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“Estamos felizes com a plenitude 

do Espírito Santo”

Dos dias 23 a 25 de feverei ro 
de 2017, os Estudantes da Escola 
Dominical da Igreja Central Manmin 
realizaram seu Retiro de Inverno. 
S e u s  ob je t ivo s  e r a m:  f a z ê - lo s 
recuperar sua fé por meio de cultos e 
orações poderosas, ajudá-los a exalar 
a fragrância de Cristo tendo sempre o 
cuidado de não se contaminarem com 
o mundo, e mostrar seus corações 
renovados ao Pastor Sênior Dr. Jaerock 
Lee, com quem se encontrariam na 
Casa de Oração Getsêmani.

No primeiro dia, o líder, Pastor 
C h a n g m i n  K i m ,  p r e g o u  u m a 
mensagem de título “Não Perca a 
Oportunidade” baseada em Tiago 2:22 
no culto de abertura realizado às 10:00 
A.M. Ele deu seu testemunho de vida 
desde a época em que vagava pelo 
mundo durante seus dias escolares até 
quando se tornou pastor.

Às 14:30 do mesmo dia, a Rev. Dra. 
Soojin Lee, Presidente da Associação 
de Pastores (Foto 1) pregou sobre 
“Vasos de Ouro”, com base no texto 
de Isaías 64:8 e 2 Timóteo 2:20-33. 
Ela testemunhou de sua vida cristã 
de seus dias escolares, quando ela 
tentava alcançar o coração da verdade 

em obediência à Palavra de Deus. A 
Dra. Lee encorajou àqueles jovens 
a se dedicarem à Palavra e oração, 
encher seus corações com o amor do 
Senhor e estudarem bastante com o 
intuito de glorificarem a Deus. Os 
jovens presentes se arrependeram com 
lágrimas em louvor e oração e ficaram 
determinados a mudarem.

Às 21:00, todos participaram da 
Reunião de Oração Especial Daniel, 
onde a Presidente do Cent ro de 
Oração Manmin, Boknim Lee (Foto 
2), dirigiu a oração em plenitude, 
e os pastores lhes ajudaram a orar. 
O mover os fez se derramarem em 
lágrimas, e eles receberam o fogo do 
Espírito Santo. No fim, acharam que 
aquelas 2 horas e 40 minutos eram 
pouco demais – alguns se sentindo 
aliviados, outros alegres, e outros 
gratos.

Mais tarde, muitos daqueles jovens 
foram dar seus testemunhos. Haviam 
ganhado conf iança para romper 
com coisas mundanas – sem muito 
esforço, pararam de assistir à TV 
e ao YouTube, jogar jogos, e ouvir 
músicas pop, passando a ouvir com 
mais atenção a Palavra e áudio-livros 

cristãos. Seu comportamento e jeito 
de falar se transformaram e deixaram 
seus pais bastante felizes. Alguns 
testemunharam curas de escoliose e 
alergias.

No seg u ndo d ia ,  cada missão 
realizou sua reunião às 10:00 A.M, 
e ao meio-dia todos se reuniram no 
Centro Comunitár io de Espor tes 
Gwanak para o Dia de Esportes. O 
centro de meteorologia dizia que a 
temperatura local em Gwanak-gu era 
de 2º C; mas no centro de esportes a 
temperatura estava a 14.8º C, mesmo 
estando em um ponto alto da cidade. 
Com aquele clima perfeito, todos 
puderam sentir o amor de Deus e se 
alegraram muito ao também verem 
sinais nas nuvens. 

À noite, todos foram para a Vigília 
de Sexta às 23:00 e o Grupo Nazaré, 
feito de alunos, glorificou a Deus com 
uma música da Manmin chamada 
“Manmin”, com direito até a pedidos 
de ‘bis’. Na segunda metade do culto, 
os participantes ofereceram louvor e 
oração em plenitude.

No sábado, ultimo dia do retiro, a 
Rev. Heejin Lee, Diretora do Comitê 
de Artes Performáticas, dirigiu o 

Louvor e Adoração (Foto 3). Ela 
incentivou todos a glorificarem a Deus 
com seus talentos e os aconselhou 
a tomarem uma decisão sobre seu 
futuro orando a Deus. Os jovens 
presentes, cheios de alegria, decidiram 
de uma vez por todas glorif icar a 
Deus enquanto louvavam de todo o 
coração e corpo, e lágrimas escorriam 
por suas faces.

O líder, Pastor Changmin Kim (Foto 
4) disse, “Com esse Retiro de Inverno, 
os jovens agora conseguem adorar em 
espírito e em verdade. Alguns tinham 
grande dificuldade de orar por mais 
de uma hora, mas agora conseguem 
orar por mais de duas. Muitos se 
arrependeram e receberam o dom de 
línguas. Eles puderam sentir o amor 
do Senhor e do pastor e ganharam 
confiança para seguirem em frente. 
Por meio de jejum e oração, cortaram 
as coisas mundanas de seus vidas; e 
suas palavras e comportamento se 
transformaram. Seus pais dizem estar 
muito agradecidos.”

Glorif iquemos e agradeçamos a 
Deus, que renovou o coração dos 
nossos jovens durante o Retiro de 
Inverno 2017.

Retiro de Inverno 2017 de Estudantes Cheio de Transformação e Obras de Vida
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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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Quando o tempo certo chegou, o 
Deus Filho veio à Terra em carne 
como Jesus e cumpriu o dever do 
Salvador completamente.

Dando cont inuidade à  edição 
anterior, lhe explicarei agora por que 
somente Jesus Cristo é qualificado 
para ser o Salvador da humanidade 
baseado na lei de redenção de terras 
(Levítico 25:23-25).

1. Porque Jesus veio à Terra 
em carne, como homem

Levítico 25:25 é a provisão da 
“lei da redenção da terra” e diz o 
seguinte: “Se alguém do seu povo 
empobrecer e vender parte da sua 
p ropr iedade ,  seu  pa ren te  mais 
próximo virá e resgatará aquilo que 
o seu compatriota vendeu”. Assim 
como o parente mais próximo pode 
comprar de volta a terra que seu 
parente vendeu, a tarefa de recuperar 
os descendentes de Adão que foram 
entregues ao inimigo, o diabo, deve 
ser realizada pelo “parente mais 
próximo” de Adão.

Quem, pois, seria esse “parente 
mais próximo” de Adão? Seria um 
homem. Um homem que,  assim 
como Adão, também tem espírito, 
alma e corpo. Somos lembrados 
em 1 Coríntios 15:21-22, “Visto 
que a morte veio por meio de um 
só homem, também a ressurreição 
dos mortos veio por meio de um só 

homem. Pois da mesma forma como 
em Adão todos morrem, em Cristo 
todos serão vivifi cados”. A primeira 
condição para que alguém fosse o 
Salvador e redimisse a humanidade 
de seus pecados é que esse alguém 
devesse ser um homem.

Jesus é o Filho de Deus, o Criador. 
Assim,  como poderia  Ele  ser  o 
“parente  mais  próximo” de  um 
homem? Filipenses 2:6-8 diz, “que, 
embora sendo Deus, não considerou 
que o ser igual a Deus era algo a 
que devia apegar-se; mas esvaziou-
se a si mesmo, vindo a ser servo, 
tornando-se semelhante aos homens. 
E ,  sendo encont rado em forma 
humana, humilhou-se a si mesmo e 
foi obediente até à morte, e morte de 
cruz!”

João 1:14 nos fala sobre Jesus, 
“Aquele que é a Palavra tornou-
se carne e viveu entre nós”, e João 
1:1 nos lembra que “a Palavra era 
Deus”. A frase “a Palavra tornou-se 
carne” nos diz que Deus vestiu-se 
do corpo de um homem com carne e 
ossos e veio a este mundo.

Jesus foi gerado em um corpo 
h u m a n o  a  f i m  d e  r e s g a t a r  a 
humanidade de seus pecados. Uma 
vez que Ele era homem, Ele sentiu 
o que era fatiga, fome, sede, alegria 
e tristeza. Quando foi pendurado na 
cruz, Ele ainda derramou sangue e 
sentiu uma dor excruciante.

As provas de que Jesus veio a este 
mundo como homem são inegáveis. 
Basta olharmos para forma como a 
história da própria humanidade foi 
dividida: antes e depois de Cristo 
(A.C. e D.C.).

Em outras palavras,  o método 
que usamos para calcular e traçar 
a história da humanidade confirma 
que Jesus de fato veio a este mundo 
como ser humano. Portanto, Jesus 
satisfez a primeira condição de ser 
o ‘parente mais próximo de Adão’, 
pois Ele, o Filho de Deus, veio à 
Terra em carne.

2 . P o r q u e  J e s u s  n ã o  é 
descendente de Adão, que pecou

Quando Deus criou o homem, Ele 
deu a Adão e Eva as sementes da 
vida – o espermatozoide ao homem, 
e o óvulo à mulher – e permitiu que 
uma nova vida fosse concebida por 
meio deles. Tanto no espermatozoide 

quanto no óvulo estão contidas as 
informações de influências e traços 
hered i tá r ios  como o  gênio  dos 
pais, personalidade, características, 
apa rênc i a  f í s i ca ,  e  a t é  mesmo 
hábitos. É por esta razão que os 
filhos se parecem com seus pais 
tanto fisicamente como também em 
sua natureza, hábitos e coisas do 
tipo.

D e p o i s  q u e  A d ã o  p e c o u ,  a s 
características pecaminosas dos 
patriarcas têm passado de geração 
para geração, e esse é o “pecado 
original”. Assim, todos já nascem 
pecadores, pois suas características 
pecaminosas são herdadas de Adão 
e seus descendentes. Romanos 5:12 
diz, “Portanto, da mesma forma 
como o pecado entrou no mundo por 
um homem, e pelo pecado a morte, 
assim também a morte veio a todos 
os homens, porque todos pecaram”.

Uma vez que a morte foi colocada 
sobre toda a espécie humana devido 
ao pecado de um homem, Adão, 
todos os seus descendentes são 
efetivamente pecadores. Se uma 
pessoa é pecadora, ela não pode 
redimir outra, também pecadora, de 
seus pecados.

Por exemplo, suponha que seu 
irmão tenha uma dívida enorme a 
ponto de estar prestes a ser preso. 
Se  você  também es t iver  mui to 
endividado e prestes a ser preso, 
você não terá a habilidade para 
ajudar seu irmão e quitar sua dívida. 
Da mesma forma, ao mesmo tempo 
em que o Salvador que redimirá a 
humanidade de seus pecados precisa 
ser um homem, Ele não deve ser 
pecador. No entanto, como todos os 
descendentes de Adão são pecadores 
por terem o pecado original, não 
podem red imi r  ou t ro s  de  s eus 
pecados.

Em ou t r a s  pa l av ra s ,  nenhum 
homem já nascido pode satisfazer 
a  segunda condição para se ser 
o Salvador. Quem, pois, poderia 
satisfazer esta segunda condição 
– alguém que precise ser um ser 
humano,  mas  não  pecador?  De 
todas as pessoas que já nasceram 
na terra, somente Jesus, o único 
Filho de Deus, é homem, mas não é 
descendente de Adão, ou “pecador”.

E m  t e r m o s  n a t u r a i s ,  J e s u s  é 
descendente do rei Davi e Seus pais 

José e Maria. Contudo, Mateus 1:20 
nos lembra que Jesus “foi concebido 
pe lo  Esp í r i to  San to”  e  Mateus 
1:23 nos fala da profecia sobre o 
nascimento de Jesus: “A virgem 
fi cará grávida e dará à luz um fi lho, e 
lhe chamarão Emanuel” que signifi ca 
“Deus conosco”.

Jesus não foi concebido pela união 
do espermatozoide de José com o 
óvulo de Maria, mas pelo poder 
do Espírito Santo; o que não foi 
uma tarefa difícil para o Deus Todo 
Poderoso. Deus impregnou Maria 
com Jesus pelo poder do Espírito. 
Jesus foi concebido pelo Espírito 
Santo e apenas “pegou emprestado” 
o corpo da Virgem Maria. Assim 
sendo, Jesus não é descendente 
d e  A d ã o ,  e  v i s t o  q u e  E l e  n ã o 
herdou nenhum traço ou influência 
hereditária, Ele nasceu sem o pecado 
original.

É  i m p o r t a n t e  t a m b é m  n o s 
lembrarmos de que embora a Virgem 
Maria tenha gerado e parido Jesus, 
ela não pode ser Sua “mãe”. Com o 
avanço da ciência e tecnologia, se 
um óvulo fertilizado fosse mantido 
em uma máquina e uma criança 
nascesse  9  meses  depo i s ,  e s t a 
criança não se referiria à máquina 
como sua “mãe”.

O relacionamento entre Jesus e a 
Virgem Maria pode ser visto também 
desta maneira. Por esta razão, Jesus 
nunca a chamou de “Mãe” na Bíblia, 
mas sempre usou a palavra “Mulher” 
(João 2:4; João 19:26). A expressão 
“mãe de Jesus” foi usada somente 
pelos discípulos de Jesus para se 
referirem a Maria, e ela não deveria 
ser um objeto de adoração. Sempre 
se lembre de que devemos adorar e 
orar somente à Trindade.

Continuarei esta mensagem na 
próxima edição do Notícias Manmin.

Que r idos  i rmãos  e  i rmãs  em 
C r i s t o ,  à  m e d i d a  q u e  v o c ê s 
entendem melhor e reconhecem o 
fato de que nenhum outro senão 
Jesus Cristo está qualificado para 
ser o Salvador da humanidade, oro 
em nome do Senhor para que cada 
um de vocês possa ter rapidamente 
a convicção da salvação pela fé e 
venham desfrutar de toda autoridade 
e benção colocada sobre vocês como 
fi lhos de Deus.

Por que Jesus é o Único Salvador? (1)

“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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No início de dezembro de 2016, meus olhos 
estavam bastante cansados enquanto eu dirigia. 
No dia seguinte, as coisas começaram a parecer 
sobrepostas, e o sintoma era tão sério que eu já não 
conseguia fazer muitas coisas.

Fui a uma clínica oftalmológica e recebi o 
diagnóstico de estrabismo paralítico inespecífico. 
Então fui a outras clínicas 
com esperança de est a r 
enganado, mas todas me 
deram o mesmo diagnóstico. 
D e r a m - m e  u m  p e d i d o 
médico orientando-me que 
fosse a um hospital maior.

Minha visão estava tão 
a l t e r ad a  que  não  pod ia 
ser corrigida por óculos. 
Precisei então colocar um 
tampão em um dos olhos; e 
dirigir não era nada fácil. 
Tudo era borrado e fora 
de foco. Certa vez, estraguei o muro de uma casa 
com o carro e precisei mandá-lo para o conserto. 
Quando descia escadas, sempre tinha medo de cair.

Comecei a orar e a pensar no que poderia ter me 
causado aquilo. Eu achava que não tinha problema 
nenhum ver bons filmes, mas comecei a gostar 
muito de ver TV e fi lmes. E eu também não estava 

vivendo pela Palavra. Arrependi-me dos meus 
pecados e apliquei a Água Doce de Muan sobre 
meus olhos esperando ansiosamente ser curado.

No dia 16 de dezembro, depois da Vigília de 
Sexta, eu estava prestes a cumprimentar o Pastor 
Presidente quando cri em meu coração que eu seria 
curado se eu esfregasse os olhos em suas mãos. 

Seg u re i  su a  m ã o  e  a 
toquei com meus olhos. 
Ele disse, “Que venha a 
luz”. 

Então meu olho direito 
ficou normal. Contudo, 
meu olho esquerdo ainda 
estava com a visão dupla. 
Tentei identificar algo de 
que eu ainda não havia 
me arrependido e no dia 
25 de dezembro recebi 

a  o r a ç ã o  d o  P a s t o r 
Presidente para que eu 

fosse completamente curado. Depois disso, meu 
olho esquerdo começou a melhorar a cada dia e 
no início de janeiro de 2017 os dois olhos estavam 
perfeitamente normais.

Além de tudo, não mais tive hipermetropia e 
minha visão geral melhorou. Agradeço e glorifi co a 
Deus por ter me curado.

“Fui Curado de um Estrabismo 
Paralítico Inespecífico!”

Diácono Min Seong, 48 anos, Paróquia 19, Igreja Central Manmin

No dia 23 de janeiro de 2017, estava cuidando de meu neto. Deixei-o sozinho 
por apenas um momento e quando voltei, vi que o parafuso do puxador de uma 

gaveta não estava lá – ele estava brincando com ele. O parafuso tinha 1,5cm 
de comprimento, então comecei a procurá-lo com afi nco, pois seria muito 
perigoso se meu neto o ingerisse.

Olhei em todo lugar, mas não o encontrei. Meu neto parecia bem e estava 
brincando, mas dei um pouco da Água Doce de Muan para ele beber e recebi 
a oração do Pastor Presidente Dr. Jaerock Kee pelos enfermos na GCN só 
para garantir. Mais tarde, continuei prestando atenção nele com um coração 
em oração, mas ele continuava 

bem.
Em 26 de janeiro, 3 dias depois, recebi uma 

oração Pastor Presidente por meu neto quando fui à 
sua casa cumprimentá-lo pelo feriado do Ano Novo 
Lunar. Quando saí de lá, minha filha me ligou 
dizendo que tinha achado um parafuso nas fezes 
de meu neto. Nada de problemático aconteceu ao 
garoto durante aqueles 3 dias. Agradeço ao Deus 
de amor por tê-lo protegido.

“Meu Neto de Dez Meses Engoliu 
um Parafuso, mas foi Protegido”

Diaconisa Kabyeon Park, 59 anos, Paróquia 28, Igreja Central Manmin

Lindddas NNooivas do 
Seeenhorr SSão....

Elas são inocentes como pombas 
e pensam e se comportam com 
amabilidade em tudo.

Elas são sábias e prudentes 
como serpentes e exalam o 
aroma de Cristo.

Seus corações são lindos e 
elegantes como a seda.

Suas faces reluzem e são saudáveis, 
embora se sintam tímidas às vezes.

Elas não são grosseiras, 
mas alegres, reluzentes e gentis.

São amáveis e humildes, 
não se iram facilmente. 
Têm etiqueta e nunca agem 
sem cortesia.

Seus olhos são belos e cintilantes.

Sua vestimenta é apresentável, 
elegante e de estilo, 
mas sem extravagâncias.

Elas são castas, resolutas 
e virtuosas.

Não mentem, não revidam, 
não caluniam.
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Excerpts from Dr. Jaerock Lee’s Sermon 
‘Requirements of Brides’

Em 26 de janeiro, junto com sua esposa, 
o Diácono Min Seong testemunhou sua cura ao Pastor Presiente.

RGC Livros Urim

Tel: +82-70-8240-2075 
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

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

Rede Mundial de Médicos Cristãos

Tel: +82-2-818-7039 
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

SIM RMMC
Seminário Internacional ManminRede Global Cristã 

Tel: +82-2-818-7334 
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com
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“Tornei-me uma Grande Fã da Água Doce de Muan 
depois de Ser Curada de Muitas Doenças”

Irmã Maya Devi, Igreja Manmin de Delhi, Índia

Quando eu estava na China, minha mãe e irmã, 
que iam à Igreja Central Manmin, tentaram me 
evangelizar, e em 2011 registrei-me na igreja online. 
Era dif ícil conseguir a Água Doce de Muan na 
China, mas no dia em que consegui um pouco que 
deixaram em um copo, passei sobre meus olhos 
e consegui pálpebras duplas! Fiquei muito feliz e 
maravilhada.

Em março de 2012, tive uma hemorragia e no 
hospital fui diagnosticada com um câncer uterino em 
último estágio. O médico me disse que eu precisava 
fazer uma cirurgia de remoção do útero e quando 
minha mãe ficou sabendo, ela começou a orar e 
jejuar a respeito, além de pedir a oração do Pastor 
Presidente. Ele orou por mim no altar e, recebendo 
sua oração que transcende tempo e espaço pela 
GCN, fui curada daquele câncer.

Em setembro de 2013, mudei-me para a Coréia e 
ao começar a ter uma vida cristã na Igreja Central 

Manmin, fui curada de uma artrite degenerativa que já me atribulava muito 
pelos últimos 20 anos. Agradeço a Deus por ter plantado fé em mim ao me 
permitir ter pálpebras duplas com a Água Doce de Muan.

Em 27 de abril de 2016, fervi água em uma chaleira para 
um macarrão instantâneo de copo e ao virar a água no copo, 
acabei deixando cair um pouco em meu punho esquerdo. 
Estava muito quente, mas imediatamente recebi a oração do 
Dr. Jaerock Lee por telefone, gravada em 
Unidade de Resposta Automática (+822-
830-5320). Recebi a oração sete vezes e o 
calor que eu sentia foi embora.

Passei um pouco da Água Doce de Muan em todas as partes 
queimadas e recebi oração com lenço do pastor da Igreja Manmin 
de Gumi naquela noite (Atos 19:11-12). No dia seguinte, tinha 
bolhas, mas não sentia dor alguma à medida que eu continuava 
passando a Água Doce de Muan e recebendo a oração do Pastor 
Presidente. Consegui até mesmo correr e ganhar o primeiro lugar 
da corrida de 100 metros e da corrida de revezamento da escola no 
dia seguinte – o Dia De Esportes.

No dia 30 de abril, participei da Reunião de Oração Plenitude do 
Espírito Santo, dirigida pela Rev. Heesun Lee, Pastora Conselheira 
da Manmin World e Pastora na Igreja Manmin de Woolsan. Depois 
de receber a oração com lenço, fui curada rapidamente. Em apenas 3 semanas, a pele 
machucada caiu e se curou totalmente. Agradeço ao Senhor por ter me curado tão 
perfeitamente e não ter deixado eu ficar com nenhuma cicatriz.

“Fui Curada de Câncer Uterino e 
Artrite Degenerativa com a Água 

Doce de Muan”

“Fui Curada de Queimaduras por 
meio de Orações da URA e 
da Água Doce de Muan” 

Diaconisa Youngja Park, 52 anos, 
Paróquia Chinesa 1, Igreja Central Manmin

Irmã Eunhye Oh, 12 anos, Igreja Manmin de Gumi

“Passei a Ter Pálpebras Duplas Depois que Passei Água Doce de Muan nos Olhos”

Diaconisa Sênior Seonsuk Choi, 
46 anos

Senhora Youngjun Park, 
60 anos

Diaconisa Eunkyung Park, 
45 anos

“

Em maio de 2016, meu polegar direito inchou 
como se tivesse sido picado por 

um mosquito. Eu cocei muito 
e a parte afetada formou pus e 
sangrou, causando-me muita 
dor. Estava muito calor – 50º 
C. na Índia, e como a energia 
caía com frequência, usar o ar 
condicionado ou o ventilador era 
impossível. Naquelas condições, 
doenças de pele então ficaram 
pandêmicas.

Até meus ombros começaram 
a inchar. A dor que eu sentia 

era terrível. Mal conseguia mexer meu braço direito. Eu aplicava 
remédios e tomava analgésicos, mas os sintomas só pioravam.

Decidi então receber a cura de Deus e parei com as medicações. 

Apliquei a Água Doce de Muan nas áreas afetadas e recebi a oração 
Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee pelos enfermos gravada em meu 
celular. Foi então que algo incrível aconteceu. A ferida que parecia 
incurável foi curada rapidamente e a dor e o inchaço se foram. No 
início de junho eu já estava completamente curada.

Meu marido, Irmão Sunil Kumar, foi curado de um problema 
estomacal e parou de ter pesadelos que o atribulavam. Além disso, ao 
guardar o Dia do Senhor, ele foi 
muito abençoado financeiramente. 
Com corações gratos pela graça de 
Deus, nos voluntariamos na igreja. 
A Água Doce de Muan é meu 
remédio caseiro! Minha família 
inteira é saudável e não tem sequer 
um resfriado ou uma febre.

Agradeço e glorifico ao Deus de amor e também agradeço ao 
Pastor Presidente por ter orado por nós.


