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“Telespectadores da GCN Imersos na 

Palavra, Amor e Poder de Deus!”
Novos Programas da GCN

Os novos programas da GCN (www.gcntv.org) já 
estão no ar. Vejamos quais são eles:

 

O Tempo do Fim, Despertando as Pessoas do 
Tempo Presente

O Tempo do Fim é baseado nas Palestras sobre 
Apocal ipse do Dr.  Jaerock Lee.  Nesta sér ie de 
programas, assuntos como o mistério dos Sete Anos 
da Grande Tribulação, as cento e quarenta e quatro 
mil pessoas, as duas testemunhas, o arrependimento 
de Israel, e a destruição do anticristo são explicados 
por meio de representações gráficas, ilustrações e 
novos artigos.

Muitos sinais do fim dos tempos já têm ocorrido. 
Ao mostrar como a vontade e a providência de Deus 
têm se cumprido sem o mínimo erro, o programa 
serve de alerta aos telespectadores. Sua transmissão 
ocorre às sextas-feiras à meia-noite e meia e suas 
reprises aos sábados às 19:30, horário coreano.

Especial Palavra, Plantando a Palavra nos 
Corações por meio da Analogia Bíblica

O Especial Palavra vem da sér ie de ser mões 
temáticos do Dr. Lee. Ele discorre sobre corações 
bons e lindos de personagens bíblicos; o “Capítulo 
do Amor” do 13º capítulo de 1 Coríntios que contém 
o significado de ‘amor espiritual’; e o “Cultivo da 
Ter ra do Coração”, que apresenta o caminho da 
santificação.

Vár ias ilust rações ajudarão os telespectadores 
a entender mais o sentido espiritual das coisas e 
aumentar sua fé. Ele estará no ar às segundas-feiras 
à meia-noite e meia, e suas reprises no mesmo dia às 
16:30 e sábados às 20:00 no horário coreano.

  
Especial Poder, Grandes e Poderosas Obras 

de Deus
E s p e c i a l  Po d e r  mo s t r a  a s  p o d e r o s a s  ob r a s 

realizadas por Deus através do Dr. Jaerock Lee nos 
últimos 34 anos.

Essas obras são classificadas em diferentes tipos 
como mudança de condições climáticas, manifestação 
de sinais e maravilhas, curas de doenças, e a proteção 
de desast res  nat u rais  e  acidentes  de ca r ro.  Os 
telespectadores serão nutridos na fé espiritualmente 
só de ver tantas obras de Deus.

O programa será transmitido à meia-noite e meia às 
quartas-feiras, e suas reprises às 16:30 no mesmo dia 
e aos sábados, horário coreano.

Os diferenciados e variados programas da GCN 
difundem o evangelho da santidade e poder de Deus 
em mais de 170 países via satélite, TV a cabo, e TV 
na Internet. Muitas pessoas já foram curadas tanto 
espiritual como fisicamente e receberam respostas às 
suas orações. Muitos também já aceitaram o Senhor 
e nos enviaram seus testemunhos de terem tido um 
encontro com Deus (veja um relato relevante na 
página 4).
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1. A Igreja Central Manmin acredita que a Bíblia é a perfeita 
Palavra de Deus.
2. A Igreja Central Manmin acredita na unidade e na obra da 
Trindade: Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo.
3. A Igreja Central Manmin acredita que somos perdoados de 
nossos pecados somente pelo sangue remidor de Jesus Cristo. 

4 . A Ig re ja Cen t ra l Manmin ac red i t a na ressur re ição e 
anscenção de Jesus Cristo, na Sua volta, no Milênio, e no céu 
eterno. 
5. Os membros da Igreja Central Manmin confessam sua fé 
através do “Credo dos Apóstolos” toda vez que se reúnem e 
crêem em todo o seu conteúdo. 

Confissão de Fé
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A Bíblia nos ensina por que Deus 
c r i o u  o  h o m e m ,  c o m o  E l e  t e m 
direcionado a história da humanidade, 
o início e o fim do cultivo humano, 
que Jesus é o Salvador, que o Espírito 
Santo é nosso Auxiliador, sobre o Céu 
e o Inferno, e sobre o dever do homem. 
Mas quem escreveu a Bíblia?

1. Deus, o Autor da Bíblia
A Bíblia consiste de 66 livros: 39 

livros no Velho Testamento e 27 no 
Novo Testamento. Trinta e quatro 
pessoas, 26 do Velho Testamento e 
8 do Novo, são reconhecidas como 
pessoas que escreveram a Bíblia, e isto 
dentro de um período de 1,600 anos: 
1,500 durante os tempos do Velho 
Testamento, e 100 na era do Novo. 
Contudo, embora mais de 30 pessoas 
tenham registrado a Bíblia, nenhuma 
delas pode ser considerada seu “autor.” 
Há quem diga que todas elas foram 
escritores fastamas.

Suponhamos que uma mãe tenha 
dois filhos e ela deseja escrever uma 
carta ao filho mais novo. Ela pede 
ao filho mais velho para escrever no 
papel tudo aquilo que deseja falar ao 
mais novo. Embora o mais velho tenha 
“escrito” a carta, aquela carta foi da 
mãe. Da mesma forma, Deus chamou 
34 indivíduos e os levou a escrever 
a Bíblia sob a inspiração do Espírito 
Santo. Portanto, o Autor da Bíblia é 

Deus.
2 Pedro 1:21 nos lembra, “pois jamais 

a profecia teve origem na vontade 
humana, mas homens falaram da 
parte de Deus, impelidos pelo Espírito 
Santo.” Isaías 34:16 também diz, 
“Procurem no livro do Senhor e leiam: 
Nenhum deles estará faltando; nenhum 
estará sem o seu par. Pois foi a sua boca 
que deu a ordem, e o seu Espírito os 
ajuntará.”

Uma vez que o Deus todo poderoso 
escreveu a Bíblia com a inspiração 
do Espírito Santo, a Bíblia não se 
contradiz, mas é consistente do início 
ao fi m mesmo com o registro de tantas 
pessoas.

2. A Bíblia Foi Registrada com a 
Inspiração do Espírito Santo

Considerando que a  Bíbl ia  foi 
registrada com a inspiração do Espírito 
Santo, ela também deve ser interpretada 
com Sua inspiração. Tentar interpretá-
la com a mente humana apenas pode 
levar as pessoas à destruição, pois tal 
interpretação não será de acordo com a 
vontade de Deus (2 Pedro 3:16).

Quando a Bíblia é interpretada com 
a inspiração do Espírito Santo, todavia, 
aprendemos que nenhum versículo fi ca 
sozinho (Isaías 34:16). Assim como 
são necessárias muitas pérolas para 
se fazer um colar, o sentido espiritual 
dos versículos bíblicos podem ser 
explicados quando achamos outros 
versículos que os complementam.

Por exemplo, Atos 2:21 nos diz, 
“E todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo!” A vontade de 
Deus no que diz respeito à salvação, 
entretanto, não pode ser explicada 
suficientemente com apenas esse 
versículo. Como nosso Senhor nos 
falou em Mateus 7:21, “Nem todo 
aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, 
entrará no Reino dos céus...”, apenas 
clamar o nome do Senhor não preenche 
a condição para alguém receber a 
salvação.

Como somos lembrados em Romanos 
10:10, “Pois com o coração se crê para 
justiça, e com a boca se confessa para 
salvação”, somente aqueles que creem 
no coração e se encaixam na justiça 
podem receber a salvação quando 
confessam o Salvador com os lábios. 
Então, o que é “crer com o coração”?

Tiago 2:14 nos pergunta, “De que 

adianta, meus irmãos, alguém dizer que 
tem fé, se não tem obras? Acaso a fé 
pode salvá-lo?” Quando uma pessoa crê 
com o coração e isso resulta em justiça, 
podemos vê-la se esforçando para se 
ver livre do pecado e viver segundo a 
Palavra de Deus.

Além disso, Romanos 3:28 diz, “Pois 
sustentamos que o homem é justifi cado 
pela fé, independente da obediência à 
lei.” Não importa o quão diligentemente 
você pareça praticar a verdade: suas 
obras não podem ser aperfeiçoadas 
sem fé. “Crer no coração” é alcançar a 
santificação do coração resultando em 
um comportamento santo, ou em outras 
palavras, alcançar a circuncisão do 
coração.

A salvação é apenas para os crentes 
que circuncisam seus corações, pois 
eles creem com o coração, vivem pela 
Palavra de Deus, e confessam o nome 
do Senhor com seus lábios.

Sem achar versículos correspondentes 
na Bíblia, as pessoas podem aprender 
a verdade incorretamente e manter a 
ideia de que a “salvação é para todo 
aquele que confessar que Jesus é seu 
Salvador” ou que “mesmo que você 
viva em pecado você será salvo se 
você simplesmente crer.” Tais más 
interpretações podem levar as pessoas 
a pecar e, no fim, a serem destruídas. 
A fim de entendermos corretamente 
a  v o n t a d e  d e  D e u s  c o n t i d a  n a 
Bíblia, devemos achar versículos 
correspondentes e interpretá-la com a 
inspiração do Espírito Santo.

3. A Palavra de Deus é a Eterna 
Verdade

A Bíblia é a Palavra de Deus e tudo 
que está registrado nela é verdade. 
Evidências históricas como a história 
de Israel, eventos nos países e povos 
vizinhos, nomes de pessoas e lugares 
e costumes, tudo encontrado no Velho 
Testamento, atestam a veracidade da 
Bíblia.

A Bíb l ia  t ambém contém uma 
variedade de profecias e todas elas 
foram cumpridas  como es tavam 
escritas. Por exemplo, Lucas 19:43-
44 profetizou a queda de Jerusalém, 
“Virão dias em que os seus inimigos 
construirão trincheiras contra você, 
e a rodearão e a cercarão de todos 
os lados... Não deixarão pedra sobre 
pedra...” Quarenta anos depois ela se 

cumpriu – em 70 D.C.
No decorrer do Velho Testamento 

encontramos as profecias de Deus 
sobre o nascimento, ministério, Paixão 
e ressurreição de Jesus; e no Novo 
encontramos histórias e registros de 
como Jesus cumpriu as profecias do 
Velho Testamento. Sobre o nascimento 
de Jesus, em Gênesis 3:15 Deus disse 
que o Salvador nasceria para o povo 
de Israel. Quando Ele amaldiçoou a 
serpente, Ele disse, “Porei inimizade 
entre você e a mulher, entre a sua 
descendência e o descendente dela; este 
lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá 
o calcanhar.” Foi profetizado que o 
Salvador viria como semente da mulher 
e que Ele venceria a morte. Aqui, “a 
mulher” espiritualmente signifi ca Israel, 
e Jesus nasceu na família de José, da 
tribo de Judá (Lucas 1:26-33).

Isaías 7:14 nos diz, “Por isso o 
Senhor mesmo lhes dará um sinal: a 
virgem ficará grávida e dará à luz um 
fi lho, e o chamará Emanuel”; enquanto 
Miquéias 5:2 diz “Mas tu, Belém-
Efrata, embora sejas pequena entre os 
clãs de Judá, de ti virá para mim aquele 
que será o governante sobre Israel. 
Suas origens estão no passado distante, 
em tempos antigos.” De acordo com 
essas profecias, Jesus foi concebido 
pelo Espír i to  Santo e  nasceu da 
Virgem Maria em uma manjedoura que 
pertencia a uma pousada em Belém.

Quando Jesus entrou em Jerusalém, 
como Zacarias 9:9 já predissera, 
Ele estava em “um jumento,  um 
jumentinho, filho de jumenta.” Além 
disso, como predito em Salmo 41:9, 
Jesus foi traído e vendido por Judas 
Iscariotes. Há também incontáveis 
profecias detalhadas em diversos outros 
livros no Velho Testamento (como 
Isaías, Salmos, Zacarias) a respeito da 
Paixão, sepultamento, ressurreição e 
ascensão de Jesus, e cada uma delas 
se cumpriu nos tempos do Novo 
Testamento.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
quero encorajá-los a crer que a Bíblia é 
a Palavra de Deus e agir de acordo com 
os mandamentos que nela estão. Oro, 
em nome do Senhor, para que ao fazê-
lo vocês possam encontrar o Deus vivo 
o tempo todo e ser abençoados por Ele, 
sempre amando-O e sendo amados por 
Ele como Seus fi lhos verdadeiros.

Deus, o Autor da Bíblia

“Toda a Escritura é inspirada por 
Deus e útil para o ensino, 

para a repreensão, 
para a correção e para a instrução na 

justiça” (2 Timóteo 3:16).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Cultivando a Bondade 
aos Olhos de Deus
A fim de cultivarmos a bondade aos olhos de Deus, que é Luz, 

devemos primeiro conseguir discernir entre a bondade e a maldade com a verdade.
 Algo que você acha que é bondade pode ser algo mal aos olhos de Deus. 
O texto abaixo o ajudará a alcançar a perfeita bondade em seu coração.

Pare de Se 
Justificar

Despoje-se da 
Arrogância

Não Se Engane 
Achando que Seu 
Próprio Fervor é 
Fervor por Deus

A fim de cultivar a bondade, você precisa olhar para si 
mesmo fundamentado na Palavra de Deus e preencher 
diligentemente aquilo que está em falta. Por mais que 
você conheça seus defeitos, pode ser que você fi que dando 
desculpas dizendo que não consegue evitar determinadas 
atitudes em vez de tentar ser alguém diferente.

Pode ser que você já saiba muito bem que ser fiel em 
todos os aspectos se refere a fazer todas as obras pelas quais 
você é responsável na igreja, em casa e no trabalho com um 
coração espiritual. Algumas pessoas podem negligenciar 
determinadas obras e pensar, “Tenho estado muito ocupado 
com a obra de Deus. Tenho um dever muito importante que 
é muito mais importante que aquele outro trabalho.” Ao 
agir assim, a pessoa não admite sua falha. Isso mostra que 

a pessoa está se justifi cando e achando que se trata de uma 
situação inevitável. Tal coisa pode vir de sua própria astúcia, 
pois é usar mal a verdade para benefício próprio.

Suponha que você tenha dez deveres ,  mas pode 
administrar bem apenas dois deles. Se você exercer esses 
dois com todo o seu coração e amor, os outros sentirão seu 
coração genuíno e não ficarão ressentidos; e Satanás não 
poderá acusá-lo de nada.

Você precisa checar se realmente você está completamente 
sem tempo ou se o que está faltando é amor espiritual. Você 
fez somente as coisas que quis fazer e negligenciou as obras 
que não queria fazer? Para cultivar a bondade, é preciso 
examinar se você está se justificando com pensamentos 
centrados em si mesmo e buscando o seu próprio benefício.

Saul era um simples homem comum que jamais pensou 
que um dia seria rei. Contudo, ao continuar sendo servido 
como um, seu coração se encheu de soberba sem que ele 
se desse conta. Passou a considerar o trono seu, e somente 
seu. Acostumou-se com o mal uso do poder. Até o próprio 
profeta Samuel, que o havia ungido rei, começou a ter medo 
dele. Quando Saul procurou matar o bom homem Davi, e 
quando cometeu a maldade de destruir toda a cidade dos 
sacerdotes, ninguém podia detê-lo. 

A arrogância surge de maneiras muito sutis. Seu coração 
pode se ensoberbecer sem que você perceba. Antes que você 
se santifi que com a circuncisão do seu coração, ela pode ser 
revelada em você a qualquer hora. Portanto, é preciso orar 
fervorosamente para se livrar dela. 

Você pode dizer que já foi a todo tipo de culto, orou sem 
cessar, trabalhou diligentemente em todos os seus deveres 
e sabe o que fazer em cada responsabilidade que possui. 
Contudo, devido às coisas que você fez, pode ser que você 
não consiga enxergar que a circuncisão do seu coração tem 
se dado de forma lenta. É provável que você esteja abafando 
pecados como inveja, ciúmes, e ressentimentos. Como eles 

não são revelados, você não percebe seus defeitos. 
Há aqueles que pensam que sua opinião é a melhor só 

porque a são líderes, mais velhos, ou têm mais experiência. 
Você não ouve seus subordinados ou as pessoas ao seu redor. 
Desta forma, não percebe o problema que há com você, e 
acha que não tem feito nada de mal. 

A arrogância pode se revelar quando se quebra a ordem 
hierárquica. Digamos que você esteja se preparando para um 
evento missionário em grupo. O secretário pede que decore 
o lugar e use em especial um pano rosa. Você sugere que um 
branco seria melhor, mas ele lhe diz “O branco é bom, mas 
por favor use o rosa desta vez.” Você então vai ao presidente 
do grupo não apenas violando a ordem, mas também sendo 
astuto para ter sua opinião aceita. Pensa que por ter obtido a 
permissão do presidente, que está acima do secretário, não 
houve desobediência envolvida e que você fez bem o seu 
trabalho. Contudo, é provável que tudo isso tenha vindo de 
sua arrogância. Sendo assim, é preciso que você se examine 
a todo o tempo para se livrar da arrogância e alcançar um 
coração humilde (Filipenses 2:3; 1 Pedro 5:5).

Se seu fervor verdadeiramente for por Deus, você fará 
aquilo que O agrada a todo tempo. Não somente trabalhará 
diligentemente, mas também terá seu coração circuncisado. 
Sempre procurará a paz com os outros e buscará o bem do 
próximo a todo momento.

Por mais que uma pessoa tenha um for te senso de 
responsabilidade e paixão por seu dever, ela pode se desviar 
da vontade de Deus. Suponha que um presidente tenha sido 
recentemente eleito para um grupo missionário e não é 
muito bom em trabalhos administrativos. O secretário tem 
mais experiência e diz ao presidente o que fazer. Contudo, 
o presidente ainda não consegue fazer bem as questões 
administrativas, e assim o secretário se sente desconfortável e 
faz todo o trabalho sozinho, expressando às vezes seu orgulho 
ou sentimentos ruins.

Se outros membros não trabalham da forma como ele quer, 
seus sentimentos se agitam. Ele fala com frustração ou fere os 

outros com palavras. Ainda assim, acha que tem que fazer a 
obra de Deus e está fazendo mais do que lhe foi confi ado. Está 
fazendo seu dever como secretário muito bem. Se mascarar 
bem seus defeitos, ele mesmo não conseguirá enxergá-los.

Se outra pessoa mostra que ele está rompendo a paz e a 
ordem, ele para completamente seu trabalho e retrocede. 
Não se dá conta de sua maldade, mas tem pensamentos de 
ressentimento como “Tenho sido tão fi el, e é assim que eles 
me tratam!” Agora todo o seu zelo se esfria.

Se seu fervor viesse de seu amor por Deus, ele não mudaria. 
Ele cresceria cada vez mais da forma como Deus quer. Ele 
não foi diligente com o reino de Deus com um coração fi el, 
mas tudo foi um fervor que veio de sua própria personalidade. 
Devemos nos examinar para checarmos se estamos 
trabalhando duro com nosso próprio fervor ou se é por 
nosso amor a Deus, para que assim cultivemos a verdadeira 
bondade.

PONTO 1

PONTO 2

PONTO 3
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a Dorna  J l anmin  MTestemunhos

Já havia 5 anos que eu não 
conseguia ouvi r d i reito.  Ao 
conversar com os outros, me 
sent ia mal e desconcer tada. 
Em um check-up foi constatado 
que minha capacidade auditiva 
estava baixa porque eu havia 
t rabalhado como telefonista 
por 20 anos. No passado, eu já 
tinha sido curada de cegueira 
por meio de uma oração do Dr. 
Jaerock Lee, então eu decidi que 
seria curada novamente pela fé.

Quando eu tinha 22 anos de 
idade, estava passando no meio 
de meus irmãos, que estavam 
br i ncando.  De repente ,  u m 
pedaço de pau acertou meu olho 
esquerdo e machucou a retina. 
Perdi a visão daquele olho e não podia sequer 
ver a luz. Por forçar muito o outro olho, ele fi cou 
com oculopatia e logo comecei a perder a visão 
rapidamente. Naquela situação desesperadora, 
fui ao terceiro Encontro Especial de Avivamento, 
realizado em 1995, e fui curada da cegueira do 
meu olho esquerdo e da visão fraca do olho direito.

Também queria receber a cura da perda auditiva 
pelo poder de Deus. Em setembro de 2012 fui ao 
Culto de Cura Divina do Centro de Oração da 
Manmin. A Presidente, Senhora Boknim Lee, me 
aconselhou a oferecer uma oração de 100 dias nas 
Reuniões de Oração Daniel, ir ao culto do Centro 
de Oração, e escrever um diário de gratidão. Ao 
fazer tais coisas, percebi que minha gratidão 

não estava vindo do meu coração, por mais que 
eu dissesse ser grata. Arrependi-me daquilo e 
comecei a procurar razões para eu dar graças 
todos os dias na minha rotina.

Ao ter um diár io, comecei a agradecer só 
pelo fato de ser salva e ir para o Céu. Passei a 
enxergar o amor de Deus em todo tipo de situação. 
Minha capacidade auditiva não se recuperou 
imediatamente, mas eu tive a cer teza de que 
Deus responderia minhas orações quando elas 
preenchessem os requisitos de justiça para serem 
respondidas. Continuei confi ando em Deus.

Recebia a oração do Pastor Presidente todo 
culto e oferecia também a minha oração. No 
início de 2016, percebi que me sentia menos 

desconfortável ao ouvir, e os 
problemas causadas pela perda 
da capacidade auditiva estavam 
menos frequentes que antes.

Em agosto de 2016, participei 
do Retiro de Verão da Manmin 
2016 com um coração sedento. 
Coloquei  min has  mãos nos 
o u v id o s  e  r e c e b i  a  o r a ç ã o 
do Pastor Presidente com fé. 
Depois que todos os programas 
do retiro acabaram, fui para o 
carro e algo incrível aconteceu. 
Meu ouvido esquerdo abriu de 
repente para o som do motor e 
depois o mesmo aconteceu com 
o direito.

Estava tão barulhento ao meu 
redor. Surpresa, não sabia o que 

dizer. Meu marido estava perto de mim e percebeu 
o que estava acontecendo. Com alegria, ele disse, 
“Você foi curada!” Outro dia eu estava dormindo 
e acordei com o som de alguém deixando o celular 
cair. Meu ouvido podia ouvir muito bem! Aleluia!

Com o tempo, minha capacidade auditiva só foi 
melhorando e agora posso ouvir minha família 
conversar na sala mesmo se eu estiver no quarto. 
Tenho trabalhado como líder de subdistrito e 
meu marido, Ancião Taebong Kwon, como líder 
distr ital. Minha f ilha, irmã Ahkang Kwon, é 
membro no Grupo de Dança Power Worship, e 
meu filho, irmão Ilkang Kwon, e sua esposa tem 
levado juntos uma vida cristã. Estamos todos 
muito felizes. Agradeço e glorifi co a Deus.

“Curada de Cegueira e de Perda Auditiva!”
Diaconisa Sênior Myeongsuk Park, 60 anos, Paróquia 13, Igreja Central Manmin

Trabalho ajudando o Pastor Awar Fazal, Presidente da 
Isaac TV, tanto na igreja como na estação da TV, que é um 
satélite paquistanês. Sou responsável pelas transmissões 
dos encontros cristãos.

A Isaac TV está em 73 países incluindo os Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Ásia e o Oriente Médio com 
satélites, TV a cabo e transmissão online. Seus programas 
estão disponíveis em qualquer lugar via Internet, no 
aplicativo da Isaac TV, ou na TV a cabo.

Existem muitos programas como o Eternal Life Show 
(Show Vida Eterna), sermões, programas de louvores, e 
o Good News (Boas Novas). Os sermões do Dr. Jaerock 
Lee, pastor presidente da Igreja Central Manmin, são 
transmitidos e incrivelmente populares. Vão ao ar às 6 da 
manhã e às 6 da tarde e apresentam não apenas mensagens 
espirituais, mas também curas divinas.

Recebemos de 20 a 30 testemunhos por dia e até 200 
por semana de todo o mundo por e-mail ou telefone. Eles 

falam de pessoas aceitando o Senhor, tendo fé, recebendo 
respostas a orações, sendo curadas e sendo abençoadas.

Uma mulher que foi infértil por 8 anos ficou grávida 
por meio de uma oração do Dr. Lee, e muitas outras 
pessoas foram curadas de doenças cardíacas e cânceres. 
Até mulçumanos foram curados e resolveram problemas. 
Ao ouvir tais coisas, comecei a ansiar por visitar a Igreja 
Central Manmin e ser ministrado pelo Dr. Jaerock Lee, um 
homem de Deus.

Dos dias 26 a 28 de agosto fi z uma visita à Seul a convite 
do Pastor Taesik Gil, da Igreja Manmin de Daejeon. Senti 
uma graça que nunca senti em nenhum outro lugar e os 
membros da igreja me receberam com carinho. Quero 
visitá-los novamente e aprender mais coisas indo a cada 
culto, reunião de oração e outros encontros.

Agradeço ao Dr.  Lee por pregar  o evangelho da 
santidade a inúmeras pessoas com obras tão incrivelmente 
poderosas.

“Telespectadores da Isaac TV 
Têm Sido Salvos e Curados!” 

Pastor Kashan George, 
35 anos, Isaac TV, 
Paquistão


