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Obras de Salvação Através de Jesus Cristo se
Desdobram na República Islâmica do Paquistão!
Cruzadas no Paquistão 2016 do Pastor Taesik Gil
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De 5 a 11 de abril de 2016, o Pastor Taesik Gil (acima, à esquerda) dirigiu seminários acadêmicos, cruzadas de cura com lenço, e seminários para pastores em cinco cidades paquistanesas:
Gujranwala (Fotos 1 and 2), Lahore (3 a 5), Islamabad (6 a 8), Quetta (9 a 11),e Karachi (12 a 15). Ele proclamou que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, e quando orou pelos doentes
com o lenço no qual o Dr. Jaerock Lee havia orado, muitos foram curados de diversas enfermidades e glorificaram a Deus (Atos 19:11-12).

Obras de arrependimento, cura e
salvação ocor reram na República
Islâmica do Paquistão através de
Jesus Cristo. Desde a realização da
Cruzada Unida do Pastor Dr. Jaerock
Lee em 2000, trabalhos missionários
ativos têm se desdobrado ali por
meio da Manmin. Incríveis sinais,
m a r av i l h a s e obr a s de p o de r já
levaram muitos mulçu manos a
aceitarem o Senhor e isso já tem
i n f lue ncia do a socied a de c r ist ã
paquistanesa.
O Pastor Taesi k Gil, da Ig reja
Manmin de Daejeon, tem difundido
o evangelho em toda a nação do
Paquist ão di r igi ndo encont ros e
seminários e manifestando poderosas
obras por meio do lenço do poder
(Atos 19:11-12). Neste ano, ele fez

viagens de 7 dias pelo Paquistão
em abril, com cinco seminários em
faculdades, 2 cruzadas de cura com
lenço, e seminários para pastores em
Lahore, Islamabad, Karachi, Quetta,
e Gujranwala – onde encontrou-se
com muitos bispos e pastores.
No início de cada encontro, o DVD
“Poder”, que descreve o ministério
de poder do Dr. Jaerock Lee, foi
exibido; e o Pastor Gil pregou sobre
“Por que Jesus Cristo é o nosso único
Salvador.” Ao orar pelos doentes
com o lenço no qual o Dr. Lee havia
or a do, mu it a s ob r a s d e c u r a s e
manifestaram.
A irmã Sakena, 60 anos (foto 13),
não conseguia mais enxergar por
anormalidades nos corpos de hialina
do nervo óptico (havia uma líquido

escuro na parte detrás de sua pupila).
Mesmo depois de u ma ci r u rg ia ,
não houve melhora. Contudo, assim
que ela recebeu oração, recuperou
sua visão. O irmão Irepan, 47 anos
(foto 14), tinha que usar um suporte
no pescoço depois que passou por
uma cirurgia de hérnia de disco. No
entanto, depois que recebeu oração,
seu pescoço ficou bem e não precisa
mais do suporte.
Uma universitária (foto 6) disse
que todo o seu cor po se aqueceu
quando ela recebeu o fogo do Espírito
Sa nt o du r a nt e a or a çã o e e nt ã o
seus sintomas de câncer de mama
desapareceram. Uma mulher (foto
10) disse que através da oração pelos
doentes do Dr. Jaerock Lee na TV
Isaac ela foi curada de um problema

na bexiga que já lhe atribulava desde
quando era jovem. Muitas doenças
foram curadas, inclusive tifoide,
pressão alta, diabetes, dermatite e
problemas de estômago.
Os encont ros cont a r a m com a
presença de diversos bispos e de
g r a n d e s p a s t o r e s d e d i fe r e nt e s
denominações. Disseram que queriam
cooperar mais proximamente com a
Manmin e aprender o evangelho da
santidade; e ainda pediram ao Pastor
Gil para continuar visitando seu país.
Depois das visitas no Paquistão,
o Pastor Gil foi para Dubai, onde
reali zou d iversos encont ros e
seminários para pastores. No dia
12 de abril, ele se encontrou com
pastores e discutiu planos para obras
missionárias no Oriente Médio.
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O Fruto da Fidelidade

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).

●●●

Hoje examinaremos o fruto da
fidelidade, que é um dos nove frutos do
Espírito Santo, e veremos como ele se
diferencia da fidelidade aos olhos das
pessoas mundanas. Aqueles que são
espiritualmente fiéis são como tesouros no
reino de Deus e exalam um suave aroma.
1. Fidelidade é fazer além da nossa
obrigação
Não dizemos que empregados sejam
fiéis só porque executam os deveres para
os quais são pagos. Podemos dizer que
fizeram seu trabalho, ou que trabalharam
bem; mas não podemos dizer que foram
fiéis por terem cumprido a obrigação pela
qual são pagos. Somente aqueles que
vão além de suas obrigações podem ser
reconhecidos como ‘fiéis’.
Empregados assim não trabalham com
relutância nem pensam no mínimo que
precisam fazer para receberem seu salário.
Em seu coração, eles possuem o desejo
de cumprir seu dever com todo o coração,
mente e alma, sem poupar seu próprio
tempo e dinheiro.
No caso de Moisés, por exemplo, ele
colocou sua própria vida em jogo quando
orou para salvar os filhos de Israel, que
tinham cometido pecados. “Assim, Moisés
voltou ao Senhor e disse: ‘Ah, que grande
pecado cometeu este povo! Fizeram para
si um deus de ouro. Mas agora, eu te rogo,
perdoa-lhes o pecado; se não, risca-me do
teu livro que escreveste’” (Êxodo 32:3132).

Na verdade, o dever de Moisés era tirar
o povo do Egito e liderá-lo. Enquanto
cumpria esse dever, ele teve o coração
de Deus e guiou o povo com todo
amor e esforço. É por essa razão que,
quando o povo pecou, ele sentiu como
se fosse culpa sua e quis tomar sobre si a
responsabilidade por aquilo.
Algo semelhante aconteceu com o
Apóstolo Paulo. Romanos 9:3 diz,
“Pois eu até desejaria ser amaldiçoado
e separado de Cristo por amor de meus
irmãos, os de minha raça.” Aqueles que
são fiéis não simplesmente pensam, “Já
fiz o suficiente”, mas trabalham de todo o
coração.
2. Fidelidade é quando a pessoa
circuncida o coração e é fiel de acordo
com a verdade
Suponha que alguém tenha entrado
em uma gangue e dedicado sua vida ao
chefe da gangue. Será que Deus diria que
essa pessoa é fiel? Claro que não! Deus
só reconhece a nossa fidelidade quando
somos fiéis em bondade e em verdade. O
mais importante quando se diz respeito a
ser fiel é a circuncisão do coração.
Apocalipse 2:10 diz, “Seja fiel até a
morte, e eu lhe darei a coroa da vida.”
Aqui, ser fiel até a morte não significa
apenas que precisamos trabalhar duro e
fielmente até a nossa morte física, mas
significa também que devemos tentar
obedecer toda a Palavra de Deus contida
nos 66 livros da Bíblia com toda a nossa
vida. Como Paulo disse, ‘sou entregue à
morte todos os dias’, precisamos matar
a nossa carne completamente e nos
santificarmos. Isso é fidelidade espiritual.
O que Deus mais deseja de nós é
santidade. Precisamos entender isso e
fazer de tudo para circuncidarmos nossos
corações. Qualquer que seja o dever que
estivermos cumprindo no momento,
precisamos ser fiéis sem vacilarmos à
medida que alcançamos a santidade.
Quando vêm as dificuldades ou nosso
coração é provado, não deixamos de
cumprir nosso dever. Por um lado, se
a pessoa negligencia a circuncisão de
seu coração, ela não consegue guardálo quando se vê diante de dificuldades
e tribulações e pode abandonar seu
relacionamento de confiança com Deus
juntamente com seu dever.
Para termos a fidelidade que é
reconhecida por Deus, precisamos buscar
a fidelidade espiritual, que significa
circuncidar o coração. A circuncisão do
coração é a uma obrigação de todos os
filhos de Deus que são salvos. Se nos
livrarmos dos pecados e cumprirmos

nossos deveres com um coração
santificado, poderemos produzir muito
mais frutos do que quando fazemos as
mesmas coisas com pensamentos carnais.
Suponha que você trabalhe arduamente
no domingo inteiro, mas tenha rompido
a paz com as pessoas. Se você serve
na igreja reclamando e alimentando
ressentimento, grande parte de sua
recompensa lhe será retirada. Contudo, se
você serve na igreja com bondade e amor,
mantendo a paz com as pessoas, todo o
seu trabalho será um aroma aceitável a
Deus e cada uma de suas obras receberá
recompensa.
3. Fidelidade é trabalhar de acordo
com a vontade de seu mestre
Suponha que o mestre tenha direcionado
o trabalhador a trabalhar na casa, mas
ele foi para o campo e trabalhou ali o dia
inteiro. Ele não obedeceu à vontade de seu
mestre porque talvez as ideias deste eram
diferentes de suas próprias ideias ou por
motivos centrados em si mesmo. Logo,
por mais que ele possa ter trabalhado duro
no campo, ele não foi um trabalhador fiel
– estava apenas seguindo seus próprios
pensamentos e desejos e a qualquer
momento poderia abandonar a vontade de
seu mestre.
Na igreja, precisamos trabalhar
fielmente de acordo com o coração de
Deus. Devemos ser fiéis entendendo o
coração dos nossos superiores dentro
da hierarquia espiritual e obedecê-los.
Independente do tanto que trabalhamos
cumprindo nossos deveres, se
trabalharmos como bem entendermos, não
conseguiremos trazer alento ao coração do
nosso mestre.
Na Bíblia lemos sobre uma pessoa
chamada Joabe. Ele era parente do Rei
Davi e era general do Exército – esteve
ao lado de Davi em todos os momentos
perigosos de quando este estava sendo
perseguido pelo Rei Saul. Joabe era sábio,
vigilante e servia muito bem a Davi,
mas Davi, ainda assim, não se sentia em
paz com ele. Era porque seu serviço não
era do fundo de seu coração. Joabe não
hesitou em agir insolentemente diante de
Davi quando quis atingir seus objetivos
pessoais. Sempre que via alguma
vantagem, desobedecia a Davi. Por fim,
ele se rebelou contra o Rei Salomão, filho
de Davi, e morreu.
Quando fazemos a obra de Deus, o mais
importante não é o quão duro estamos
dando, mas se estamos fazendo a Sua
vontade ou não. Quando trabalhamos na
igreja, devemos também seguir nossos
líderes antes de seguir nossas próprias

ideias. Isso sim é a verdadeira fidelidade.
4. Fidelidade é ser fiel em todos os
aspectos
Em Números 12:7, Deus diz sobre
Moisés, “...[ele] é fiel em toda a minha
casa.” Ser fiel em toda a casa de Deus
significa ser fiel em todos os aspectos da
vida. Na igreja, mesmo quando temos
muitos deveres, ainda precisamos cumprir
todas as nossas responsabilidades. E
ainda que não tenhamos nenhum dever
específico na igreja, um dos nossos
deveres é estarmos presentes onde e
quando devemos estar como membros.
Não somente na igreja, mas também no
trabalho ou na escola – todos temos nossos
deveres. Nesse sentido, temos de cumprilos como membros dessas instituições. Ser
fiel em toda a casa de Deus é ser fiel como
filho de Deus e como líder ou membro
da igreja, da família, do trabalho ou da
escola. Não devemos ser fiéis apenas
em um ou dois deveres e negligenciar os
outros. Precisamos ser fiéis em todos os
aspectos.
À medida que nos despojamos
da carnalidade e nos tornamos mais
espirituais, ser fiel em todos os aspectos
vai ficando mais fácil. Por mais que
invistamos pouco tempo apenas, podemos
certamente colher os frutos daquilo que
semeamos em espírito. Além disso,
aqueles que já são espirituais buscam
o benefício dos outros e olham para as
coisas a partir do ponto de vista dos outros
primeiro. Dessa forma, pessoas assim
cuidam de todos os seus deveres mesmo
quando isso quer dizer sacrifício próprio.
Uma pessoa tem dois deveres – um
em cada grupo. Se ela não pode estar
fisicamente presente com um dos grupos,
ela tentará ajudar esse grupo de outra
forma e com sinceridade. Podemos ser
fiéis em toda a casa de Deus e ter paz com
todos à medida que temos bondade em
nosso coração.
Queridos irmãos em Cristo, a razão
pela qual produzimos os frutos do
Espírito Santo e trabalhamos fielmente
dispostos a morrer se necessário depois
que recebemos o Espírito como um dom
é para levar inúmeras almas, compradas
pelo Senhor através de Seu sangue, ao
caminho da salvação. O Salmo 101:6 diz,
“Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e
eles habitarão comigo. Somente quem tem
vida íntegra me servirá.” Quero incentiválo a produzir o fruto da fidelidade em seu
coração e a praticar o amor do Senhor. Ao
fazê-lo, oro, em nome do Senhor, para que
você possa morar no mais lindo lugar do
Céu, a Nova Jerusalém.
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 Chaves para uma Família que Agrada a Deus
Atos 16:31 diz, “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua
casa.” Isso não quer dizer que se uma pessoa na família crer no Senhor,
o resto da família será automaticamente salvo. Para recebermos a resposta à
oração que fazemos pela evangelização da nossa família, precisamos atender
aos pré-requisitos da justiça. Cornélio, que aparece no décimo capítulo de
Atos, juntamente com “toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus;
dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus.”
Todos os seus amigos e familiares que ouviram a mensagem de Pedro
receberam o Espírito Santo. Vejamos, pois, quais são as chaves
para se formar uma família que agrada a Deus e receber bênçãos.

Chave 1

Tema a Deus reverentemente
acima de tudo
Cornélio era centurião do Império Romano,
mas temia a Deus e orava, e assim era amado e
reconhecido por Deus. E não era só ele que temia
reverentemente a Deus, mas também toda a sua casa.
Isso quer dizer que ele era respeitado, amado, e que
seus familiares confiavam nele. É por isso que todos
os outros membros da família obedeciam-no e eram
unidos. E assim como Cornélio amava a Deus, seus
familiares também.
Espero que você examine a si mesmo e sua família.
Você ora com intensidade e trabalha fielmente para
o reino de Deus e está tentando evangelizar sua casa.
Então por que será que eles não lhe dão ouvidos
quando você prega? Por que ainda não se entregaram

Chave 2

Edifique os outros mostrando a bondade de
seu coração por meio de obras
Aqueles que temem a Deus se livram da maldade
de seu coração e o enchem de bondade. À medida
que o coração se enche de bondade, a pessoa externa
cada vez mais bondade por meio de palavras e ações.
Param de falar coisas que possam ofender os outros
ou entristece-los. Falam apenas palavras que levam
conforto, coragem, e carinho – palavras que guiam os
outros à vida. Suas atitudes edificam as outras vidas e
as amam.

Chave 3

Entenda que é Deus quem dá as respostas
às suas orações sempre
Por mais que alguém tenha um coração muito bom e
faça muitas boas obras, a pessoa não pode ser salva por
tais coisas. Jonas 2:9b diz, “A salvação vem do Senhor.”
Provérbios 16:1 diz, “Ao homem pertencem os planos
do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua.”
Se alcançarmos o coração do espírito e do espírito
pleno que agrada a Deus (1 Tessalonicenses 5:23),

para Deus? Porque eles ainda não confiam realmente
em você.
Se os pais já se livraram de todas as formas de
maldade e tratam seus filhos com bondade, verdade
e amor, os filhos irão naturalmente se parecer com
seus pais. Se um pai que já fez sua família sofrer
muito ouvir a Palavra de Deus, se despojar do mal e
mudar, toda a família ficará em paz e feliz! Ele deixa
de insistir em suas próprias opiniões e tenta ouvir as
opiniões de sua esposa e filhos a fim de entendê-los.
Sua família passa a ser uma família feliz.
Para que isso aconteça, espero que você tente
mudar a forma como conversa com os seus. Por
exemplo, quando você pede algo para eles, não deve
usar um tom de quem manda dizendo, “Ei você! Me
ajude com isso aqui agora!” Se você disser, “Seria
tão bom se você pudesse me ajudar com isso”, suas
palavra soarão muito mais mansas e agradáveis.
Além do mais, alguns pais ficam frustrados

quando veem seus filhos repetirem os mesmos
erros o falhas de novo e de novo. Você não deve
piorar a situação com suas emoções à flor da pele
ou começando a falar sobre seus erros passados
sem relação com o assunto atual. Nesse caso, é
preciso simplesmente apontar o que seu filho está
fazendo de errado e explicar os fatos. Depois, é
preciso explicar com calma sobre as consequências
daquele compor tamento de for ma a ajudar o
f ilho a recon hecer sua culpa assim como as
consequências indesejadas de sua ação. Por fim, se
você genuinamente assegurar a seus filhos que o que
você diz e faz é para o bem deles, eles sentirão o seu
amor e acabarão mudando, mesmo que antes eles
costumassem fechar o coração para você.
Se você temer a Deus e agir com verdade e amor
para com a sua família constantemente como
explicado, toda ela sentirá o seu amor e confiará
cada vez mais você.

Cornélio era uma pessoa assim. A bondade e
edificação espiritual de suas ações se revelavam
especialmente em suas ‘obras de caridade’. Não basta
ser rico para ajudar os outros. Primeiro precisamos
amar as almas e ter compaixão delas. Embora Cornélio
fosse centurião do exército do Império Romano que
ocupava Israel, ele ajudou muitos judeus e tinha boa
fama entre eles.
Obras de caridade sem amor não são obras de
caridade de verdade. Por mais que doemos grandes
quantias de dinheiro, Deus não se agradará se
desejarmos revelar o nosso nome naquele ato (Mateus
6:3-4). Devemos não somente ter bons corações, mas
juntar bondade com palavras e ações. Esse é o segredo

para se fazer as bênçãos descerem rapidamente.
Quando vemos alguém em necessidade, uma coisa
é só ter pena da pessoa, mas outra coisas é oferece-la
uma mão que ajuda, por mais que seja algo pequeno.
Além do mais, quando outra pessoa faz algo bem feito,
uma coisa é nos alegrarmos no coração e outra coisa é
dizer palavras de louvor e felicitações.
Quando presenteamos alg uém com u ma
lembrancinha que seja e dizemos uma palavra de
encorajamento, essas coisas fazem toda a diferença.
Espero que você acumule diligentemente bondade não
somente em seu coração, mas também com palavra e
ações para que Deus possa Se agradar de você e lhe
abençoar com respostas às suas orações.

tudo que nutrirmos e planejarmos em nosso coração
pertencerá à verdade e à bondade, correspondendo
assim ao coração e vontade de Deus. Dessa forma,
seremos facilmente respondidos.
Cornélio buscava a Deus e sempre orava a Ele com
uma consciência livre de culpas, mesmo não sendo
judeu. Deus encontrou-Se com Cornélio, que O estava
buscando, e como prova disso, Ele o abençoou. Como
prometido em Provérbios 8:17, “Amo os que me amam,
e quem me procura me encontra”, se amarmos a Deus,
Ele nos mostrará a Sua existência.
Por mais que temamos a Deus e tenhamos bondade

em nossas ações, é Deus quem dá as respostas.
Portanto, precisamos apresentar tudo a Ele em
oração com uma mente humilde. Além disso, para
recebermos Suas respostas, precisamos atingir o
montante necessário de oração orando constantemente
e clamando com fé e amor.
Deus ama Seus filhos, quer lhes dar as melhores
coisas e sabe o melhor momento para lhes dar bênçãos.
Espero que você creia e confie neste Deus e ore
sem cessar assim como Cornélio a fim de satisfazer
os desejos do seu coração como, por exemplo, a
evangelização da sua família.
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“Minha família foi
Renovada pela
Palavra da Vida!”
Diaconisa Sênior Myeongyim Lee, 49 anos, Igreja Manmin de Gwangju

Em maio de 1987 fiz 20 anos e fui
à igreja pela primeira vez atendendo
o convite de um colega de trabalho.
Estudei a Bíblia, tive certeza da
existência do Deus vivo, e me senti
grata pela graça da salvação. Passei a
trabalhar fielmente para o Senhor.
Eu ansiava pela palavra da vida e
li a Bíblia diversas vezes, mas havia
muitas partes que não conseguia
entender. Realmente queria entender
aquelas passagens, e então comecei
a procurar uma igreja que praticasse
e ensi nasse a Bí blia e t a mbém
manifestasse o poder o Espírito
Santo.
Em agosto de 2015 eu acabei
assistindo a alguns vídeos do Dr.
Lee onde ele dava palestras sobre
Apocalipse. Incrivelmente eu pude
obter as respostas às perguntas que
eu tinha. Logo assisti suas palestras
sobre Gênesis e fui muito tocada pela
mensagem.
Certa noite eu tive um sonho. O
Dr. Lee apareceu e me disse com
uma voz suave e acolhedora: “É um
pouco difícil, não é?” Esse sonho me
confirmou que aquelas eram palavras

de vida dadas por Deus.
Mais tarde, assisti os sermões Céu
e Inferno do Dr. Lee juntamente
com o meu m a r ido, o A nciã o
Kwangwook Kwon. Ele também
ficou muito feliz e animado dizendo
que a s p e rg u nt a s que se fa z ia
foram todas respondidas por meio
daquelas pregações. À medida que
eu ouvia mais mensagens, ficava
cada vez mais convencida delas e
cheguei ao ponto de deixar os vídeos
passando mesmo enquanto eu estava
dormindo.
Um tempo depois, ouvi falar que
havia uma congregação da Manmin
em Gwangju e fui visitar a igreja.
Durante o culto eu pude sentir a
fragrância de Cristo que os membros
exalavam e o seu fervor pela Palavra
de Deus.
Queria tomar o Céu pela força com
a minha família dentro do espaço do
pastor, que ama a Deus e as almas
com sua própria vida. No dia 13 de
dezembro de 2015, os doze membros
da minha família, incluindo meus
sogros, mãe, irmão e irmã finalmente
se registraram na igreja. Aleluia!

Diaconisa Sênior Myeongyim Lee (segunda fileira à direita) e sua família e
parentes
Ancião Kwangwook Kwon, marido (segunda fileira à esquerda), seus filhos Sion (à
direita, atrás de seu pai), Jihun (à direita), e Jinju

Agora estou cheia do Espírito Santo
e a minha família experimentou o
poder de Deus, o que me deixou
ainda mais feliz.
Meu sogro, Sangki Kwon, tinha
uma artrite degenerativa. Já tinha
ido a diversos hospit ais para o
tratamento, mas nada funcionava.
Minha mãe, Bongsoon Yang, tinha
uma dor em seu braço esquerdo.
Entretanto, depois que eles receberam
a oração com lenço (Atos 19:1112), foram ambos completamente
curados. Meu irmão mais velho,
Jaeyoung Lee, sentia dores no cóccix
devido a um tombo de motocicleta.
Já havia meses que ele a tinha, mas
depois que recebeu uma oração, foi
curado imediatamente.
Além de tudo isso, uma das coisas
incríveis que temos vivenciado é o
renovo dos meus filhos. Tenho três
filhos: Sion (22 anos), Jihun (20
anos), e Jinju (16 anos). Tínhamos que

acordá-los aos domingos de manhã
porque não estavam acostumados a
acordar cedo. Contudo, ultimamente
eles têm ficado prontos antes de nós
e nos apressado por não quererem
se atrasar para o culto. Antes eles
oravam em silêncio e por pouco
tempo, mas agora eles participam
da Reunião de Oração Daniel toda
noite. Clamam em oração, jejuam, e
cultuam e oram com alegria.
Eles pararam com os jogos de
computador e agora leem os livros
do Dr. Lee, sentindo o amor de Deus.
Sinto-me tão grata diante dessas
coisas! Meu marido e eu ficamos
admirados com o tanto que eles
foram renovados.
Fui guiada a esta igreja e conheci
o Deus vivo. Agora a minha família
v ive com esper a nça pela Nova
Jerusalém. Agradeço e glorifico a
Deus, que nos abençoou com tanto
amor e graça.

“Fui Curado de Hemiplegia e Voltei ao Normal”
Irmão Amador Serna Aguero, 54 anos, Igreja Manmin do Peru

Eu achava que
fé relig iosa er a
bobeira. Eu já
vinha sofrendo de
muitas doenças e
nunca experimentara a
felicidade, mesmo sendo
católico por muito tempo. Como se não bastasse,
minha esposa e eu discutíamos frequentemente e
não tínhamos paz.
Em 2012, minha esposa começou a frequentar
a Igreja Manmin do Peru, e por achar que aquilo
era uma perda de tempo, passei a persegui-la. No
entanto, ela mudou muito para melhor e passou
a me tratar com mais amor. Dizia que queria ir à
igreja comigo.
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Em julho de 2013, tornei-me membro da Igreja
Manmin do Peru depois de ver como ela tinha
mudado e também por meio do cuidado e incentivo
dos membros de lá.
Devido às sequelas de uma hemorragia cerebral,
tinha que andar em uma cadeira de rodas. Alguns
meses depois que comecei a frequentar a igreja,
recebi uma oração com um lenço no qual o Pastor
Sênior Jaerock Lee havia orado (Atos 19:11-12) e
depois da oração, minhas pernas ganharam força e
eu consegui andar novamente. Nunca mais usei a
cadeira de rodas.
Entretanto, metade do meu corpo ainda não
era normal. Para mexer um pouco, eu tinha que
despender grande quantidade de energia. Enquanto
eu ouvia a Palavra de Deus, comecei a ter esperança
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de ser completamente curado por Ele. Com o
início de 2014, eu comecei a orar e jejuar, e percebi
que a doença que eu tinha era devido à minha
teimosia. Era um homem cabeça-dura. Quando eu
me ajoelhava, sentia dores, mas ainda assim eu me
ajoelhei diante de Deus com um coração humilde e
clamei.
Derramei muitas lágrimas de arrependimento
pensando na minha família e no tanto que ela já
tinha sofrido por minha causa. No dia 3 de abril de
2014, recebi uma oração com lenço do Rev. Heesun
Lee, Pastor Conselheiro da Manmin World.
Então o lado esquerdo do meu corpo, que antes
era paralisado, ficou normal e eu consegui mexer.
Minha família ficou muito feliz. Louvo o nome de
Jesus Cristo, que me curou e me abençoou. Aleluia!
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