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Novo do Pr. Jaerock Lee

Em Sua grande providência para o 
fim dos tempos, Deus estabeleceu a 
Igreja Central Manmin em 1982 e no 
ano de 2016, em que o terceiro estágio 
do lançamento começou a todo vapor, 
nossa igreja tem sido aprovada pela 
Trindade como uma igreja amada 
pelo Pai, uma igreja que leva todos os 
povos à salvação, uma igreja cheia da 
glória do Pai, e uma igreja que vem 
acompanhada de interminável poder. 
Que possamos, pois, agradecer e 
glorifi car somente ao Deus Trino. 

Ressalta-se que por seis anos, desde 
o natal de 2010, Deus tem mostrado 
seu infinito amor e poder por meio 
do pastor, através do qual muitos 
irmãos já puderam ser agraciados, 
fortalecidos, e ganharam oportunidades 
para se despojarem de toda maldade e 
alcançarem a bondade. O resultado foi 
o alcance de um nivelamento espiritual 
para toda a igreja e a formação do fl uir 
do nível espiritual pleno. Além disso, 
os membros puderam confiar mais no 
pastor; e a igreja cresceu ainda mais 
de modo que este ano atingiu o marco 
de aproximadamente 11,000 igrejas 
associadas e congregações ao redor do 
mundo. Aleluia!

2017 é o sétimo ano desde que o 
pastor começou a preencher a medida 
de justiça, e Deus nos deu quatro pontos 
de oração embebidos de esperança. 
Agora, pois, enquanto lemos sobre os 
quatro pontos de oração, pensemos 
sobre as bênçãos que Ele tem preparado 
para a nossa igreja.

Primeiro, o poder da recriação 
transforma e renova coisas que já foram 
criadas.

O Salmo 62:11 diz, “Uma vez 
Deus falou, duas vezes eu ouvi, que 
o poder pertence a Deus.” No fim 
de 2000, quando o segundo estágio 
do lançamento começou, Deus nos 
envolveu com a mesma luz original da 
criação registrada em Gênesis capítulo 
1. Pelos 16 anos seguintes, tenho sido 

treinado a usar o poder da recriação, 
passado por treinamentos espirituais 
e preenchido a justiça requerida. Em 
2017, o 17º ano desde então, anseio 
pelo perfeito completar do poder 
da recriação que poderá fazer obras 
inimaginavelmente incríveis.

Quando o poder da recriação estiver 
perfeitamente completo, poderemos 
prevenir eventos e mudanças climáticas 
anormais, fenômenos climáticos 
incomuns e desastres naturais causados 
pela interferência humana nas leis 
naturais e sua produção de poluentes. 
Desastres assim poderiam ser reduzidos 
através do controle da temperatura. 
O poder pode não apenas recuperar 
nervos mortos e tecidos degenerados, 
mas também pode renovar corações 
humanos corrompidos com pecados 
e  m a n c h a d o s  c o m  m a l d a d e , 
t rans formando-os  em corações 
espirituais e de bondade. Esse poder 
da recriação é uma ‘arma secreta’ de 
Deus que possibilitará a salvação de 
incontáveis almas no fim dos tempos, 
guiando muitas até a Nova Jerusalém.

Em segundo lugar, nos prepararemos 
para que igrejas coreanas e ministérios 
internacionais possam liderar todos os 
povos à salvação.

1 Timóteo 2:4 diz, “[Deus] que deseja 
que todos os homens sejam salvos e 
cheguem ao conhecimento da verdade.” 
Dado que o mundo tem se manchado 
cada vez mais com pecados e maldade, 
muitos crentes e comunidades cristãs 
também têm se corrompido e chegaram 
ao ponto de se depararem com o 
criticismo. Isso, por sua vez, têm 
causado muitos não-crentes a evitarem 
a igreja. Há crentes que já deixaram 
a Deus devido ao fortalecimento da 
força do anticristo pelo mundo. A fim 
de impedir que coisas assim continuem 
acontecendo, pastores já tentaram de 
tudo, mas tudo o que fizeram foi em 
vão. Não entenderam o amor de Deus 
para descobrirem o que fazer pelas 

pessoas.
Em preparação para o fim dos 

tempos, Deus abençoou nossa igreja 
com poderosas obras que ninguém 
pode negar; a palavra espiritual que 
pode mudar até o coração do homem; 
guerreiros espirituais que exercem 
o poderoso ministério juntos; apoio 
fi nanceiro para o ministério; e membros 
que oram em um coração e obedecem. 
Uma vez que o tempo escolhido se 
aproxima com a mudança da situação 
do mundo, nós nos preparamos ainda 
mais para purifi car a comunidade cristã 
e o mundo inteiro com um redemoinho 
de mover do Espírito Santo.

Em terceiro lugar, construiremos 
o ‘Lindo Santuário’ com um coração 
sincero e perfeita fé enquanto nos 
unimos no Senhor.

O Salmo 37:6 diz, “Ele deixará claro 
como a alvorada que você é justo, e 
como o sol do meio-dia que você é 
inocente.” Deus quer que os crentes 
alcancem um coração verdadeiro e uma 
fé perfeita, brilhem sua luz em todo o 
mundo e ofereçam a Ele um delicioso 
aroma de louvor e adoração do fundo 
de seus corações. O Santuário Canaã e 
o Grande Santuário serão construídos 
por crentes que alcançarem corações 
bons e lindos. Quando estiverem unidos 
e forem um com o Senhor, amarem a 
Deus acima de tudo, e confiarem no 
pastor, poderão realizar tudo com sua fé 
agradável a Deus. O Grande Santuário 
será construído como uma estrutura 
magnificentemente simbólica que 
mostra a dignidade e a glória de Deus a 
todo o mundo. Deus será grandemente 
glorifi cado com essa construção.

Quarto, os ‘Frutos do Pastor’ serão 
produzidos quando todos estiverem 
unidos com ele em confi ança e amor.

O Salmo 126:5-6 diz, “Aqueles que 
semeiam com lágrimas, com cantos 
de alegria colherão. Aquele que sai 
chorando enquanto lança a semente, 

voltará com cantos de alegria, trazendo 
os seus feixes.” Deus nos faz colher 
aquilo que semeamos e nos retribui 
de acordo com o que fazemos. De 
acordo com os 34 anos do ministério da 
Manmin, Deus mostrará que nos aprova 
com frutos preciosos e abundantes, 
permitindo-nos colher os melhores 
frutos. Os melhores frutos significam 
os verdadeiros filhos de Deus, que 
alcançaram o coração espiritual e o 
plenamente espiritual.

Desde a fundação da igreja em 1982, 
Deus, por meio do pastor, tem plantado 
em nossos corações a esperança pela 
Nova Jerusalém, o melhor dos lugares 
celestiais, desde de 2010. Ele tem Se 
concentrado na obtenção de filhos 
verdadeiros permitindo o fl uir espiritual 
e plenamente espiritual ao preço do 
sacrifício do pastor. Deus também 
enfatizou a importância de se ‘confi ar’ 
no pastor durante os últimos anos, 
de se obter os ‘frutos do pastor’, que 
tem estado completamente unido em 
confi ança e amor com Ele, e de cumprir 
a providência do fim dos tempos. 
Os membros da igreja só poderão se 
tornar pessoas espirituais e plenamente 
espirituais com a ajuda do poder de 
recriação do pastor quando puserem 
sua confiança no amor de Deus e no 
Senhor testemunhando as lágrimas e 
sacrifício do pastor.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
todos os membros da Igreja Central 
Manmin ,  membros  nas  11 ,000 
congregações e igrejas associadas ao 
redor do mundo, e todos os pastores 
e líderes de igreja, oro, em nome 
do Senhor, para que vocês possam 
desempenhar um papel chave levando 
almas à salvação com o pastor por meio 
de seu poder de recriação e possam 
também se tornar filhos verdadeiros 
de Deus como frutos do pastor – fi lhos 
que Ele tanto anseia ver. Que vocês 
possam ser dignos de serem louvados e 
honrados no lindo céu para sempre.

“Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe! A escuridão cobre a terra, 
dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória” (Isaías 60:1-2).
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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 
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O primeiro capítulo de Gênesis 
descreve o processo de Deus criando 
os céus, a terra, tudo o que neles há, 
e a humanidade. O segundo capítulo 
nos fala que Deus fez o Jardim do 
Éden e pôs ali o primeiro homem. 
Olhemos, pois, para a razão pela qual 
Deus criou o homem.

1 .  O Homem Fo i  Cr iado  à 
Imagem de Deus

Genesis 2:7 diz, “Então o Senhor 
Deus formou o homem do pó da terra 
e soprou em suas narinas o fôlego 
de vida, e o homem se tornou um ser 
vivente.” Enquanto Deus criou todas 
as outras coisas do universo pela Sua 
Palavra, Ele pessoalmente formou e 
criou o homem do pó da terra. Deus 
criou o homem de forma perfeita, 
e então o homem se tornou um ser 
vivente depois que Ele soprou em 
suas narinas o fôlego da vida.

A l g u m a s  p e s s o a s  p o d e m  s e 
perguntar, “Como pode uma imagem 
formada a partir do pó da terra se 
mover com vida?” Mas pense nos 
robôs, computadores, órgãos internos 
artificiais ou pele artificial. Se o 
homem pode fazer tais coisas, quanto 
mais Deus é capaz de criar o homem! 
Contudo,  porque um l imi te  fo i 
estabelecido em seus pensamentos, 
essas pessoas não podem crer no 

poder de Deus.
Depo i s  de  c r i a r  Adão  e  Eva , 

Deus o Criador lhes deu a semente 
da  v ida  para  que  pudessem ter 
descendentes .  O homem tem o 
espermatozoide e a mulher tem o 
óvulo, e o espermatozoide e o óvulo 
contém todas as suas características 
–  a p a r ê n c i a ,  p e r s o n a l i d a d e , 
inteligência, hábitos, etc. Assim, seus 
filhos seriam parecidos com eles. 
Então, com quem Adão, o pai da 
humanidade, se pareceria?

Como lemos em Gênesis 1:27, 
“Criou Deus o homem à sua imagem, 
à imagem de Deus o criou; homem 
e mulher os criou”, Adão foi criado 
à imagem de Deus. Além de sua 
aparência externa, o espírito do 
homem também veio de Deus e 
também se parece com o Seu espírito. 
Adão era um ser vivente.

O espírito de Adão, como o de 
Deus, era cheio somente de bondade, 
luz, e verdade. Depois que ele comeu 
da árvore do conhecimento do bem e 
do mal pecando contra Deus, todos os 
seus descendentes fi caram manchados 
com pecado e maldade e acabaram 
perdendo a imagem santa de Deus.

2. A Razão Pela Qual Deus 
Criou e Cultiva a Humanidade

Se queremos buscar e entender 
a resposta à pergunta,  “Por que 
estamos aqui?”, precisamos conseguir 
responder a  pergunta,  “Por que 
Deus nos criou e por que e como 
Ele está cultivando a humanidade?” 
Na Bíblia existem muitas parábolas 
que se referem ao cultivo de terra 
e colheitas. Em Mateus 13, Jesus 
comparou  o  coração  humano a 
quatro t ipos diferentes de solo. 
Com a parábola “do joio e do trigo” 
em Mateus 3 e a parábola “do joio 
semeado com o trigo” em Mateus 13, 
a Bíblia nos fala sobre o Julgamento 
que está por vir.

Com tais  parábolas,  Deus nos 
fala que Sua providência em criar a 
humanidade e governar a história do 
mundo é o mesmo que cultivar um 
campo e colher depois. Assim como 
o agricultor cultiva seu campo para 
a colheita, Deus está nos cultivando 
hoje.

Deus deseja obter fi lhos verdadeiros 
com quem Ele possa compartilhar 

Seu amor. Com Seu maravilhoso 
poder e como um temível Juiz, Deus, 
o Criador, possui total autoridade 
e justiça em uma das mãos, e na 
outra Ele possui atributos humanos 
caracterizados por amor, compaixão, 
misericórdia, e assim por diante. 
Deus pode regozijar-Se, entristecer-
Se e lamentar assim como os seres 
humanos; e em vez de fi car sozinho, 
Ele quer pessoas com quem possa 
compartilhar amor.

Ele já tinha incontáveis hostes 
celestiais do Seu lado. Todavia, 
Deus queria filhos verdadeiros que 
obedeceriam-No voluntariamente e 
por amor. 

Suponha que você tenha um robô 
em casa que fará tudo o que você lhe 
disser para fazer; e que você também 
tem um filho que pode lhe causar 
problemas às vezes, mas à medida 
que cresce se sente grato pela graça 
e amor de seus pais e também ama 
você. Entre o robô e o filho, qual 
você consideraria mais precioso? 
Por mais obediente que o robô seja, 
ele jamais se compararia ao filho, 
com quem pode compartilhar seu 
coração. Da mesma forma, Deus 
criou a humanidade porque queria 
ter filhos que obedeceriam a Ele e 
compartilhariam seus corações com 
Ele voluntariamente.

3. O Joio e o Trigo
P o r  m a i s  d i l i g e n t e m e n t e  u m 

agricultor trabalhe, no tempo da 
colheita ele colherá o joio junto com 
o trigo. No entanto, como o joio não 
é comestível e prejudica o trigo se 
for armazenado junto com ele, ele só 
pode ser usado como composto ou 
queimado.

Da mesma forma, quando o cultivo 
humano terminar, Deus separará o 
joio do trigo. Mateus 3:12 diz, “Ele 
traz a pá em sua mão e limpará sua 
eira, juntando seu trigo no celeiro, 
mas queimará a palha com fogo que 
nunca se apaga.” Aqui, “fogo que 
nunca se paga” é uma referência ao 
fogo do Inferno.

No tempo de Deus, nos últimos dias 
da era, Ele dará um fim ao cultivo 
humano e julgará cada indivíduo 
que  j á  v iveu  nes te  mundo .  No 
Julgamento, aqueles que são como 
joio irão para as chamas do Inferno.

“Trigo” aqui se refere àqueles que 
aceitaram Jesus Cristo e viveram 
de acordo com a Palavra, em seu 
amor a Deus. Eles se despojaram do 
pecado e maldade diligentemente 
e recuperaram Sua imagem. Por 
outro lado, “joio” se refere a todos 
aqueles que não creram em Deus e 
não aceitaram Jesus Cristo como seu 
Salvador.

Uma coisa que devemos manter 
na mente aqui é que não são todos 
os que vão a igreja que são “trigo”. 
Se abandonarem a Palavra de Deus e 
passarem a viver de acordo com seus 
desejos mundanos, aos olhos de Deus 
eles são “joio”. É por isso que Jesus 
nos disse em Mateus 7:21, “Nem 
todo aquele que me diz: ‘Senhor, 
Senhor’, entrará no Reino dos céus, 
mas apenas aquele que faz a vontade 
de meu Pai que está nos céus.”

Deus deseja que todos conheçam 
Seu coração, se tornem “trigo” e 
recebam a salvação (1 Timóteo 2:4). 
Por essa razão Ele nos deu Seu único 
Filho para morrer na cruz em nosso 
lugar.

A p e s a r  d i s s o ,  a q u e l e s  q u e 
continuarem vivendo em pecado 
sem aceitar Jesus como seu Salvador 
serão incapazes de recuperar seu 
verdadeiro valor como alguém criado 
à imagem de Deus e serão apenas 
“joio”. O joio não pode entrar Céu. 
Se pessoas cheias de ódio, ciúmes, 
ganância, briga e outras formas de 
maldade pudessem entrar no Céu, 
este se corromperia.

O que aconteceria a pessoas que 
não puderam entrar no Céu? Uma 
vez que o espírito em cada pessoa é 
imortal, ele não pode se extinguir. 
Essas pessoas serão reunidas, presas 
no Inferno para sempre, e como 
salário de seus pecados, cada uma 
receberá castigos no fogo que nunca 
se apaga no Inferno (Leia o livro 
Inferno, escrito por Dr. Jaerock Lee 
para mais informações).

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
oro em nome do Senhor para que 
vocês possam ser como o trigo, isto 
é, verdadeiros filhos de Deus, se 
assemelhando a Ele e tendo corações 
cada vez mais santificados, podendo 
compartilhar amor com Ele e viver 
para todo o sempre no Céu.

Deus Cria o Homem

“Então o Senhor Deus formou o 
homem do pó da terra e soprou em 

suas narinas o fôlego de vida, 
e o homem se tornou um ser vivente” 

(Gênesis 2:7).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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O Tipo de Fervor que Agrada a Deus
Parece que você tem tentado ser fiel diligentemente em suas obras, mas que tipo de fruto você tem produzido? 

Seu nível espiritual pode ser inferior ao que você espera, e pode ser que alguns de vocês ainda estejam no meio de provações. 
Vamos, pois, checar se seu fervor é o tipo de fervor que agrada a Deus. 

Ao fazer isso, façamos com que as sementes de fé que você semeia produzam frutos de perfeitas bênçãos.

 

 

Algumas pessoas nascem com personalidades 
muito ativas. São responsáveis por seus 
deveres. Elas participam fervorosamente das 
atividades da igreja e demonstram seu fervor 
porque querem ser reconhecidas pelos outros. 
Todavia, se elas não se derem conta do que 
estão fazendo, podem acabar enganando a si 
mesmas pensando “estou fazendo a obra de 
Deus porque O amo.”

Aqueles que são fervorosos em seu amor 
por Deus buscam o coração e a vontade de 
Deus a fim de saberem de fato o que Deus 
quer deles. Eles não seguem caminhos que 
consideram bons, e não tentam alcançar 

objetivos que eles mesmos desejam. Pessoas 
assim buscam os objetivos e métodos de Deus 
e tentam obedecer de acordo com Seu coração 
e vontade.

Você deve desejar ardentemente uma 
medida maior de fé, pois ama tanto a Deus que 
quer se tornar um filho verdadeiro. Todavia, 
há pessoas que pensam, “Tenho sido tão 
diligente quanto outros, então por que é que 
sou considerado como tendo um nível menor 
de fé?” Ou, “Uma vez que tenho posição x ou 
y, devo ter um certo nível de fé e assim não 
preciso me envergonhar de nada.” Se você 
estiver agindo assim, isso mostra que você 
quer fazer apenas a sua vontade.

Se você quer fazer a sua vontade antes da 
de Deus, você pode aprender a Palavra e orar 
diligentemente por um tempo, mas depois se 

cansa e desiste se não obtiver os resultados 
que deseja. Pode ser que você ore por um ou 
dois meses, mas se nada acontece da forma 
como esperava, você simplesmente para. Isso 
se dá porque sua diligência na oração não vem 
nem da fé, nem do seu amor por Deus.

Se você estiver cumprindo seus deveres com 
verdadeiro amor por Deus, buscará a paz com 
todos. Quando você faz seus deveres da igreja, 
precisa examinar a si mesmo para ver se os 
está fazendo porque quer ganhar o louvor dos 
outros ou porque realmente ama a Deus.

Além disso, você não fará apenas obras 
que são vistas pelos outros, mas também 
aquelas que são difíceis e desconfortáveis com 
um coração grato. Ainda que às vezes você 
seja acusado erroneamente por algo, você 
simplesmente se cala e olha para Deus.

Será que o seu fervor vem do seu 
amor por Deus?

 
Algumas pessoas parecem muito cheias 

de graça e fervorosas em sua fé, mas de 
repente não as vemos mais. Sua paixão se 
esfria se as coisas não acontecem de acordo 
com seus pensamentos ou seu benef ício 
próprio.

Há também aquelas pessoas que começam 
a negligenciar sua vida na fé porque sua 
mente é tomada pelo dinheiro, pela fama 
ou por out ros pensamentos do mundo. 
Em outros casos, são diligentes em sua fé 
porque querem receber uma resposta de 
Deus, como uma cura divina ou bênçãos 
financeiras, mas seu fervor se esfria assim 
que percebem que não receberão o que 
querem no tempo que desejam. Algumas 
pessoas vão a todos os cultos e servem seus 

grupos com dinheiro e serviço físico por 
quererem títulos, mas se não conseguem 
as posições que queriam, param de ir aos 
cultos. Há também pessoas que participam 
ativamente só quando estão encarregadas 
de algo, mas não cooperam e podem até 
sair do jogo quando outras pessoas é que 
estão na direção.

O fervor do apóstolo Paulo por difundir 
o evangelho nunca se esfriou durante seu 
ministério. Mesmo quando ele não ganhou 
nenhuma glória ou fruto substancial, ele 
não  desan i mou.  Embora  seu  povo,  os 
judeus, o perseguisse em todo lugar a fim 
de matá-lo e os gentios o perseguissem 
dizendo que ele estava at rapalhando a 
idolat r ia ,  ele  não parou de espalhar  o 
evangelho. Na igreja que ele estabeleceu 
com tanto suor, havia notícias de adultério 
e outros pecados entre os membros que o 
f izeram sofrer muito. Alguns obreiros o 
traíram e deixaram, e outros o rejeitaram 

dizendo que ele não era qualif icado para 
ser um apóstolo.

To d av i a ,  e l e  n ã o  s e  i m p o r t o u  c o m 
nenhuma tribulação – não se cansou nem se 
desanimou. Ele não reclamou dizendo, “Por 
que tenho que passar por tudo isso? Por que 
o Senhor não me ajuda?” Ele nunca pensou, 
“Quanto mais tenho que sofrer?” ou “Não 
aguento mais isso.”

Mesmo depois que ele quase morreu após 
ser apedrejado, ele partiu para seu próximo 
destino em viagem missionária assim que 
recobrou sua consciência. Mesmo depois 
de espancado, coberto de sangue, e preso, 
ele louvou a Deus em alta voz de modo que 
ela fosse ouvida por todos os outros presos. 
Mesmo quando preso e impedido de sair 
pregando, ele enviou cartas a cada igreja 
dando fé aos líderes e crentes. Espero que 
seu fervor pelo Senhor seja reconhecido por 
Deus como verdadeiro e imutável, assim 
como o do apóstolo Paulo.

Será que seu fervor é imutavelmente 
verdadeiro?

 

Para que seu fervor seja imutável, você 
jamais  deve se esquecer  da g raça que 
recebeu de Deus. O apóstolo Paulo era tão 
apaixonado por cumprir seu dever devido à 
graça que salvara tal pessoa como ele, pois 
ele considerava a si mesmo como o pior dos 
pecadores.

E l e  v i ve r a  t o d a  a  s u a  v i d a  c o m  o 
pensamento, “Sou tão grato pela graça que 
me salvou. Eu perseguia o Senhor; e agora 
que grande graça é Ele ter me dado o dever de 
um apóstolo! Como pude receber o dever tão 
precioso de levar adiante o nome do Senhor?” 
Embora ele t ivesse sofr ido provações e 
perseguição, ele sabia que era seu dever 
espalhar o evangelho e dava o seu melhor.

Quando você t rabalha f ielmente com 
gratidão pela graça de Deus, você não deseja 
louvor ou recompensa por um trabalho bem 
feito. Por mais que se sacrifi que e se dedique, 

a graça de Deus que lhe foi dada é muito 
maior do que qualquer coisa que possa dar a 
Ele.

E a maior graça de todas que você recebeu 
é a graça da salvação. Contudo, o mundo hoje 
está tão cheio de pecados que você pode ter 
ouvido o evangelho e aceitado o Senhor – 
você achou que seria fácil entender a vontade 
de Deus claramente e experimentar obras 
poderosas – mas ainda é difícil manter a fé. 
Quero encorajá-lo a gravar esta graça mais 
profundamente em você de modo que você 
fi que mais fervoroso a cada dia.

Seu fervor vem da gratidão pela 
graça da salvação de Deus?

PONTO 1

PONTO 2

PONTO 3
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a Dorna  J l anmin  MTestemunhos

Comecei a frequentar a Igreja Manmin de 
Gwangju levada por meus filhos em janeiro de 2010. 
Como creio no Deus Criador, sou muito saudável e 
não tenho nenhuma doença, mesmo aos 79 anos.

Depois que comecei a aplicar a Água Doce de 

Muan (Êxodo 15:25) em meu rosto, marcas da 
idade desapareceram e as pessoas dizem que eu 
pareço mais nova. Antes de ir à igreja, eu tinha uma 
dor no meu corpo devido ao trabalho na fazenda 
e precisava fazer acupuntura. Certa vez, meus 
joelhos doeram e quando fui ao hospital, os médicos 
disseram que eu precisava fazer uma cirurgia. 
Depois que comecei a ir à igreja, todavia, todos os 
sintomas desapareceram! 

Na primavera de 2012, fui curada de artrite 
reumatoide. Sentia uma dor só de tocar em meu 
corpo, e todas as minhas juntas doíam como se 
alguém estivesse me cutucando com uma faca. 
Meus braços estavam paralisados e assim eu não 
conseguia mais levantá-los ou sequer ir ao banheiro 
sozinha. Precisava ficar só na cama. Enquanto 
assistia aos sermões na igreja, eu orava, “Deus pode 
abrir os olhos cegos e reviver os mortos. Também 
quero ser curada.” Usando uma bengala, fui a Seul e 
fui ao Culto de Cura Divina no Centro de Oração da 
Manmin. Ao ir ao culto por 12 dias, recebi fé do alto 
e melhorava a cada dia. No fim, me livrei de minha 
bengala e voltei para casa. 

Em junho de 2014, algo incrível aconteceu 
comigo. Todos os membros da minha igreja estavam 
lendo a Bíblia e eu queria me juntar a eles. Enquanto 
lia a Bíblia com lentes de aumento, as letras ficaram 
bem claras, como se uma luz tivesse sido ligada 
na minha frente. Pensei que minha visão estava 

melhorando. Como eu havia pensado, minhas vistas 
melhoraram e eu agora conseguia ler a Bíblia e os 
boletins semanais da igreja sem lentes. Posso até 
costurar! Aleluia!

Moro sozinha em uma fazenda em Sunchang, 
na província de Jeonbuk. Algumas pessoas me 
perguntam se me sinto sozinha, mas eu respondo, 
“Deus vive e eu tenho GCN. Como posso me sentir 
só?”

Não posso ir à igreja durante a semana, pois a 
Igreja Manmin de Gwangju é distante de onde moro, 
mas posso participar das Reuniões de Oração Daniel 
e outros cultos que passam na GCN. Realmente 
gosto dos programas da GCN.

Às quartas, eu lavo meu cabelo e troco de roupa 
depois do trabalho para oferecer meu culto de quarta 
como se estivesse na igreja. Também participo da 
vigília de sexta que começa às 23:00 e termina às 
4:00, dançando e louvando diante de Deus. Sou tão 
feliz!

Vivo com esperança pelo Céu e com plenitude 
do Espírito Santo porque não preciso mais ir ao 
hospital e ouço a Palavra de Deus e recebo a oração 
do Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee o tempo todo 
na GCN. Digo aos meus amigos em minha cidade, 
“Olhe para mim. Não preciso de nenhum remédio 
e sou saudável desde que comecei a crer em Deus!” 
Não fiz nada para Ele, mas Ele me deu muitas 
bênçãos. Agradeço profundamente a Ele.

Moro em uma cidade 
a o  l e s t e  d e  N e p a l . 
T i v e  u m  p r o b l e m a 
aos 15 anos – quando 
t o c a v a  a s  c o i s a s , 
sentia-me entorpecido. 

Não sentia nada, e cicatrizes se formavam 
em ambas as minhas mãos e pernas. Não 
conseguia sequer mexer os dedos.

Recebi  o  d iag nóst ico de lepra .  Diante 
da real idade miserável e inesperada ,  me 
desesperei e fiquei cético em relação à vida. 
‘Por que isso me aconteceu?’ À medida que 
as dores aumentavam, minha dor mental 
também me atribulava muito.

Obviamente, não podia sair com as pessoas, 
e eu não conseguia nem ao mesmo admitir o 
que eu era. Nenhum medicamento podia me 
curar, o que me pôs em profundo desespero.

Até que um dia, meu irmão Simo Buzel, 
que vai à Igreja Manmin do Nepal, me falou 
sobre a Igreja Central Manmin. Ele disse 
que pessoas recebiam oração com um lenço 
no qual o Dr. Jaerock Lee, Presidente da 
igreja, havia orado e eram curadas de suas 
doenças. Também disse que a Rev. Heesun 

Lee, Pastora Conselheira da Manmin World 
da Igreja Cent ral Manmin, vi r ia à Igreja 
Manmin do Nepal e faria ali um culto de cura 
com lenço (Atos 19:11-12).

Com esperança, ansiei i r ao culto e ser 
curado. Com a ajuda de meu pai, já idoso, fui 
a Katmandu e participei de um seminário no 
dia 10 de novembro, e no dia 11 participei do 
11º Culto de Aniversário da igreja. Fui muito 
agraciado e resolvi também ir à Reunião de 
Oração Espírito Santo à tarde. Ali, a Rev. Lee 
orou por cada pessoa com o lenço.

Então um milagre me aconteceu! Meus 
dedos se mexeram! Não se mexiam por nada 
pelos últ imos 25 anos. Todas as dores se 
foram e todas as minhas cicatrizes também! 
Quando alguém me toca agora eu consigo 
sentir!

Diante desse milagre que Deus operou em 
mim, eu f iquei simplesmente sem palavras 
de tão espantado. Agradeço e glor if ico a 
Deus que veio até mim com uma luz calorosa 
enquanto eu era um ninguém, e me curou da 
miserável lepra!

Apresentação de Celebração do 11º Aniversário da Igreja Manmin do Nepal (esquerda) e Irmão Jei Ram Buzel, que 
foi curado de lepra (direita)

Irmão Jei Ram Buzel, 40 anos, Igreja Manmin do Nepal

“Deus Me Curou de 25 
Anos de Lepra!”

“As Pessoas Dizem que Eu Fiquei 
Mais Nova com o Tempo!”
Diaconisa Sanok Park, 79 anos, 

Igreja Manmin Gwangju


