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O Culto de 
Devocional 
de Obreiros 
e Pastores da 
Ig reja 2017 
se  rea l i zou 
d u r a n t e 
o  C u l t o 
Noturno de 

Domingo do dia 29 de janeiro de 2017 e 
teve o Pastor Dr. Jaerock Lee dirigindo 
a palavra.

O número de devotos participantes 
foi de 9,350 e incluiu pastores, levitas 
(obreiros que servem em tempo integral 
na igreja), anciões, diaconisas seniores, 
diáconos, diaconisas, diaconisas 
juniores, a Associação Ester (grupo de 
esposas de pastores), e a Associação 
dos Devotos de Oração; que vinham 
de 43 congregações incluindo Masan, 
Daejeon, Gumi, Yeosu, Daegu e 
Chuncheon.

Depois que os devotos cantaram 
louvores especiais, o Pastor Sênior Dr. 

“Poderoso Ministério Realizado na 
Providência de Deus!”

Culto Devocional de Pastores e Obreiros da Igreja

O Oitavo Aniversário do Grupo O Oitavo Aniversário do Grupo 
Manmin Praise, um Presente de DeusManmin Praise, um Presente de Deus

E m  c o m e m o r a ç ã o  a o  o i t a vo 
aniversário do Grupo Manmin Praise 
(Louvor Manmin), o Pastor Heejin 
Lee,  Líder  do Comitê  de A r tes 
Performáticas, pregou na primeira 
metade da Vigília de Sexta, dia 3 de 
fevereiro de 2017, uma mensagem de 
título “O Louvor da Manmin (toda 
criação)” baseada em Isaías 43:21.

O Manmin Praise canta músicas 
cujas letras e melodias são dadas pelo 
próprio Deus, como quando Ele deu 
uma música aos israelitas por meio de 
Moisés. O Dr. Lee tinha orado a Deus 
ciente da grande necessidade de que 
as canções fossem agradáveis a Deus, 
pois nestes tempos atuais do fim, o 
mundo tem estado muito cheio de 

pecado. O Manmin Praise é a resposta 
à sua oração.

Com a canção “Lord’s Profession” 
(O Professar do Senhor), estreou-se a 
lista de canções em 3 de fevereiro de 
2009, que hoje possui 314 músicas. Um 
grande número de membros de dentro 
e fora da Coréia pode sentir o amor de 
Deus enquanto as cantam e têm seus 
corações purificados. Além de tudo, 
uma esperança pelo Céu é espalhada, 
as trevas são expulsas e problemas são 
resolvidos por meio do louvor.

As músicas já foram traduzidas e 
distribuídas em onze línguas incluindo 
inglês e hebraico, mas muitos membros 
do exter ior gostam de cantar em 
coreano e já foram muito agraciados.

Lee pregou uma mensagem de título, “O Poder do Pastor” 
baseada em João 14:12. Ele encorajou a todos a estenderem 
o reino de Deus atuando com poder em suas próprias áreas, 

explicando como fazê-lo. Primeiro, devem sempre buscar 
benefícios para o reino de Deus; segundo, devem viver para 
a glória de Deus; e terceiro, devem amar as almas.

“Fico Feliz em Cantar 
Manmin Praise em Russo”

E m  1 9 9 1 ,  m i n h a  e s p o s a  e  e u 
aceitamos o Senhor e estudamos música 
na Academia de Música do Estudo 
Bielorrusso. Deus nos deu a visão de 
exercermos nosso ministério por meio do 
louvor a Ele. Já produzimos muitos álbuns 
de louvor e apresentamos em vários 
eventos e festivais cristãos, além de dirigir 
seminários.

Em 2009, Deus nos levou a Israel, 
onde conhecemos o Dr. Jaerock Lee, da 
Igreja Central Manmin. Há muito tempo 
antes, eu já havia visitado a Igreja Central 
Manmin em Seul, e lá ouvi o Manmin 
Praise vivenciando as maravilhosas 
apresentações culturais da igreja.

Achei que o Manmin Praise tocaria no 
coração de muitas pessoas que falavam 
russo e que elas sentiriam o amor de 
Deus, se dariam conta de Sua boa 
vontade, e teriam esperança pelo Céu. 
Queria traduzir as músicas para o russo 
– 1.5 milhão de pessoas que falam russo 
estão vivendo em Israel.

Minha esposa e eu começamos a 

tradução. O coreano e o russo são línguas 
muito diferentes, e as músicas contém 
uma cultura específica da Coréia, o que 
nos exigia entendê-la. Trabalhamos duro 
tentando traduzir os signifi cados literais ao 
mesmo tempo que prestávamos atenção 
ao ritmo e à harmonia. Ocasionalmente, 
orávamos por algumas horas pedindo para 
encontrarmos a expressão mais adequada. 
Quando o trabalho acabava, a alegria que 
sentíamos não cabia em palavras. 

Hoje, mais de 200 músicas do Manmin 
Praise já estão traduzidas para o russo. 
Enquanto traduzia, pude aprender mais 
sobre a Palavra de Deus e entender mais 
os significados. Quando canto Manmin 
Praise para as pessoas, me alegro, 
pois vejo que estão sendo grandemente 
abençoadas por meio das canções.

Espero que todos os povos de todas 
as nações cantem juntos o puro e lindo 
louvor do Manmin Praise, dado por 
Deus. Agradeço ao Dr. Jaerock Lee, que 
demonstra seu amor pelas almas através 
de seus atos de autosacrifício.

Pastor Dmitry Petrovski, Israel



Palavra de Vida_A Mensagem da Cruz (7) a Dorna  J l anmin  MNo. 90  12 março de 2017

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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Você já deve ter se deparado com 
pessoas que se perguntam por quê não 
há outro nome pelo qual podemos ser 
salvos a não ser o de Jesus Cristo. Já 
deve ter encontrado pessoas que tinham 
críticas sobre o assunto. Assim, vamos 
olhar para as razões de somente Jesus 
Cristo poder ser o nosso Salvador.

1. A Forma para a Salvação 
Humana Preparada Antes das Eras

Sem vivenciar a infelicidade e o 
sofrimento, as pessoas não podem 
valorizar a felicidade. Somente quando 
as pessoas sofrem com a dor e a afl ição 
é que podem entender o valor da 
verdadeira felicidade e ser gratas por 
ela de todo o coração. Deus colocou 
a árvore do conhecimento do bem e 
do mal e proibiu Adão de comer dela 
para que um dia o homem entendesse 
a relatividade. Ele também deu a 
Adão a vontade própria com a qual ele 
podia tomar suas próprias decisões, e 
no fim Adão acabou abandonando o 
mandamento de Deus e comento da 
árvore do conhecimento do bem e do 
mal.

Observar o processo onde as pessoas 
hoje se encharcam no pecado e na 
maldade nos ajuda a entender como a 
maldade entrou em Adão. Por exemplo, 
um menino que frequentemente bate 
em outras crianças não foi sempre 
assim. Obviamente, ele sempre teve 

em si atributos pecaminosos devido 
ao pecado original com o qual ele já 
nascera; contudo, até ele desenvolver o 
mau hábito de bater em outras crianças, 
houve o processo onde ele aceitou a 
prática má. No início, ele teria visto 
outros batendo nas pessoas; depois ele 
reproduziria aquilo uma ou duas vezes; 
e depois se tornou alguém que bate 
habitualmente em outros.

Com seu poder de escolha, Adão 
comeu da árvore do conhecimento do 
bem e do mal depois de cair na tentação 
da serpente. Como Deus o havia 
advertido, “Certamente morrerás”, 
seu espírito morreu. Adão teve sua 
comunicação com Deus cortada e se 
tornou escravo do inimigo, o diabo.

Foi feito como diz Romanos 6:16, 
“Não sabem que, quando vocês se 
oferecem a alguém para lhe obedecer 
como escravos, tornam-se escravos 
daquele a quem obedecem: escravos 
do pecado que leva à morte, ou da 
obediência que leva à justiça?” Naquele 
momento, Adão teve que renunciar a 
autoridade e glória que tinha recebido 
como o governador de todas as 
criaturas passando-as ao diabo (Gênesis 
1:28; Lucas 4:6).

Desde então, com o passar do tempo, 
o coração do homem tem se tornado 
cada vez mais cheio de maldade. O 
inimigo, o diabo, também traz doenças, 
pobreza, desastres, lágrimas, dor e 
tormento às pessoas sempre buscando 
levá-las para o Inferno. Contudo, a 
providência de Deus não está na queda 
do homem ao Inferno, mas em levá-
lo a experimentar a relatividade neste 
mundo, em ser bem cultivado, e em 
qualifi cá-lo para entrar no Céu.

Uma vez que Deus já sabia que Adão 
comeria da árvore do conhecimento 
do bem e do mal desde o momento 
em que planejou o cultivo humano, 
Ele preparou o caminho da salvação 
para a pecaminosa humanidade, e esse 
caminho é Jesus Cristo. Entretanto, até 
que o tempo certo viesse, Deus havia 
escondido esse plano.

2. O Caminho da Salvação para 
a Humanidade e a Lei Sobre a 
Redenção da Terra

Como então poderia a pecadora 
humanidade conseguir a salvação? 
Deus realiza e desempenha todas as 
coisas por meio do Seu amor e justiça. 
Ele faz tudo dentro da ordem e das leis 

espirituais e, desta forma, Seu perdão 
e salvação dos pecadores também 
são realizados dentro de Sua perfeita 
justiça.

De acordo com a lei espiritual que 
dita, “O salário do pecado é a morte,” 
alguém precisava pagar o salário por 
nossos pecados em nosso lugar para 
salvar a todos nós, pecadores. É por 
isso que Jesus, o Filho de Deus, Se 
fez carne, veio à terra e morreu na 
cruz de madeira para redimir todos 
os seres humanos de seus pecados. 
Pessoas que não creem neste fato, no 
entanto, sempre perguntam, “Por que 
só podemos ser salvos quando cremos 
em Jesus Cristo?”

Todavia, como a Bíblia nos diz 
em Atos 4:12, “Não há salvação em 
nenhum outro, pois, debaixo do céu 
não há nenhum outro nome dado 
aos homens pelo qual devamos ser 
salvos”, ninguém senão Jesus pode ser 
o Salvador, e ninguém pode receber 
a salvação sem aceitá-Lo como seu 
Salvador.

Mas por que só Jesus Cristo é nosso 
Salvador? É devido à lei espiritual. 
Toda a espécie humana estava destinada 
à morte por causa do pecado de Adão, 
segundo a lei espiritual que diz que “o 
salário do pecado é a morte.” Quando 
toda a humanidade se tornou escrava 
do diabo e de Satanás, foi aplicada a 
lei espiritual que diz “quando você se 
apresenta a alguém como escravo para 
obediência, você é escravo de quem 
você obedece.”

Então ,  que  p rov i são  das  l e i s 
espir i tuais  pode permit i r  que a 
humanidade receba perdão e salvação? 
Podemos achar a resposta a esta 
pergunta na “lei da redenção da terra”, 
na Bíblia.

Levítico 25:23-25 diz, “A terra não 
poderá ser vendida definitivamente, 
porque ela é minha, e vocês são apenas 
estrangeiros e imigrantes. Em toda terra 
em que tiverem propriedade, concedam 
o direito de resgate da terra. Se alguém 
do seu povo empobrecer e vender parte 
da sua propriedade, seu parente mais 
próximo virá e resgatará aquilo que o 
seu compatriota vendeu.” Esta provisão 
da lei foi estabelecida para transações 
que envolviam as terras em Israel, mas 
também se aplica ao homem, que é 
formado do pó da terra.

Deus dividiu e distribuiu a terra 
de Canaã de acordo com cada tribo 

e família de Israel, e uma vez que 
toda a terra pertencia a Deus em sua 
essência, o homem não podia vender 
sua porção como bem entendia. Se 
o proprietário da terra ficasse pobre 
e se visse obrigado a vendê-la, seu 
parente mais próximo deveria comprá-
la de volta e entregá-la ao proprietário. 
O  caminho  da  sa lvação  para  a 
humanidade pecadora está contido 
nesta lei a respeito da redenção da terra. 
A lei sobre vender e comprar de volta 
a terra está diretamente relacionada ao 
homem, que foi formado do pó da terra.

Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão, 
“Com o suor do seu rosto você comerá 
o seu pão, até que volte à terra, visto 
que dela foi tirado; porque você é pó 
e ao pó voltará.” Em Gênesis 3:23, 
lemos, “Por isso o Senhor Deus o 
mandou embora do jardim do Éden 
para cultivar o solo do qual fora tirado.”

A lei sobre a redenção da terra está 
diretamente relacionada com a forma 
como o homem, que foi feito do pó da 
terra e entregue às mãos do diabo, pode 
ser devolvido para Deus. Assim como a 
terra pertence a Deus, Ele estipulou que 
a autoridade de Adão, que em essência 
pertence a Ele, não poderia ser “vendida 
permanentemente.”

Foi sobre essa lei que Deus e o 
inimigo agiram quando Adão pecou e 
foi entregue ao diabo. Portanto, ainda 
que Adão tenha se tornado escravo do 
diabo e tenha sido forçado a entregar 
sua autoridade, com o surgimento de 
um indivíduo que pudesse satisfazer 
os requerimentos da lei de redenção 
da terra, o inimigo teve que devolver o 
que lhe tinha sido entregue.

Como Deus já sabia que Adão 
comeria da árvore do conhecimento do 
bem e do mal, Ele já havia preparado 
o Salvador que iria satisfazer todas as 
provisões da lei de redenção da terra, e 
esse Salvador é Jesus Cristo. O assunto 
será mais explicado na próxima edição 
do Notícias Manmin.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
Deus preparou Jesus Cristo e escondeu 
esse mistério desde antes das eras. 
Quando o tempo certo veio, Jesus 
veio à terra em carne e cumpriu Seu 
dever como Salvador. Oro, em nome 
do Senhor, para que vocês creiam que 
Jesus Cristo é o Salvador, professem 
sua fé Nele, e desta forma, alcancem a 
salvação.

O Caminho Para a Salvação Humana 
Preparado Antes das Eras

“Não há salvação em nenhum outro, 
pois, debaixo do céu não há nenhum 
outro nome dado aos homens pelo 

qual devamos ser salvos” 
(Atos 4:12).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Desfrutando a Verdadeira Felicidade 
Através dos Frutos dos Lábios

Quanto mais você purifica e santifica seu coração, mais pode naturalmente colher os ‘frutos dos lábios’. 

Deus coloca anjos para registrarem cada palavra de Seus amados filhos para que possam colher aquilo que 

plantarem e desfrutar de bênçãos, 

glória e sabedoria de acordo com as palavras que proferirem. Ponhamos um guarda em nossa boca para 

sermos grandemente abençoados.

Fale Palavras que 
Apaziguam

���
“Esforcem-se para viver em paz com 

todos e para serem santos; 
sem santidade ninguém verá o Senhor”

(Hebreus 12:14).

Diga Palavras Agradáveis o 
Tempo Todo

���
“As palavras agradáveis são como um 
favo de mel, são doces para a alma e 

trazem cura para os ossos” 
(Provérbios 16:24).

Palav ras  ag radáveis  encorajam os  cansados 
e  desan imados  e  dão v ida  a  a l mas  que  es t ão 
morrendo. Por outro lado, palavras más ferem as 
pessoas, t razem problemas, e podem fazer com 
que out ros t ropecem e eventualmente mor ram. 
Será que você tem falado palavras que são pouco 
agradáveis, pensando que tem fé e que está dando 
bons conselhos aos outros?

As pessoas boas podem tentar ocultar as falhas e 
erros dos outros e gentilmente dar-lhes conselhos 
com o desejo fazê-los pessoas espir ituais. Elas 
podem levar outros a mudanças de vida, dando-os 
graça por meio de palavras que vêm da Verdade e 
podem tocar seus corações.

Contudo, algumas pessoas apontam os mínimos 
erros que uma pessoa pode cometer e não perdem 
u ma opor t u n id ade  sequer  de  c r i t icá-la  ou  se 
dirigirem a ela com sarcasmo. Há também aqueles 
que fofocam sobre as falhas dos outros e julgam e 
condenam as pessoas.

Como expl icado, mesmo quando se deparam 
com a mesma situação, as palavras das pessoas 
podem variar muito, dependendo se o que têm em 
seu coração é bondade ou maldade.

Devemos examinar nossas palavras. Será que 
fer imos alg uém com palav ras e  d issemos que 
estávamos só ‘brincando’? Será que você revelou 
seus  maus  sent i mentos  ou  r a iva  em pa lav ras 
que você já falou? Será que você ostenta seus 
pontos fortes, como uma boa aparência física, por 
exemplo? Em suas ‘conversas’, será que você já 
falou maliciosamente sobre as falhas dos outros?

É hora de encarar você mesmo e ver se você já 
culpou os outros com suas palavras.

Q u a n d o  v o c ê  d i z  p a l a v r a s  q u e  n ã o  s ã o 
apropriadas segundo a verdade, f ica evidenciado 
que você ainda possui  for mas de maldade em 
seu coração. Sonde-se a si mesmo para descobrir 
quais são elas, livre-se delas, e obedeça à Palavra 
somente.

Pe q u e n o  é  o  l e m e  q u e  mu d a  a  d i r e ç ã o  d e 
um navio. Se ele se quebrar ou virar-se para a 
direção er rada, o navio pode ser emborcado por 
ventos for tes ou afundar ao bater em rochas.

A língua é uma pequena par te do corpo, mas 
g rande é o seu poder.  Quando Reoboão, f i lho 
de Salomão, assumiu o t rono, todo Israel veio 
pedir-lhe que ‘diminuísse o t rabalho árduo e o 
jugo pesado’ sobre o povo, mas o que Reoboão 
re spondeu  foi :  “Meu pa i  l hes  t o r nou  pesa do 
o jugo; eu o tor narei  ainda mais pesado. Meu 
pa i  os  ca s t igou  com si mples  ch icot e s;  eu  os 
ca s t iga r e i  c om ch ic o t e s  p on t i ag udos .”  Su a s 
pa l av r a s ,  no  f i m ,  f i z e r a m c om que  a  n a çã o 
fosse dividida em duas par tes (2 Crônicas 10).

Até hoje, quando uma pessoa usa sua língua, 

uma pequena par te do corpo, de forma er rada, 
g r a n d e s  p r o b l e m a s  p o d e m  s e r  c a u s a d o s  n a 
i g r e j a ,  q u e  é  o  c o r p o  d e  C r i s t o .  P a l a v r a s 
podem t razer  equívocos ,  fazer  d iv isões ent re 
as pessoas, romper a paz , e assim, desonrar a 
Deus .  Por t a nto,  se  su as  pa lav ra s  fa zem com 
que os out ros reclamem ou os impedem de se 
u n i rem,  você  prec i sa  o r a r  e  exa m i na r  o  que 
você tem dito.

O  a p ó s t o l o  P a u l o  s e m p r e  s e  s a c r i f i c o u  e 
serviu os outros a f im de manter a paz com eles 
e t rabalhar f ielmente pelo reino de Deus com 
sua  v ida  (1  Cor ínt ios  9:19-23).  Ele  se r v ia  os 
out ros como um servo, mesmo podendo operar 
coisas com poder  – ele  sempre buscou salvar 
mais e mais almas. 

A Virgem Maria não se deitou com seu noivo 
José quando Jesus foi concebido. Ela sabia que se 
o f izesse, seria apedrejada até a morte de acordo 
com a Lei.

Todavia, quando ouviu o anjo dizer, “Você ficará 
grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome 
de Jesus”, ela disse com fé, “Sou serva do Senhor; 
que aconteça comigo conforme a tua palavra.” 
Além disso, ela louvou a providência dada a ela e 
o Seu poder, santidade e misericórdia (Lucas 1).

Ester soube por meio de seu t io, Mardoqueu, 
que Hamã planejava capturar seu povo, os judeus 
que estavam presos na Pérsia, para destruí-lo. Ela 
ofereceu um jejum de 3 dias a Deus e foi ter com 

o rei com determinação dizendo, “Se eu tiver que 
morrer, morrerei”; pois sabia que se alguém fosse 
para diante do rei sem que este o pedisse, a pessoa 
era morta. Contudo, ela apenas confiou em Deus 
e tomou a decisão disposta até mesmo a morrer 
(Ester 4).

No f im, Deus a fez parecer amável aos olhos 
do rei, seu povo foi salvo, e foi Hamã quem foi 
destruído.

Como vemos, Deus mede a fé de uma pessoa 
com as palavras de seus lábios e examinando seu 
coração. Assim sendo, você deve crer em Deus, 
que é bom em todo tipo de situação, e oferecer a 
Ele gratidão e louvor por fé.

Dê Graças e Louve 
com Fé em Qualquer 

Situação

���
“Diga-lhes: Juro pelo meu nome, 

declara o Senhor, 
que farei a vocês tudo o que pediram” 

(Números 14:28).
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‘Aqueles no Inferno sofrerão como sal na frigideira!’ 
Em outubro de 2009, acabei ouvindo o sermão 
‘Inferno’ do Dr. Jaerock Lee na TBN Rússia. Fiquei 
muito chocado e profundamente comovido.

Naquela época, estava passando por dificuldades 
porque eu tinha pecado, embora tocasse trompa na 
banda da igreja e fosse um regente. Aquela mensagem 
me fez sentir como se eu tivesse encontrado um oásis 
no deserto. Fiquei muito feliz. 

Decidi então ler, ouvir e resumir sermões do Dr. 
Lee como “A Mesnagem da Cruz” e “A Medida 
da Fé”, que se encontram no site da igreja (www.
manmin.org), no YouTube, e no site da In Victory 
(invictory.org). Fui muito agraciado e parei de beber 
e fumar. Comecei a difundir o ministério da Manmin 
aos meus amigos e vizinhos e eles também ficaram 
surpresos e foram muito agraciados.

Minha Mãe E s t av a  Mor rendo de C or 
Pulmonale (Tipo de Insuficiência Cardíaca), 
Mas Voltou à Vida

Em abril de 2014, nove pessoas (inclusive eu) se 
reuniram sob o nome da ‘Manmin’ e adoraram a 
Deus juntas. Animados, espalhamos o evangelho da 
santidade que dá explicações claras da Bíblia e guia as 
pessoas à vontade de Deus. Mais pessoas começaram 
a se juntar a nós e, paralelamente a isso, experimentei 
o poder de Deus.

Em maio de 2014, minha mãe, Taziana Tabaranu, 
estava sofrendo de cor pulmonale aguda (que é a 
ampliação e falha do ventrículo direito em resposta 
a uma aumentada resistência vascular ou a uma 
alta pressão sanguínea nos pulmões). Todo o seu 
corpo estava inchado e enrijecido como casca 
de uma árvore. Ela estava com dificuldades para 
respirar e seu médico havia dito que ela teria apenas 
aproximadamente 6 semanas de vida, aconselhando-
me inclusive a procurar saber dela qual era sua última 
vontade.

Eu logo enviei meu pedido de oração à Igreja 
Central Manmin e o Dr. Lee orou por ela durante sua 

oração pelos doentes depois 
do sermão. Incrivelmente, 
s e u  i nch a ç o  s u c u mbiu 
em dois dias e ela passou 
a respirar normalmente. 
Sua saúde se recuperou 
rapidamente depois e ela 
continua firme até hoje!

Em out ubro  de  2014, 
aluguei um local para o 
santuário e comecei a equipá-
lo com as coisas necessárias. 
Hoje temos por volta de 70 
membros, inclusive crianças. 
Temos sido renovados pelo 
evangelho da sant idade 
e vivido nossa vida na fé 
com esperança pela Nova 
Jerusalém.

Os Moldávios Anseiam 
pela Manmin e pela Nova Jerusalém

Toda manhã realizamos uma reunião de oração de 
uma hora, e toda noite realizamos uma de duas horas. 
Devido à diferença de fuso horário, oferecemos nosso 
Culto de Domingo de Manhã com o arquivo do culto 
gravado da GCN; mas participamos ao vivo do Culto 

de Domingo à Noite e da Vigília de Sexta junto com a 
Manmin da Coréia também via GCN. Difundimos os 
livros e sermões do Dr. Lee às pessoas ao nosso redor 
e proclamamos o evangelho da santidade e as obras 
poderosas a outras cidades também. 

Em dezembro de 2016, realizei o sonho de visitar 
a Igreja Central Manmin com membros da minha 
igreja. No momento em que conheci o Pastor Sênior 
Dr. Lee com um coração vibrante, não podíamos 
parar de chorar com corações gratos. Ele cordialmente 
nos deu as boas vindas com o amor e carinho de um 
pai e orou por nós.

Participamos do culto de Véspera de Natal e outras 
reuniões e pudemos ver o amor e consideração da 
igreja. A pressão e senso de responsabilidade que eu 
sentia como o líder da minha igreja desapareceram, e 
eu estava muito feliz com o amor do pastor.

Recebi uma fé ainda maior de que nada é impossível 
quando Deus, o Criador, e Jesus Cristo estão comigo; 
e eu tenho o evangelho da santidade e as obras de 
poder.

Quero espalhar o evangelho da santidade na 
Romênia e na Moldávia, levando muitas almas à 
salvação. Agradeço e glorifico ao Deus de amor por 
ter me abençoado para que eu conhecesse o precioso 
pastor. Também agradeço ao Pastor Presidente por me 
guiar ao caminho da vida.

Irmão Aleksandr Tabaranu, 32 anos, Moldávia

“Minha Visão Melhorou, e Fui Curada de Otolitiasis”

“O Poder e o Evangelho da Santidade 
Transforam Pessoas na Moldávia” 

Minhas vistas costumavam ser 0.6/0.4, 
o que me fazia ter que usar óculos. 
Contudo, eu não conseguia usá-los 
porque me davam uma alergia atrás das 
orelhas toda vez que os colocava. Aquilo 
me causou muitos problemas. Em 2016, o 
Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee disse que 
oraria pelos membros da igreja para que 
sua visão melhorasse antes do Retiro de 
Verão da Manmin. Assim, me preparei 
para ser curada com um coração ansioso.

No dia 8 de agosto, na primeira noite 
do retiro, eu recebi sua oração. Depois 
dela, não mais me sentia cansada e não 
tinha mais formigamento ou os olhos 
secos. No início de outubro, minhas 

vistas foram examinadas novamente e 
estavam 1.0/1.0 (20/20). Eu via tudo com 
mais clareza e não tinha mais dificuldade 
nenhuma de ler pequenas letras.

No fiz de outubro, senti uma tontura 
de  repente ,  e  aqu i lo  du rou duas 
semanas. Chegava a ter náuseas e a 
perder o apetite. Estava fraca e comecei 
a ter problema para fazer os afazeres 
domésticos. A tontura não passava.

No dia 10 de novembro fui ao hospital 
para saber o que poderia estar causando 
aqueles problemas. Fiz um ultrassom 
em uma clínica neurocirúrgica e soube 
que tinha Otolitiasis. No dia seguinte, 
falei sobre minha doença na Associação 

dos Devotos de Oração, à qual pertenço. 
Oraram fervorosamente por minha cura 
e senti que uma nova força me havia sido 
dada.

Como queria ser completamente 
curada, recebi oração do Pastor Sênior 
durante uma Vigília de Sexta. Logo após 
a oração, a tontura se foi e eu não tinha 
mais as náuseas. Meu estômago estava 
ótimo; fui completamente curada.

No dia 14 de novembro, fui ao hospital 
mais uma vez e me disseram que eu 
estava normal, sem nenhum problema. 
Agradeço e glorifico a Deus por ter me 
curado. Obrigada por ter orado por mim, 
Pastor Presidente.

Diaconisa Sênior Jongsim Baek, 53 anos, Paróquia 12, Igreja Central Manmin


