nos diz como evitar essas tentações, e
nos ajuda a vencê-las se elas aparecerem à nossa frente.
As tentações aparecem diante das pessoas que não oram
porque elas não conseguem discernir a vontade de Deus
da vontade humana e se deixam seduzir por seus desejos
mundanos. Sofrem dificuldades porque não conseguem
vencer as tentações. São os desejos mundanos que concebem
e dão a luz ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Deus
não protege as pessoas que continuam pecando. Quanto
mais as pessoas pecam, mais o diabo lhes traz tentação e

sofrimento (Tiago 1:13-15).
Algumas pessoas afirmam que Deus as fez cair em
tentação, mas o que ocorre é que elas caíram como resultado
de seus próprios erros. No entanto, afirmações como essa
são atitudes de ressentimento contra Deus e tais pessoas
não conseguirão vencer as tentações. Elas não deixam Deus
trabalhar para o seu bem.
Às vezes, o Deus de amor corrige seus amados filhos
para que eles não sigam por um caminho de destruição e
permite que tentações lhes sobrevenham para que possam
se arrepender e converter de seus caminhos. Quando as
pessoas entendem o coração de Deus, se arrependem do que
há de errado dentro delas, e continuam orando com alegria e
gratidão, Deus vê sua fé e certamente lhes responde.
Portanto, devemos orar fervorosamente o tempo todo para
recebermos a direção do Espírito Santo sempre.

◆ Em segundo lugar, quando não oramos fica difícil seguir os desejos do Espírito Santo
Por mais que conheçamos a verdade e recebamos a
direção do Espírito Santo, se não tivermos força espiritual,
não poderemos seguir os desejos do Espírito e a vontade de
Deus. Pode ser, por exemplo, que você já tenha visto crentes
que iam a igreja há anos, mas pararam de ir de repente. Na
maioria das vezes, eles não oravam ou deixaram de orar por
um longo período.
Quando dificuldades chegam à sua casa ou trabalho,
podem perder a esperança. Embora saibam que deveriam
se alegrar sempre e dar graças em todas as coisas, como
não possuem força espiritual para fazer tais coisas,
geralmente não conseguem agir de acordo com a verdade.
Assim, podem acabar retornando aos caminhos mundanos
sem confiar em Deus. Quando as tentações vêm, não
conseguem se livrar delas e no fim acabam voltando às suas
antigas formas de viver.
É difícil se livrar de nossos hábitos já fixados e
características carnais com nossa própria força de vontade.
É por essa razão que precisamos da graça e força de Deus
e da ajuda do Espírito Santo. Assim, podemos vigiar e

controlar nosso coração.
Satanás sopra constantemente inverdades nos
pensamentos das pessoas tentando fazer com que elas
abandonem Deus (1 Pedro 5:8-9).
Se, em todas as tentações de Satanás, você não balançar,
ele irá embora. Se balançar, ainda que seja um pouco
apenas, ele continuará lhe trazendo tentações. Ele tentará
fazer você duvidar e deixar de acreditar em Deus, lhe fará
preguiçoso em sua vida cristã e lhe levará ao desperdício.
No fim, ele lhe fará seguir em direção ao mundo e a
cometer pecados. Portanto, os filhos de Deus devem
expulsar os esquemas malignos do inimigo, o diabo e
Satanás, e orar diligentemente para vencerem em nome de
Jesus Cristo.
Nada é impossível para Deus, e tudo é feito de acordo
com nossa fé, segundo a lei espiritual. Assim sendo,
que continuemos sempre vigiando e orando no Senhor,
recebendo a graça e poder do Espírito Santo e desfrutando
das bênçãos da prosperidade da nossa alma, de tudo nos ir
bem, e de boa saúde.

Continuação da página 4

“A plantação de arroz estava praticamente
perdida, mas acabou dando uma boa colheita!”
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Diaconisa Junghwa Kim, 33 anos, Paróquia 21, Coréia do Sul
Mexo com o plantio de arroz já há dez anos. Usamos
uma máquina para plantar as sementes nas camas
primeiro e depois as levamos para o arrozal. Contudo,
desta vez havia muitas partes sem brotos. Nossa
plantação estava praticamente perdida.
Plantamos arroz naqueles lugares vazios, mas já era
tarde demais. Estava preocupada, mas um testemunho
veio à minha mente – um irmão que tivera uma boa
colheita usando a água doce de Muan. Então jogamos a
água doce de Muan em nosso arrozal e o entregamos nas
mãos de Deus com fé. Na época da colheita, descobrimos
que a colheita seria a melhor de todas. Recebemos a
maior bênção! Aleluia!

O Diácono Myungwook Heo (Icheon, Gyeonggi, Foto 2) jogou a Água Doce de Muan em
seus pimentões vermelhos enquanto cresciam e pôde colher lindos pimentões depois. A
Diaconisa Byeongrye Lee (Gwangju, Jeonnam, Foto 1) jogou a Água Doce de Muan nas
mudas de couve e as plantou. Regularmente, em vez de usar fertilizantes e pesticidas, ela
usava a água. Como resultada, ela colheu reponhos grandes e sadios.
O Diácono Junghee Cho (Anseong, Gyeonggi, Foto 3) molhou aproximadamente 20,000
pintinhos com a Água Doce de Muan que estavam para morrer e eles ficaram saudáveis.
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Irmãos Vivenciam Incríveis Obras
por meio da Água Doce de Muan
Por 16 anos, a Água Doce de Muan tem sido um mensageiro do amor de Deus permitindo que membros da Manmin
de dentro e de fora da Coréia vivenciem o poder de Deus. Ao usar a água com fé, já receberam a cura de várias doenças,
recuperaram a visão, curaram animais e plantas, e consertaram máquinas com defeito. Alguns dos testemunhos se encontram abaixo:
foto. Minhas queimaduras sararam rapidamente e
em apenas 10 dias meu rosto já estava normal. Além
disso, Deus me deu lindas pálpebras duplas!

“Minha visão melhorou e eu
ganhei um filho”
Pastor Hector Milhan Mahiya, 68 anos,

“Erupções dolorosas se foram”

Centro de Oração Klama, Honduras

Ansião Busam Kim, 59 anos, Paróquia 6, Coréia do Sul

Quando visitei as Águas Doces de Muan, tive fé de
que minha visão melhoraria se aplicasse a água em
meus olhos. Eu então a apliquei nos meus dois olhos
três vezes e senti como se escamas tivessem caindo.
Depois que isso aconteceu, passei a enxergar
melhor. Consegui ler até mesmo as letras pequeninas
que eu não conseguia sem meus óculos. Fiquei
tão feliz que os joguei fora rapidamente embora os
houvesse utilizado pelos últimos 10 anos. Além do
mais, recebi a oração do Dr. Jaerock Lee para a
benção da concepção já que eu não tinha filhos e
recebi a benção de ter um.

“Queimaduras foram
rapidamente saradas e pálpebras
duplas se formaram”
Diaconisa Kyungja Park, 55 anos, Paróquia 31,
Coréia do Sul

▼

De uma hora para outra senti uma forte dor, como
a de carne sendo cortada, em meu pescoço e braço
direito, que começou a coçar.
Ao coçá-lo, bolhas começaram
a se for mar e a estourar,
causando-me mais dor ainda.
Fui ao hospital e lá descobri
que a herpes zoster tinha se
espalhado até a parte de trás da
minha cabeça. Minha situação
era bastante crítica. Arrependi-

▶

Antes da oração:
pedra de 3.5 cm em seu rim esquerdo

Antes

Depois

me na Reunião de Oração Daniel. Durante o culto,
a Presidente do Centro de Oração da Manmin,
Senhora Boknim Lee, orou por mim com o lenço (Atos
19:11-12). Depois da oração, a coceira desapareceu
e uma casca começou a se formar nas partes
afetadas. Mais tarde, sempre que eu sentia dores,
eu usava a Água Doce de Muan, jejuava e orava.
As dores se foram e todas as partes afetadas foram
completamente curadas.

“Minha pedra no rim
desapareceu”

▼

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

Peguei um palito de arroz que estava na meu
congelador e o coloquei na fritadeira elétrica. Quando
me virei, ouvi um estouro e o óleo quente atingiu
meu rosto e corpo. Joguei a Água Doce de Muan
nas queimaduras e recebi a oração pelos doentes
do Dr. Jaerock Lee gravada na URA do telefone da
igreja e parei totalmente de sentir as dores. Continuei
a jogar a Água Doce de Muan nas queimaduras e o
Dr. Lee orou por mim colocando sua mão em minha
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De uma hora para outra comecei a sentir fortes
dores na barriga e não conseguia ficar parada em pé
e nem mesmo sentada. Minha tomografia apontou
uma pedra em meu rim. O médico disse que a
pedra era tão grande que eu deveria passar por uma
cirurgia. Contudo, como eu queria receber a cura pela
fé, eu orei e bebi a Água Doce de Muan. Também
recebi a oração do Pastor Joseph Han com o lenço
no qual o Dr. Jaerock Lee havia orado (Atos 19:1112). Depois disso, minhas dores desapareceram e
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Depois da oração:
nenhuma pedra em seu rim esquerdo

pouco tempo depois eu fiz uma nova tomografia que
revelou que não havia mais pedra no meu rim. Fiquei
saudável novamente (à esquerda, na frente). Sou
muito feliz por glorificar a Deus com louvor e danças
nos eventos da igreja como membro da Equipe de
Dança Infantil.

“Não precisamos ir ao hospital e
máquinas com defeito voltaram a
funcionar”
Diaconisa Sodam Kim, 43 anos, Paróquia 19,
Coréia do Sul

Ao aplicar a Água Doce de
Muan e receber a oração
do Dr. Jaerock Lee, mninha
filha e eu já fomos curadas
de sensações de coceira,
infecções nos olhos, tosse, e
febres altas. Não precisamos
mais ir ao hospital.
Um dia meu aparelho de CD
quebrou. Tentei consertálo de diversas formas, mas
nada funcionava. Estava prestes a desistir e então
lembrei-me de um testemunho – um irmão tinha
consertado uma máquina com defeito com a Água
Doce de Muan. Borrifei a água e orei. Apertei o botão
‘play’ e incrivelmente o aparelho funcionou!
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