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O Poder de Deus Desperta Pessoas na Europa
Cultos de Cura com Lenço são Realizados no Continente pela Rev. Heesun Lee
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Inúmeras pessoas foram curadas de suas doenças e encontraram soluções para seus problemas por meio dos lenços sobre os quais o Pastor Dr. Jaerock Lee orou (Atos 19:11,12):
Foto 1, Rev. Heesun Lee, Pastora Conselheira da Manmin World ministrando o culto de cura com lenço; Fotos 2 a 8, Igreja de Samaria na Espanha; Foto 9, Igreja Manmin de Ile-deFrance; Foto 10, Igreja Manmin de Hainaut na Bélgica; e foto 11, Switzerland Home Church.

Deus operou milagres extraordinários
pelas mãos do apóstolo Paulo como
registrado em Atos 19:11-12. Quando
seus lenços ou aventais eram levados aos
doentes, doenças e espíritos malignos
iam embora. Hoje Deus continua fazendo
os mesmos milagres por meio do Pastor
Sênior Dr. Jaerock Lee. Por meio de
lenços sobre os quais ele já orou, um
grande número de obras milagrosas já
aconteceram em todo o mundo. Dos dias
9 a 24 de junho de 2016, a Rev. Heesun
Lee, conselheira da Igreja Manmin
World, realizou cultos de cura com lenço
na Espanha, França, Bélgica e Suíça.
O primeiro encontro se deu na Igreja
de Samaria, na Espanha, no dia 12 de
junho. O Pastor José García, também
presidente da igreja, foi agraciado pelos
sermões do Dr. Jaerock Lee pela Enlace
TV e pelo site da Igreja Central Manmin
e pediu que um culto de cura com lenço
fosse realizado em sua igreja.
A Rev. Heesun Lee pregou uma
mensagem de título, “A Fé Espiritual e a
Fé Carnal” a partir de Hebreus 11:1-3 e
orou pelos doentes com o lenço do poder.
Com sua oração, a Sra. María Martínez,
esposa do Pastor José García, foi curada
de artrite nos joelhos; e o irmão Prece

pôde se ver livre da bengala ao conseguir
andar sozinho. O irmão José Campos foi
curado de uma hérnia de disco; a irmã
Ramia Yaich, de asma; e a irmã Isabel,
de artrite pélvica. Além disso, doença nos
rins, doença de Chron e muitas outras
também foram curadas.
No dia 15 de ju n ho, a Rev. Lee
participou de um programa ao vivo na
HolyGod TV, França (Pastor Presidente:
Ut haya k u ma r Gera rd). Após a
apresentação da Equipe Poder, ela pregou
uma mensagem de título, “Fé – O Mais
Precioso Tesouro”, baseada em Hebreus
11:1.
Naquela noite, ela realizou outro culto
de cura com lenço na Igreja Manmin de
Ile-de-France. Havia um garoto que tinha
suas costas curvadas em 90 graus, mas
após a oração, seu corpo se endireitou
(mais informações na página 4).
No dia 19 de junho, a Igreja Manmin
de Hainaut celebrou u m Culto de
Celebração de seu 3º Aniversário. A Rev.
Lee pregou e ministrou a cura com lenço.
Após a oração, o irmão Melvine e a irmã
Hoctence recuperaram a visão do olho
esquerdo que antes estava cego. Muitos
foram curados de diversas doenças
incluindo perda de audição, asma, hérnia

de disco, artrite, e depressão.
No dia 21 de junho, a Rev. Lee dirigiu
o culto de cura com lenço na Switzerland
Home Church, na Suíça. Um homem da
Alemanha passou a enxergar melhor com
ambos os olhos e se desfez de seus óculos
cujas lentes eram bastante grossas. O
irmão Chris, ex-jogador de futebol, foi

curado de uma forte dor nas costas.
O Deus de amor mostrou o poder do
Espírito Santo às pessoas da Europa,
banhando-as com sua doce chuva de
graça. Agradeçamos e glorifiquemos a
Deus por ter derramado o Espírito Santo
sobre as pessoas da Europa que antes
estavam presas na estagnação espiritual.

Participação da Livros Urim em Feira
Internacional de Venda de Livros Cristãos

De 26 a 29 de junho de 2016, a Feira Internacional de Venda de Livros Cristãos
foi realizada no Centro de Convenções Duke Center, em Ohio, EUA. A Livros Urim
(Urim Books USA) promoveu o livro do Dr. Jaerock Lee A Mensagem da Cruz em
60 línguas, 36 de seus outros livros em inglês, e 26 em espanhol. Além disso, a
cobertura da mídia da Feira envolveu a Livros Urim com o livro A Mensagem da
Cruz, o presidente da editora, Joseph K. Noh, e outros obreiros.
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O Fruto do
Domínio Próprio
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).

●●●

Neste mundo podemos ver que
aqueles que não possuem domínio
próprio complicam sua vida e causam
dificuldades a si mesmos. Além disso,
por mais que saibam que precisam
cuidar de sua família e se importar
com ela, aqueles que são viciados
em apostas ou outras formas de
prazer acabam arruinando-a por não
conseguirem se controlar.
O fruto do domínio próprio é um
dos nove frutos do Espírito Santo que
os filhos de Deus precisam produzir,
e é especialmente importante para
qualquer pessoa ter uma vida bem
sucedida.
1. A Importância do Domínio
Próprio
Domínio próprio é exercitar limite
aos impulsos, emoções ou desejos que
se têm. Ele controla todas as coisas de
modo a deixar tudo firme e estável.
A pessoa com pouco domínio
próprio tem dificuldades de restringir,
e é exatamente por isso que essa
pessoa, inclusive, acha difícil viver
como crente em Cristo. Quando
ouvimos a Palavra de Deus e
recebemos sua graça, decidimos não
alimentar mais a carne, mas isso não
quer dizer que não seremos mais

tentados pelo mundo.
Podemos ver isso nas palavras
que saem dos nossos lábios. Muitos
oram para que seus lábios sejam
santos e perfeitos, mas no dia-adia se esquecem do que oraram e
saem falando o que bem entendem,
seguindo velhos hábitos.
Algumas pessoas logo começam
a reclamar. Outras ficam ressentidas
diante de dificuldades ou quando
diante de algo que não conseguem
entender muito bem. Há também
pessoas que gostam tanto de falar
que depois que começam, não
conseguem mais parar. Não possuem
discernimento entre as coisas que
devem e as que não devem ser ditas e
acabam cometendo muitos erros.
O fruto do domínio próprio como
um dos frutos do Espírito Santo não se
refere simplesmente ao autocontrole
no que diz respeito a pecados. O
domínio próprio como fruto do
Espírito controla também os outros
frutos e os aperfeiçoa.
Quando outros frutos do Espírito
produzidos no coração se mostram
externamente, o domínio próprio
funciona como um centro de
arbitragem que estabelece ordem e
harmonia. Mesmo quando tomamos
algo no Senhor, o exagero nem sempre
é o melhor. Dizemos que algo em
excesso é pior que aquilo que carece
de algo. Espiritualmente, portanto, nós
também precisamos fazer tudo com
moderação seguindo os desejos do
Espírito.
Por exemplo, por mais que
tenhamos o fruto da alegria, não
podemos simplesmente expressá-la
em qualquer lugar ou a qualquer hora.
Por mais que a alegria da salvação
seja grande, precisamos controlá-la
de acordo com a situação. Da mesma
maneira, o domínio próprio também
se faz necessário quando somos fiéis a
Deus. Principalmente se você possuir
muitos ministérios ou deveres, você
precisará gerenciar bem o seu tempo
de forma que possa estar onde precisa
no tempo correto.
O mesmo será com todos os outros

frutos do Espírito, inclusive amor,
misericórdia, bondade, etc. Quando
os frutos são produzidos no coração
e demonstrados em obras, temos
sempre que seguir a direção e a voz
do Espírito Santo para usá-los com
prudência. Conseguimos priorizar que
trabalho precisa ser feito primeiro e
que trabalho pode ser feito depois.
Podemos determinar se devemos
seguir em frente ou dar um passo
atrás. Esse tipo de discernimento se
faz possível por meio do fruto do
domínio próprio.
2. Se produzirmos o fruto do
domínio próprio...
Primeiro, entenderemos a ordem de
todas as coisas.
Nós entendemos nossa posição
dentro da ordem das coisas.
Entendemos quando agir e quando não
agir. Sabemos quando falar e quando
ficar calados. Assim, não discutimos
nem mal interpretamos os outros. Não
fazemos nada que seja inapropriado
nem vamos além dos limites da nossa
posição. Entretanto, se não tivermos
domínio próprio, podemos romper a
ordem e nos excedermos na autoridade
da nossa posição.
Por exemplo, suponha que um
presidente de uma empresa tenha
pedido ao gerente geral para fazer
algo. Esse gerente é apaixonado pelo
que faz e acha que tem uma ideia
ainda melhor, acabando por mudar as
coisas como bem entende ao executar
aquilo que lhe foi pedido. Aqui, por
mais que o gerente tenha trabalhado
com paixão, ele não obedeceu a ordem
das coisas porque lhe faltou domínio
próprio.
Segundo, podemos considerar
conteúdo, tempo, e local.
Por exemplo, clamar em oração
é algo bom, mas se você clamar
em oração em qualquer lugar que
quiser, poderá desonrar a Deus. Da
mesma forma, quando você prega
o evangelho ou visita pessoas para
um aconselhamento espiritual, você

precisa ter discernimento das palavras
que fala. Por mais que você possa
ter recebido muita graça de certa
mensagem espiritual que ouviu, não
deve sair espalhando-a a todo mundo.
Se você entregar algo que não seja
apropriado à medida da fé de quem
está ouvindo a mensagem, esta poderá
fazer com que a pessoa tropece, julgue
ou condene. Em alguns casos, pode
ser que você encontre a pessoa em um
momento em que ela esteja ocupada e
você começa a dar o seu testemunho.
Por mais que a pessoa possa ouvir
você, você a está atrapalhando, pois
ela está ocupada e sua mente está em
outro lugar.
Por melhor que seja o conteúdo,
tocar o coração daquela pessoa será
difícil em tal situação se você não
tiver domínio próprio.
Terceiro, você pode lidar com cada
situação com o devido discernimento;
não impacientemente, mas
calmamente.
Aqueles que não têm domínio
próprio são impacientes e não têm
consideração pelos outros. Com
sua pressa característica, perdem a
capacidade de discernir propriamente
as coisas e acabam não prestando
atenção no que é importante. É por
isso que não devemos interromper
impacientemente quando alguém
está falando. Devemos ouvir
cuidadosamente até o fim para
evitarmos conclusões precipitadas.
Além disso, agindo assim, podemos
entender a intenção da pessoa que fala
e lidar com ela adequadamente.
Aqueles que possuem domínio
próprio não serão facilmente abalados
pelas palavras de outras pessoas.
Conseguem ouvir calmamente o que
os outros dizem e podem discernir
a verdade pela obra do Espírito
Santo. Ao discernirem com domínio
próprio e responderem, podem reduzir
muitos erros que seriam causados por
decisões mal tomadas. Pessoas assim
possuem autoridade e peso em suas
palavras fazendo com que impactem
mais os outros.

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.

Jorna
l Da Manmin
Publicado pela Igreja Central Manmin

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seul, Coréia (08389)
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
http://www.manmin.org/english
www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Publicador: Dr. Jaerock Lee
Editor: Geumsun Vin
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Amor Inesgotável de Perdão e Misericórdia
O Deus de amor nos abriu o caminho da salvação ao dar seu único Filho Jesus como sacrifício de remissão.
Até que muitas pessoas se tornem seus verdadeiros filhos,
Ele espera pacientemente e demonstra seu inesgotável amor de perdão e misericórdia e guia seus filhos
à Nova Jerusalém. Olhemos, pois, para a profundidade de Seu amor por meio de exemplos bíblicos,
e ofertemos ao Deus com amor corações gratos a todo tempo.

Deus Quer Salvar
as Pessoas a
Qualquer Custo

Em Mateus 18:21-22, Pedro, um dos discípulos de Jesus,
foi até Ele e perguntou-Lhe, “Senhor, quantas vezes deverei
perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete
vezes?” Jesus respondeu: “Eu lhe digo: não até sete, mas até
setenta vezes sete.”
“Sete” é o número da perfeição, e setenta vezes é a
decuplicação de sete. Jesus disse, ‘até setenta vezes sete’,

isto é, perdão sem limite, o perfeito perdão e amor. Algumas
pessoas se enganam ao achar que Deus julga as pessoas
com rigor e unicamente de acordo com a justiça e a lei – elas
não O conhecem. Quando você olha a Bíblia mais de perto,
consegue achar diversos exemplos que mostram o profundo e
grande amor de Deus, que quer salvar as pessoas de qualquer
maneira. Haverá fim para o perdão e misericórdia de Deus?

◆ Jeremias 18:7-8

suas iniquidades.

“Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja
arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti
converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei
sobre ela a desgraça que eu tinha planejado.”

Quando o rei Ezequias estava com uma doença mor tal, ele se
arrependeu profundamente diante de Deus e pôde receber mais 15 anos
de vida (2 Reis 20:1-7). O rei Manassés adorou a ídolos e fez o que era
mau aos olhos de Deus. No fi m, foi capturado e levado para a Babilônia,
mas ali se humilhou grandemente diante de Deus e orou. Deus então o
levou de volta para seu reino (2 Crônicas 33:10-13).

Deus disse a Jonas que fosse para Nínive, capital da Assíria –
uma nação hostil para com Israel – e clamasse contra ela porque sua
maldade havia subido até Ele. Jonas clamou e falou ao povo de Nínive
que eles seriam destruídos em quarenta dias. Supreendentemente, todo
o povo, inclusive o rei e seus nobres, convocaram um período de jejum,
vestiram roupas de pano de saco, e se arrependeram. Nem mesmo
seus rebanhos eles permitiram que comessem. Quando Deus viu suas
atitudes Ele resolveu não mais atacá-los com a calamidade que havia
planejado (Jonas 3).
◆ Ezequiel 33:14-16

“E, se você disser ao ímpio: ‘Certamente você morrerá’, mas ele se
desviar do seu pecado e fi zer o que é justo e certo; se ele devolver o que
apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou,
se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é
certo que viverá; não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será
lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo; certamente viverá.”
Deus não pune os ímpios imediatamente após cometerem algum
pecado, mas deseja salvá-los de qualquer maneira possível. Com amor
para com eles, Deus lhes dá a oportunidade de se arrependerem. Se eles
se arrependem com sinceridade e se convertem de seus pecados, Ele os
perdoa como quem tanto esperou por aquilo e não mais se lembrará de

A Intercessão de
Jesus pelas Almas

◆ Lucas 15:31-32

“Disse o pai: ‘Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que
tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque
este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi
achado.’”
Essas foram as palavras de um homem para seu filho mais velho.
O mais novo tinha pedido ao pai que lhe desse sua parte da herança.
Ele a recebeu, viajou e se destruiu totalmente com um modo de vida
desregrado. Quando voltou para casa, sem nada, seu pai deu-lhe uma
festa de boas vindas. Ao ver aquilo, o filho mais velho reclamou e o pai
então lhe falou aquilo.
Se o filho mais velho tivesse entendido o amor de seu pai e tido
misericórdia e amor por seu irmão, ele não teria reclamado. Teria se
sentido grato com o fato de seu pai tê-lo perdoado e também teria
corrido para abraçar seu irmão, perguntando como ele estava.
Nem por um momento o pai deixou de pensar em seu filho mais novo
e de esperar que ele retornasse. Quando voltou com aquela aparência
desgastada, o pai teve compaixão dele e realizou a festa. Esse tipo
de amor é o amor inesgotável do nosso Deus e Pai – Deus de amor,
misericórdia e perdão.

Como o primeiro Filho de Deus, Jesus teve o mesmo
amor que o amor do pai que recebeu seu filho pródigo.
Ele trouxe alento ao coração do Pai com palavras de
bondade ao falar dos pontos positivos de seu irmão.
Procurou por seu irmão em todos os cantos e descobriu
que ele tinha sido se tornado escravo. Viu que precisava
orar muito por ele e ao pagar o preço ao dono de seu
irmão, abriu-lhe o caminho para que voltasse ao Pai. Até
hoje Ele continua intercedendo pelo irmão para que ele
possa ser perdoado.
Durante seu ministério público na terra, Jesus tinha
o hábito de orar a Deus. Ele agradeceu a Deus por
poder Se sacrificar por nós e orou a Ele em nosso favor.
Mesmo quando estava sendo crucificado, Ele orou por
aqueles que O perseguiram, ridicularizaram e tinham-

No pregado na cruz (Lucas 23:34). E sua intercessão
ainda continua incessantemente, sem faltar um dia, um
minuto, um segundo.
Mesmo depois de sua ressurreição e ascensão ao
céu, Ele se recusou a sentar-se no trono cheio de luzes
gloriosas à direita do trono de Deus. Mesmo sem comer
nada, Ele tem orado por nós dia e noite.
Com o desejo de que todas as pessoas sejam salvas e
entrem no Céu, Ele tem orado e continuará orando até
que o cultivo humano termine e os salvos entrem na
glória do Céu.
Portanto, os salvos devem se lembrar de que estão
vivendo mediante a oração do Senhor cheia de amor.
Assim, devem também perdoar seus irmãos com amor
(Mateus 5:23-24; Colossenses 3:13-14).
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Testemunhos

Salvamos o Motorista de um
Ônibus em Chamas Devido
a uma Colisão

No dia 15 de junho de 2016, o irmão
rmão Yoram Giorgio experimentou a obra
do Espírito Santo ao receber uma oração com lenço da Rev. Heesun Lee
durante o culto de cura com lenço na Igreja Manmin de Ile-de-France. Suas
costas, antes curvadas em 90 graus, foram endireitadas.

Meu Corpo Tinha uma
Curvatura de 90 graus, Mas
Agora Me Endireitei!
Irmão Yoram Giorgio, 16 anos, França
Ainda muito pequeno fui acometido por
dispraxia e desde dois anos atrás sofro
com um transtorno de ansiedade. Devido à
dispraxia, meu corpo ficou todo curvado de
forma que minha cabeça encostava em meu
joelho quando eu andava. Após diversos
exames, os médicos me diagnosticaram com
Síndrome de Asperger. Tive consultas com
psiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas e
recebi tratamento médico como paciente
residente em hospitais. Contudo, meus
sintomas não melhoraram nada e há dois
anos tenho tomado diversos tipos de
medicamentos.
Enquanto isso, a mãe de minha colega de
sala, Sra. Lilou, disse à minha mãe que uma pastora sul-coreana iria
à Igreja Manmin de Ile-de-France e que ele oraria pelos enfermos
depois de pregar. Ela convidou minha mãe e aquilo me deu esperança.
No dia 15 de junho de 2016, fui à Igreja Manmin de Ile-de-France
com meus pais e a Rev. Heesun Lee orou por mim muitas vezes
como o lenço sobre minha cabeça e minhas costas (Atos 19:1112). Enquanto eu recebia a oração, meu corpo se endireitou e eu
finalmente consegui ficar ereto!
Eu fiquei muito feliz. A Rev. Lee pediu que os membros da igreja
ficassem ao meu redor e todos oraram por mim e também louvaram a
Deus junto comigo. Alguns estavam em lágrimas.
Por fim meu corpo se endireitou completamente. A Rev. Lee me
perguntou se eu acreditava em Deus e se eu acreditava que Ele tinha
me curado e eu respondi “Amém.” Inicialmente respondi com a voz
um pouco mais baixa, mas eu continuei dizendo “Amém” e minha
voz foi ficando cada vez mais alta. Os membros estavam tão felizes!
Eu estava extasiado pelo amor de Deus! Quando saí da igreja, andei
como qualquer outra pessoa normal e entrei no carro. Meu corpo
ficou reto enquanto eu voltava para casa e eu me sentia muito livre e
feliz.
No dia seguinte, saí de férias com minha mãe e fomos visitar minha
avó em Normandy. Como eu estava normal, agi sempre de forma
confiante e durante toda a viagem ofereci a Deus meu coração grato
por Ele ter me curado.
Todos os dias, quando vou para a cama, quando acordo e quando
faço as coisas durante o dia, eu continuo agradecendo a Deus. Agora
posso ir fazer compras, comer em restaurantes, e sair para passear.
Agradeço e glorifico a Jesus Cristo, meu Senhor que me curou!

RGC
Rede Global Cristã

Tel: +82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

Em 31 de maio de 2016 por volta das 18:00 estávamos a caminho de Daegu para uma
viagem de negócios. Já estávamos quase em Sangju, na Província
de Kyeongbuk, pela via expressa de Jungbu
Naeryuk, e vimos uma fumaça escura a certa
distância, talvez a aproximadamente 500
metros de onde estávamos. A parte traseira de
um ônibus expresso estava em chamas por ter
colidido com um grande trailer.
Paramos nosso carro e tentamos extinguir o
fogo com nosso extintor, mas ele já estava fora de
controle. Como sua fumaça era escura e densa,
paramos os carros que estavam vindo a fim de
prevenir outros acidentes. O motorista do ônibus
não estava conseguindo sair, pois a parte da frente estava muito
amassada e suas pernas estavam presas nas ferragens.
Um reboque chegou e nós amarramos uma corrente de
metal ao volante do ônibus e o puxamos para fora a fim de
criar algum espaço para o motorista. Sentimos então que não
podíamos mais ficar ali e resolvemos correr dentro do ônibus.
O motorista estava quase inconsciente e coberto de sangue,
e uma jovem lhe prestava os primeiros socorros. Retiramos
suas pernas cuidadosamente das ferragens e juntos tentamos
tirá-lo do ônibus.
O fogo estava extraordinariamente forte. Os policiais
chegaram e, ajudando-os, nós fizemos os passageiros
e o reboque se afastarem do ônibus. O fogo piorou e se
espalhou por todo o veículo. As janelas se quebraram e os
cacos de vidros voaram nos carros que estavam por perto, os quais também paramos.
Poucos minutos depois o ônibus já não existia em meio a todo aquele fogo. O acidente
fez com que todos os carros da via – de ambas as duas direções – parassem por uma hora
aproximadamente.
Depois o resgate chegou e só seguimos viagem para Daegu novamente quando vimos
os feridos e os passageiros entrarem nos carros de resgate. Quando vimos o ônibus em
chamas, nós dois só quisemos parar e ajudar, pois aprendemos sobre a bondade e o dever
do homem com o Pastor Sênior Dr. Jaerock
Lee. Pudemos pôr em prática tudo aquilo e nos
sentimos muito gratos.
Quando entramos naquele ônibus em chamas
só pensávamos no motorista. Aquilo foi
possível porque já tínhamos visto nosso pastor
se sacrificar, sem poupar nada, pelo reino
de Deus e seu rebanho; e também porque já
tínhamos ouvido muitos testemunhos onde
os membros da Manmin foram protegidos
mesmo em muitos tipos de acidentes. E
o mais inacreditável foi que não ficamos
cheirando fumaça e não inalamos nenhum
gás tóxico diante daquele ônibus em
chamas. Mais tarde também não sofremos
absolutamente nada.
Lembramos do bom samaritano. Não
podíamos passar por um homem que tinha
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preocupações, com esperança pelo Céu.
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