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Uma Apresentação ao Vivo Permite o Público
Sentir Nitidamente o Amor do Senhor!
Musical de Páscoa “Ressurreição”

O musical de Páscoa “Ressurreição” foi apresentado em um palco especial do santuário principal e deu ao público uma chance de gravar o amor do Senhor em seus corações. A
apresentação se deu ao vivo e contou com a participação dos membros da igreja em seu planejamento, gerenciamento, corpo de atores e músicos, equipe de dança e no figurino.

No d i a 25 d e m a r ç o d e 2 016 , a
Apresent ação de Páscoa se deu no palco
e s p e c i a l d o s a n t u á r io p r i n c i p a l d a Ig r e j a
Cent ral Man min. Dir igida pelo Comitê
de A r tes Per for mát icas, o musical foi
t r a n s m it i d o v i a G C N (w w w.g c n t v.o r g) a o
vivo e fez com que o público sentisse como
se est ivesse v ivencia ndo pessoal mente o
ministério e a paixão de Jesus.
Mais de 360 pessoas se dedicaram a
esse musical. Com exceção do pessoal
especializado terceirizado, todos eram
membros d a ig reja e pa r te do Com itê de
A r tes Per for mát icas i nclui ndo o Coral
Emanuel, a Orquest ra Nissi, o G r upo de
Louvor Unido, e a Banda Aleluia.
O musical consiste de três atos. No
p r i mei r o At o, “A P r ova d a Re s s u r r eiç ã o”,

o Senhor ressur reto aparece diante dos
d iscípu los , que se e nc ont r ava m c om me do
depois de Sua cr ucif icação, e Ped ro e Maria
Madalena se recordam sobre o Sen hor e
proclamam Sua ressur reição.
No Segundo Ato, “O Caminho do
Sen hor ”, Jesu s prega o eva ngel ho do rei no
e o p e r a mu it a s ob r a s d e p o d e r. E s s a c e n a
é descr it a com u ma música aleg re e d ança.
No ato também vemos a oração de Jesus no
G e t s ê m a n i n a n oit e e m q u e foi p r e s o, e o
camin ho de Sua paixão na Via Dolorosa.
No terceiro Ato, a “Esperança da
Ressu r reição” vemos a ressu r reição e
a s c e n s ã o d o S e n ho r e o e n c or aja m e nt o d e
Seus discípulos. O que tocou no coração das
p e s s o a s a i n d a m a i s p r of u n d a m e n t e n e s s a
apresentação foi a int rodução de seis novas

mú sica s d a ‘Ma n m i n P r a ise’ i nclu i ndo
“Ressur reição 2”, “A Prof issão de Ped ro”, e
“O Ministério do Sen hor”.
A n t e s d o m u s i c a l , o P a s t o r S ê n i o r D r.
Jaerock Lee pregou uma mensagem de
t ít u lo “A C r u z ” b a s e a d a e m G á l a t a s 3:13.
Ele disse que a cr uz, que era um símbolo de
‘maldição’, se tor nou um símbolo de ‘benção’
at r avés de Jesu s, e na cr u z encont r a mos
sacrif ício e amor.
Ele i nce nt ivou os me mbros a v ive re m de
acordo com a Palav ra de Deus se realmente
creem que o Sen hor sof reu uma dor
excr ucia nte até o últ i mo momento na cr u z.
Por meio de sua pregação e da apresentação,
o públ ic o p ô de ve r o t a m a n ho do a mor de
Deu s e se e ncheu d a aleg r ia d a salva çã o e
esperança pela ressur reição.
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O Fruto da Bondade

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”

consciência também têm grandes chances
de se tornarem más.
Por exemplo: crianças que aprendem
a ser honestas ficam com a consciência
pesada quando mentem, mas aquelas
que foram criadas como mentirosas
sentirão que é natural mentir. Como já
mencionado, a consciência das pessoas
varia de uma para outra dependendo do
indivíduo, do local e do tempo. Aqueles
que acham que seguem sua consciência
estão simplesmente seguindo o que
pensam ser bom. Todavia, não estão
seguindo a bondade absoluta.
Entretanto, nós que cremos em Deus
usamos o mesmo padrão para fazermos
distinção entre o bem e o mal. Temos a
Palavra de Deus como o nosso padrão;
e bondade espiritual é ter essa verdade
como nossa consciência e segui-la.

(Gálatas 5:22-23).

●●●

Os lindos frutos do Espírito Santo não
são simplesmente produzidos no coração,
mas são certamente revelados por meio de
boas obras. Se você produzir os frutos de
bondade dentre os frutos no seu coração
completamente, você exalará o cheiro de
Cristo permitindo com que muitas almas
sintam Jesus Cristo através de você e
glorifiquem a Deus. Aprendamos, pois,
sobre o fruto da ‘Bondade’.
1. O coração que tem como padrão
agir de acordo com a verdade
As pessoas mundanas discernem e
julgam se algo é bom ou mau de acordo
com sua consciência. Quando não sentem
um peso na consciência, acham que são
boas e justas. Contudo, essa ‘consciência’
varia de pessoa para pessoa, pois o
processo pelo qual a consciência de cada
indivíduo é formada também varia.
Entretanto, a consciência padrão para
discernir entre o bem e o mal se baseia
no alicerce da natureza da pessoa, e essa
natureza depende do tipo de energia vital
com que ela nasceu e do tipo de ambiente
no quale la cresceu.
Crianças que recebem uma boa energia
vital possuem relativamente uma boa
natureza. Pessoas que cresceram em um
ambiente com muitas coisas boas sendo
vistas e ouvidas têm grandes chances de
formarem uma boa consciência. Por outro
lado, se a pessoa nasce com diversas
naturezas más de seus pais e tem contado
com várias coisas ruins, sua natureza e

2. Sem a prática da verdadeira
bondade, o coração não pode
produzi-la
Espiritualmente, bondade é o estado
do coração que busca o bom por meio
do Espírito Santo, que é a bondade de
verdade. Uma vez que o homem bom
traz de seu bom tesouro o que é também
bom, aqueles que realmente buscam a
bondade naturalmente terão intenções em
ações que também são boas e podem ser
vistas externamente. Por onde passam
demonstram generosidade e amor com
boas palavras e ações.
Assim como ficamos cheirosos quando
passamos perfume, aqueles que possuem
bondade exalam o cheiro de Cristo.
Contudo, não dá para produzirmos
o fruto da bondade só porque nosso
coração anseia por ela. Ao aprendermos
e ouvirmos sobre esse fruto, precisamos
cultivá-lo no coração e colocá-lo em
prática.
Em Lucas capítulo 10 encontramos
a parábola do Bom Samaritano. Um
homem tinha sido roubado e espancado
enquanto viajava e já se encontrava
moribundo. Um sacerdote passou e viu
que ele estava morrendo, mas não fez
nada. Um levita também o viu, mas só
passou também. Sacerdotes e levitas são
aqueles que conheciam a Palavra de Deus
e O serviam. Todavia, eles não agiram da
forma como deveriam – não seguiram a
vontade de Deus.
Por fim, um samaritano estava passando
e viu o homem que tinha sido roubado
e espancado. Ele cobriu suas feridas e o
levou para uma pousada. Pediu ao dono
da pousada para cuidar dele prometendo
que pagaria por todas as suas despesas
quando voltasse. Por ter bondade, ele não

podia simplesmente ignorar uma pessoa
que estava prestes a morrer. Por mais
que aquilo significasse perda de tempo
e dinheiro, não podia ignorar o homem
moribundo. Se o tivesse deixado para lá,
provavelmente esse samaritano ficaria
com um fardo em seu coração. Ele deve
ter ficado incomodado pensando no que
poderia ter acontecido àquele homem
tão machucado. Bondade espiritual
é ser incapaz de suportar algo se não
escolhermos o caminho da bondade.
3. O bondoso coração de Jesus
Mateus 12:19 diz, “Não discutirá nem
gritará; ninguém ouvirá sua voz nas ruas”.
Geralmente, quando pensamos em
pessoas que são consideradas como
‘boas’, vemos pessoas que não têm
problemas com ninguém. Como dito,
‘ninguém ouvirá sua voz nas ruas’, são
pessoas tranquilas que não discutem
com ninguém. Não falam dos erros ou
defeitos dos outros e não tentam se gabar.
Por mais que sofram injustamente, não
reclamam.
Depois, o versículo 20 diz, “Não
quebrará o caniço rachado, não apagará o
pavio fumegante, até que leve à vitória a
justiça”.
Quando cultivamos algo, se
encontrarmos galhos ou folhas com
problemas, é normal que os cortemos
fora. Além disso, quando um pavio está
fumegante, sua luz não é mais forte e
dele já sai bastante fumaça, tornandose fácil de ser apagado pelas pessoas.
Contudo, aqueles com bondade espiritual
não ‘quebrarão o caniço rachado nem
apagarão o pavio fumegante’. Se houver a
menor chance de recuperação, não podem
cortar fora aquela vida e tentam abrir um
caminho de vida para os outros.
Aqui, o ‘caniço rachado’ se refere
àqueles que estão cheios de pecados e
maldade deste mundo. O pavio fumegante
simboliza aqueles cujos corações estão
tão manchados de maldade que a luz
de sua alma está quase se apagando
por completo. É improvável que essas
pessoas que são como caniços rachados e
pavios fumegantes aceitem o Senhor. Por
mais que creiam em Deus, suas obras são
de pessoas do mundo e elas podem até
chegar a falar contra o Espírito Santo, ou
ficar contra Deus.
Nos tempos de Jesus, foram muitos
os que não creram Nele e, mesmo
tendo testemunhado em primeira mão
incríveis obras de poder, se levantaram
contra as obras do Espírito Santo. Ainda
assim, Jesus olhou para elas com fé até
o fim e deu-lhes oportunidades para que

pudessem ser salvos.
Aqueles que possuem o fruto da
bondade, aceitarão essas pessoas que
deixam sua maldade vir para fora. Não
tentarão fazer diferença entre o certo e o
errado ou quem está certo. Não buscam
provar quem é bom e quem é mau,
ferindo as pessoas e descartando-as. Eles
simplesmente as tratarão com bondade,
com um coração cheio de verdade, e no
fim tocarão em seus corações.
Obviamente, se os outros continuarem
agindo com cada vez mais maldade,
acabarão caindo no caminho da morte,
por mais que ajamos com bondade para
com eles. Porém, mesmo em casos assim,
não podemos simplesmente estabelecer
um limite para a nossa persistência e
abandoná-los se ultrapassarem esse limite.
Bondade espiritual é tentar fazer com que
os outros busquem vida espiritual sem
desistir até o fim. Continuaremos tentando
dar chances a eles para que sejam salvos.
Então em que essa bondade espiritual
se diferencia de outras características
espirituais? Você pode pensar, ‘na
parábola do bom samaritano, será que
seus atos podem ser descritos como
caridosos e misericordiosos?’
É claro que caridade e misericórdia
estão englobados na bondade. Entretanto,
os aspectos distintivos da bondade
espiritual são o desejo de seguir tal
bondade a força para realmente praticála. O foco não é na misericórdia em si,
pois não podemos ajudar os outros só
por termos dó de alguém. O foco é na
bondade com a qual o samaritano não
simplesmente passou e foi embora quando
poderia ter tido misericórdia.
Quando você faz trabalhos voluntários,
se tiver o fruto da bondade, poderá ser fiel
não só em uma coisa, mas em todos os
aspectos. Se você negligenciar qualquer
um de seus deveres, alguém poderá sofrer
e o reino de Deus pode não ser realizado
como deveria. Assim sendo, você precisa
tentar ser fiel em todos os aspectos. Creio
que você pode aplicar esse princípio a
todas as outras características do Espírito.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
se vocês produzirem o fruto da bondade
espiritual, terão a imagem do Senhor.
Não farão absolutamente nada que possa
fazer alguém tropeçar. Terão bondade
e humildade também por fora e, com
a forma do Senhor, serão respeitáveis,
com um linguajar e um comportamento
perfeitos. Oro em nome do Senhor para
que vocês produzam o fruto da bondade
espiritual rapidamente e glorifiquem
grandemente a Deus!
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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Os Milagres Bíblicos Continuam
Acontecendo Hoje
“O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz”
(Números 6:24-26). Aos Seus filhos, Deus só quer dar coisas boas. Aqui estão alguns dos testemunhos de dentro e de fora da Coréia.

“Fui Curado de Hemiparesia depois
que o Cumprimentei!”
Irmão Johan Edward Mamusung, 66 anos, Indonésia

“Comecei a Ouvir com os
Dois Ouvidos!”
Diaconisa Nakajima Chihoe, 71 anos, Igreja Manmin de Iida, Japão

Numa manhã de janeiro de 2013
tentei mexer meu braço esquerdo e
não consegui. Depois de um tempo,
também não conseguia mais mexer
minha perna esquerda. Fui ao
hospital e disseram-me que eu tinha
tido um derrame que me causara
uma hemiparesia do meu lado
esquerdo. Fiquei no hospital por três
semanas para o tratamento e depois
de receber alta continuei tomando
remédio e fazendo fisioterapia.
Todavia, eu ainda não conseguia
mexer meu braço esquerdo, meu
andar ainda não parecia natural,
e também tinha dificuldades para
respirar quando subia escadas.
Em agosto de 2015, eu e minha
esposa fomos visitar nossa filha
que morava na Coréia do Sul. Meu
genro era da Igreja Central Manmin
e então ele e minha filha nos
convidaram para o Retiro de Verão.
Durante o retiro, minha esposa foi
curada inesperadamente de dores que ela sentia depois de uma cirurgia por causa de
um mioma no seio. Ao testemunhar sua experiência, passei a ansiar pela cura da minha
doença diante de Deus.
Em janeiro de 2016, eu e minha esposa voltamos à Coréia. Recebi a feliz notícia de que
o Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee deixaria sua oração no monte para ir à igreja a fim de
conhecer e passar um tempo com os membros. Antes de conhecê-lo, eu me preparei indo
ao Culto de Cura Divina no Centro de Oração da Manmin por uma semana e orando
fervorosamente para ser curado pela fé.
O dia tinha chegado. No dia 7 de fevereiro
Ressonância
fui conhecê-lo e ouvi a sua pregação. Ele disse
que se vivermos na Palavra de Deus escrita na
Bíblia, poderemos viver em paz e bênçãos sem
termos nenhuma ligação com pobreza, doenças
ou desastres. Fui muito agraciado. Recebi sua
oração e o cumprimentei com um aperto de mão.
Na mesma hora, meu braço e perna esquerdos
voltaram a se mexer!
Agradeço e glorifico a Deus, que me curou, e
agradeço o Pastor Sênior Dr. Lee, que orou por Desconsiderando o fator da idade,
mim. Aleluia!
sem sinal de enfarte cerebral.

❖ Lenço do Poder
As obras extraordinárias
registradas em Atos 19:11-12 têm
acontecido em todo o mundo até
hoje. Quando pastores e obreiros
da Manmin oram com o lenço do
poder nas pessoas, seus diversos
tipos de doenças e enfermidades
são curados e elas ficam
normais. Elas recebem respostas
às suas orações e todas essas
obras provam a autenticidade da
Bíblia, glorificando a Deus.

Em novembro de 2015 tive uma dor de cabeça e logo depois meus
ouvidos estavam com pus e minha audição foi bastante prejudicada. O
hospital disse que era otite média. Fui medicada e recebi um tratamento
médico que removeu o pus dos meus ouvidos. Todavia, ainda não
conseguia ouvir muito bem. Não entendia mais o sermão durante os
cultos e estava me sentindo triste e angustiada.
Comecei a examinar a mim mesma pensando, ‘Por que isso está
acontecendo comigo?’ Enquanto orava em jejum do café da manhã,
percebi que eu não tinha mantido a paz com minha filha, e falhas para
com meus pais também vieram à minha mente. Arrependi-me, orei
fervorosamente e também recebi a oração com lenço do Pastor Seungkil
Ryu (Atos 29:11-12). A partir de então, eu ouvia cada vez melhor.
Em 27 de fevereiro, a Rev. Heesun Lee, Pastor Conselheiro da
Manmin World, foi nos visitar a fim de dirigir o Culto do nosso 22º
Aniversário. Recebi sua oração com lenço e na mesma hora senti algo
sando dos meus ouvidos e passei a ouvir perfeitamente com eles.
Sinto como estivesse vivendo num mundo novo. Aleluia! Agradeço
ao Senhor por ter me curado.

“Depois que Me Tornei Membro da Igreja,
fui Curado de Tic Nervoso Crônico”
Irmão Patrick Leungheu com
sua esposa, 48 anos,
Igreja Manmin de Hainaut, Bélgica

Desde bebê eu tinha um tic
nervoso. Quando ele piorava,
meu ombro ia para baixo e eu
balançava a cabeça toda hora.
Quando era pequeno, os
sintomas pioravam às vezes e chegava a ter que ser amarrado na cama para
dormir. Já tinha tentado diversos tratamentos médicos e me medicado, mas nada
funcionara. Só parei de me medicar quando entrei no ensino fundamental. Desde
então, por 40 anos, vivi com esse tic nervoso. Por causa dele, não tinha nenhuma
autoconfiança e me sentia desconfortável quando perto de outras pessoas.
Em fevereiro de 2014, um membro da Igreja Manmin de Hainaut que pregava
na rua me levou até lá. Aprendi a Palavra de Deus e fiquei sabendo de diversas
obras de Deus que curaram muitos tipos de doenças. Com isso, ganhei fé de que
eu poderia ser curado. Comecei a tentar me descobrir através das pregações e a
orar na Reunião de Oração Daniel. Vi que eu tinha ressentimento contra minha
família e me arrependi profundamente.
No dia 14 de fevereiro de 2016, um Culto de Cura com Lenço foi realizado
na igreja e eu, ansioso, fui participar. Ao receber a oração com lenço da Pastora
Christina Roh, comecei a suar bastante e todo o meu corpo ficou molhado. Mais
tarde, não balançava mais meus ombros e cabeça. Fui finalmente curado do tic
nervoso crônico com o qual eu convivera por toda a minha vida. Aleluia!
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“Como a Corsa Anseia por Água,
Eu Ansiava por uma
Igreja Bíblica”
Pastora Youngran Park, 50 anos, Paróquia 3, Coréia do Sul
Foi nos meus tempos de faculdade
que conheci Deus. Enquanto orava um
dia, tive uma visão onde fazia obras
missionárias. Fui para os Estados
Un idos e conclui meu mest rado
de teologia pastoral na Graduate
Theological Union, em Berkely, e em
2008 fui consagrada a pastora em
uma igreja não-denominacional onde
exerci meu ministério por sete anos.
São Francisco, onde desempenhava
meu ministério, é o berço da cultura
hippie e as igrejas da cidade estavam
enfrentando problemas em face do

Ao assistir ao vídeo da Cruzada da
Índia de 2002 do Dr. Lee que atraiu
mais de três milhões de pessoa no
total, fiquei impressionada de ver
como as obras de fogo do Espírito
Santo estavam acontecendo.
Em uma pregação, o Dr. Lee disse
que passava mais tempo orando
com lágrimas do que dormindo para
que seu rebanho não fosse para o
Inferno. Ao ouvir isso, perguntei
a mim mesma o quanto eu amava
meu rebanho e me ar rependi
profundamente.

Jornal Da Manmin

Em janeiro de 2015 eu tinha com uma
dor intermitente quando me exercitava. Fui
ao hospital e tiraram algumas radiografias
e também fizeram uma ressonância. Os
resultados mostraram que eu testava com
uma inflamação no disco, e aquilo causava
problemas nos meus músculos e ossos.
Como sou membro da Manmin desde
minha infância, já tinha testemunhado
diversas obras de cura manifestas através
do Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee. Também
já tinha tido a experiência de quando os pedaços fraturados do meu
tarso direito se juntaram mal, mas recebi sua oração e eles se juntaram
bem depois. Assim, não me preocupei e achei que melhoraria.
Contudo, sintomas estranhos começaram a aparecer. Em abril eu
comecei a perder peso rapidamente e também comecei a ter sérios
problemas para dormir. Meu rosto inchou e a dor nas minhas costas
piorou bastante. Minha barriga começou a aumentar cada vez mais e eu
sentia dor no meu abdome.

“Um abscesso no Psoas quase me
fez Perder a Vida,
mas Fui Curado”
Diácono Chungheon Han, 37 anos, Paróquia 1, Coréia do Sul

humanismo e do pluralismo religioso.
A cidade possui até uma área para
gays e lésbicas. Espiritualmente, é um
campo de batalha e tanto. Comecei
a sentir uma sede espiritual com o
passar do tempo.
‘A Bíblia nos fala sobre obras
poderosas, sinais, maravilhas, e sobre
o poder do Espírito Santo. Por que
tais sinais, sobre os quais a Bíblia
diz que ‘seguirão os que crerem’, não
estão seguindo inúmeros pastores
deste mu ndo moder no?’ pensei.
Sentia que estava vivendo numa era
espiritual de trevas.
Foi ne sse mome nt o d a m i n h a
v id a que, por a ca so, ouv i fala r
das pregações do Dr. Jaerock Lee.
Quando as ouvi, me arrependi com
lágrimas dos meus pecados e me senti
espiritualmente revigorada como se
tivesse esfregado toda sujeita do meu
corpo. A partir de dezembro de 2013
eu comecei a ouvir suas mensagens
todos os dias e a me ar repender.
Sempre ansiava pelo momento de
ouvi-las já que elas explicavam
claramente passagens bíblicas difíceis
de se entender.

RGC
Rede Global Cristã
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www.gcntv.org
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Meu amor por Deus e pelas almas
se aprofundou cada vez mais e minha
esperança pela Nova Jerusalém, que
antes era tão vaga, se tornou vívida e
específica.
Também percebi que a primeira
coisa que os pastores deveriam fazer
tinha que ser alcançar um coração
santif icado e se distanciarem de
programações humanísticas na igreja.
Só então eles podem recebem a força
do Espírito Santo para pregarem sobre
Jesus Cristo nos modos bíblicos.
A s si m , f iq u e i d e t e r m i n a d a a
alcançar a santificação em primeiro
lugar e em fevereiro de 2015, meu
ano sabático, fui para a Coréia com
meu marido, Missionário Daehyun
Ly u ng. Testemu n hei e vivenciei
incríveis obras do poder de Deus e me
recuperei espiritualmente através da
Palavra e da oração. Agora estou me
preparando para me tornar um vaso
apropriado aos olhos de Deus.
Agradeço e glorifico a Deus por
ter me guiado até a Igreja Central
Manmin que é cheia do poder do
temor a Deus e do poder do Espírito
Santo. Aleleuia!
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Em 25 de novembro de 2015, fui diagnosticado com abscesso no
músculo psoas maior. Meu médico disse que havia um abscesso
imensurável em meu abdome que causou o problema no meu disco
fazendo os músculos ao redor da minha coluna vertebral derreterem.
Disse também que se eu não me livrasse do abscesso logo, a bolsa do
abscesso estouraria e me causaria peritonite de forma até a colocar
minha vida em risco.
Sentia-me mais grato do que com medo, e comecei a examinar minha
vida cristã. Dei início à cirurgia para acabarmos com o abscesso no
lado direito do meu abdome. Eram entre 100cc a 500cc por dia. No total
foram oito dias e aproximadamente 1,800cc de abscesso removido. Três
dias depois fiz uma tomografia e ela mostrou que o abscesso no meu
músculo psoas tinha quase desaparecido, mas ainda estava lá. O médico
então pediu que eu voltasse em dois dias para removermos o resto.
Em 20 de novembro, pela Palavra
de Deus, eu me dei conta de que Ele
queria renovar minha vida cristã e
senti o Seu amor. Arrependi-me com
lágrimas por ter me esfriado e ter
mudado de ideia, embora pensasse
que estava trabalhando fielmente
como obreiro em tempo integral. A n t e s d a o r a ç ã o : a b s c e s s o s d e
Depois recebi uma oração com lenço 6-7cm em ambos os músculos psoas
da Presidente do Centro de Oração
Manmin, Boknim Lee (Atos 19:1112).
No dia seguinte, fui ao hospital
para ser operado, mas nada saiu.
Meu medico disse havia algo
er rado e no dia 3 de dezembro
p a s s e i p o r u m a r a d iog r a f i a e Depois da oração: nenhum abscesso
tomografia. Ao ver o resultado, ele
inclinou a cabeça e disse, “Por que não tem mais nenhum abscesso?”
Fui curado do abscesso no psoas completamente pela oração com lenço.
Depois disso, me recuperei rapidamente e ganhei peso. Agora sou muito
sadio, aleluia!
É realmente uma benção o fato de eu poder viver minha vida cristã
nessa preciosa igreja. Agradeço e glorifico a Deus, que esperou que eu
fosse renovado e me curou de todas as minhas doenças.
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