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E m  17  d e  a b r i l  d e 
1987,  fo i  p u b l i c a d o 
o  p r i m e i r o  l i v r o  e 
memórias de testemunho 
do  D r.  Ja e ro ck  L e e , 
Experimentando a Vida 
Eterna antes da Morte. 
Em seguida, vieram A 
Mensagem da Cruz, Céu, 
e Inferno. Até o dia de 
hoje, mais de 100 livros 
já  foram publ icados , 
traduzidos e distribuídos 
em 427 ed ições  e  61 

línguas, e têm sido elementos cruciais para levar 
inúmeras almas à salvação.

O Dr. Jaerock Lee, avivalista mundialmente 
conhecido, sofria de muitas doenças por sete anos até 
que teve um encontro com o Deus vivo e foi curado 
de todas elas. Uma vez que ele foi chamado por Deus 
como pastor, ele jejuou e orou para ser um pastor de 
poder. Em resposta às suas profundas orações, Deus 
não apenas lhe deu interpretação da Bíblia, mas 
também o permitiu conhecer Seu coração sem limites, 
assim como Suas providências profundas. O livro 
Confissões foi um dos que incluem o coração e amor 
de Deus para com os patriarcas da fé, e entre o Senhor 
e Seus discípulos.

Já fazem 30 anos desde a publicação de seu 
primeiro livro, suas memórias de testemunho; e em 
celebração a esse 30º aniversário, o Dr. Lee publica 
o livro Lágrimas. Esta obra contém o coração de 

Deus, que tem cultivado a humanidade, e também as 
confissões daqueles que entenderam as lágrimas do 
Senhor e do Pastor.

A Parte I tem o nome de “Até que as Lágrimas se 
Transformaram em Alegria” e inclui as expectativas 
de Deus para o cultivo humano quando este se 
iniciou, Suas confissões cheias de lágrimas durante 
o processo de cultivo, e as confissões de arcanjos 
celestiais e patriarcas da fé que alcançaram corações 
bons e lindos.

Embora tenha sofrido no processo, o Deus de amor 
nunca desistiu de Seu plano de obter verdadeiros 
filhos com quem pudesse compartilhar eterno amor. 
A consequência é que Ele ganhou lindos e verdadeiros 
filhos como Enoque, Abraão, José, Moisés, Samuel, 
Davi, e Elias dos tempos do Velho Testamento.

A Parte II, chamada “O Amor do Qual Ninguém 
Pode Nos Separar”, contém o amor de Jesus, que 
veio à terra para cumprir o dever como Salvador das 
almas, e Sua confissão de amor feita para consolar 
o Pai enquanto subia o Gólgota com a cruz em Seus 
ombros. Essa parte também inclui a confissão cheia 
de lágrimas de Seus discípulos, que sentiram tanto 
Sua falta até o fim de suas vidas e não temeram a 
morte. 

A Parte III, “Lágrimas Se Tornarão Joias e Voarão”, 
mostra o coração do pastor, que quer levar inúmeras 
almas que estão indo para o Inferno à salvação, por 
mais que isso signifique colocar sua própria vida em 
risco. A parte também inclui confissões cheias de 
lágrimas por seu fervoroso amor a Deus.

A Parte IV é chamada de “Lágrimas são Frutos 

de Glória”, e demonstra o processo de almas que 
antes estavam seguindo por um caminho de morte, 
mas aproveitaram a oportunidade da salvação que 
conheceram através do pastor; e sua jornada para 
tomar Nova Jerusalém à força. Crentes fazem lindas 
confissões de gratidão a Deus, que Se dedicou a guia-
los a se tornarem almas brilhantes como joias.

As 140 confissões do livro tocarão o coração dos 
leitores e os encherão do Espírito Santo, como se 
um som claro e puro viesse de algum lugar além do 
natural.

A venda por assinatura de Lágrimas começou em 29 
de março. Dentro de um dia, ele já ficou em primeiro 
lugar dos livros online Mais Vendidos; e no segundo 
dia, ocupou o primeiro lugar em classificações diárias 
e semanais. Você poder procurar pelo título Lágrimas 
no site da Kyobo Book Center e adquiri-lo ali. A partir 
de 17 de abril, ele também fica disponível em livrarias 
por toda a Coréia e como e-book, na Internet.

Publicado o 108º Livro, Lágrimas,
do Dr. Jaerock Lee em Celebração o 

30º Aniversário do Ministério de Livros  

As 100 poesias que despertam 
o espírito, por Dr. Jaerock Lee

Confi ssões
O amor de Deus e do Senhor 
E confissões cheias 
de lágrimas pelas almas

Poesia que desperta o espírito do Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee 

Lágrimas, 
Permeiam o Coração
“Eu sou o SENHOR, seu Pai, que deu tudo com amor pela humanidade.”
  - Confi ssão de Deus Pai

“Se eles sentirem meu coração, sentirão o amor do Pai. Darei a eles tudo e todas as 
coisas.”
  - Confi ssão Solene do Senhor

“Meu amado e precioso rebanho, oro a todo o momento para que não adoeçam, 
tenham difi culdades, nem se frustrem.”
  - A Profundidade do Amor do Pastor

“Como poderia eu estar tão feliz assim? É por causa do poder do pastor.”
  - Confi ssão de um Membro que foi Transformado
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Na úl t ima edição do Notícias 
Manmin, eu disse que, de acordo com 
a lei sobre resgate de terra (Levítico 
25:23-27), o Salvador da humanidade 
deve, em primeiro lugar, ser um 
homem de espírito, alma e corpo; 
e em segundo lugar, não deve ser 
descendente de Adão, que pecou.

Hoje vamos explorar a terceira e 
quarta condições e as razões pelas 
quais somente o Senhor Jesus pôde 
satisfazê-las para Se tornar o nosso 
Salvador.

1. É porque Jesus tem o poder 
espiritual para derrotar o inimigo, 
o diabo

Resgatar companheiros de guerra 
que foram levados cativos requer força 
para derrotar o inimigo. Da mesma 
forma, resgatar a humanidade, que se 
tornou escrava do diabo, requer força 
espiritual para derrota-lo. No mundo 
espiritual, o poder vem de não se ter 
pecado. Assim como as trevas vão 
embora quando a luz vem, quando as 
pessoas habitam inteiramente na luz e 
não têm nenhum pecado sequer, elas 
podem derrotar espíritos malignos que 
pertencem às trevas.

Existem dois tipos de pecado: o 
pecado original e aquele que a pessoa 
comete. “O pecado original” se refere 
aos atributos pecaminosos passado 
a nós por Adão e nossos pais, e o 
“pecado que a pessoa comete” se 
refere aos pecados que as pessoas 

cometem durante suas vidas neste 
mundo. As pessoas deste mundo 
determinam que não importa o quão 
mau o coração de alguém possa ser, 
se esse mal não produzir obras, essa 
pessoa não é considerada “pecadora.” 
Em termos espirituais, todavia, a 
pessoa já é pecadora quando ela 
alimenta o pecado em seu coração 
(1 João 3:15; Mateus 5:28). Um 
indivíduo que pecou com ações ou no 
coração ao menos uma vez já não tem 
mais o poder de salvar a humanidade.

Além do mais, todas as pessoas 
nascidas depois que Adão pecou 
nascem com o pecado original e 
cometem pecados durante o curso 
de suas vidas. Jesus, por sua vez, foi 
concebido pelo Espírito Santo e não é 
descendente de Adão. Portanto, Jesus 
nasceu sem herdar o pecado original 
e, como obedeceu à Palavra de Deus 
em tudo desde o Seu nascimento, não 
cometeu nenhum pecado durante o 
curso de Sua vida nesta terra (Hebreus 
7:26; 1 Pedro 2:22).

Portanto, Jesus possui o poder para 
salvar a humanidade do diabo e não 
está preso na maldição da Lei, que diz 
que “o salário do pecado é a morte” 
(Romanos 6:23). Uma vez que Ele não 
tem pecados, Jesus pôde salvar todos 
os pecadores com Sua autoridade 
espiritual, e pôde governar sobre todas 
as coisas do universo.

Essa provisão da Lei do mundo 
espiritual se aplica não apenas a Jesus, 
mas também aos filhos de Deus que 
creem em Cristo. Todo aquele que 
ama a Deus e vive pela Sua Palavra 
possui poder espiritual para que 
quando ele expulsar o inimigo, o 
diabo e Satanás, em nome de Jesus 
Cristo, ele não tenha lugar diante dele 
e seja obrigado a se submeter e a sair.

Já tive experiências desse tipo 
inúmeras vezes. Antes de crer em 
Deus, pagar pelos meus medicamentos 
e as vistas ao hospital era muito 
difícil, pois sofri com uma variedade 
de doenças por sete anos. Depois de 
aceitar o Senhor, entretanto, tenho 
vivido pela Palavra e toda a minha 
família tem sido guardada e com 
saúde, sem nunca ir ao hospital.

Além disso, quando ordeno e oro 
em nome de Jesus Cristo, pessoas 
sofrendo com vários tipos de doenças 
incuráveis ou terminais como, câncer, 
leucemia, AIDS e muitas outras, 

são curadas. Cegos já viram, surdos 
ouviram, e mudos falaram. Monóxido 
de carbono já foi expulso, e espíritos 
malignos também.

Nenhum out ro  na  h i s tó r ia  da 
humanidade – a não ser Jesus – pode 
satisfazer as condições para ser o 
Salvador. Todos os seres humanos, 
incluindo Buda, Confúcio e Sócrates, 
nasceram com o pecado original 
como descendentes de Adão. Somente 
Jesus está qualifi cado para ser o nosso 
Salvador.

2.É porque Jesus possui amor 
para sacrifi car Sua própria vida

Se um irmão está para se punido 
pela lei por não ter pago sua dívida, 
ele pode evitar sua punição se seu 
irmão mais velho com melhores 
condições fi nanceiras pagá-la para ele. 
Toda a riqueza de seu irmão, todavia, 
não significaria nada se ele não 
amasse seu irmão. Ele só irá pagar a 
dívida do irmão mais novo se amá-lo 
o sufi ciente, ainda que tenha prejuízos.

Uma terra pode ser resgatada de 
acordo com a lei do resgate/redenção 
de terra somente quando o parente 
mais próximo daquele que a vendeu 
está disposto a ajudá-lo por amor. O 
mesmo pode ser dito da redenção da 
humanidade de seus pecados.

Por mais que Jesus satisfaça as três 
primeiras condições de Salvador, 
sem amor Ele não teria redimido os 
pecadores de seus pecados. Tornar-
S e  o  S a l v a d o r  d a  h u m a n i d a d e 
exigiu que Ele passasse por uma 
quantidade colossal de sofrimento e 
aflição conhecida como o “castigo 
pela morte” no lugar de todos os 
pecadores. Jesus foi tratado como se 
fosse o pior e mais cheio de maldade 
criminoso, sujeito a todos os tipos de 
desdenho e desprezo, crucificado, e 
deixado ali para derramar todo o Seu 
sangue e água.

E x i s t e m  m u i t a s  m a n e i r a s  d e 
se  executarem cr iminosos,  mas 
de acordo com as leis do mundo 
espiritual, o Salvador teria que redimir 
os pecadores de seus pecados não 
apenas morrendo, mas tinha de morrer 
pendurado em uma cruz de madeira 
e sangrar até a morte. Gálatas 3:13 
diz, “Cristo nos redimiu da maldição 
da lei quando se tornou maldição em 
nosso lugar, pois está escrito: ‘Maldito 
todo aquele que for pendurado num 

madeiro.’”
Aqui, “a maldição da lei” se refere 

à lei espiritual de Romanos 6:23, “O 
salário do pecado é a morte.” Uma 
vez que a morte, a maldição da lei, 
veio sobre os pecadores de acordo 
com as leis do mundo espiritual, a 
forma como o Salvador salvaria a 
humanidade de seus pecados teria de 
ser de acordo com as leis do mundo 
espiritual também. Isso significava 
que Ele teria de ser pendurado no 
madeiro no lugar dos amaldiçoados 
pecadores.

O mesmo se aplica ao fato do 
Salvador ter sangrado até a morte. 
Levítico 17:14 diz, “porque a vida 
de toda carne é o seu sangue”, e 
Hebreus 9:22 nos lembra, “De fato, 
segundo a Lei, quase todas as coisas 
são purificadas com sangue, e sem 
derramamento de sangue não há 
perdão.” Uma vez que “sangue” 
é o mesmo que “vida” em termos 
espirituais, o sangue do Salvador era 
necessário para que os pecadores 
fossem perdoados e recebessem vida.

Contudo, não seria qualquer sangue 
de alguém pendurado em um madeiro 
que poderia redimir o homem de seus 
pecados, mas somente um sangue 
puro e limpo, sem traços de atributos 
pecaminosos. Para que você acha que 
um homem sem pecado morreria de 
forma tão brutal no lugar de outros?

Um sacrifício assim só pode ser 
feito quando o indivíduo ama a outra 
pessoa mais do que a sua própria 
vida. Ele só pode Se tornar o Salvador 
quando ama os pecadores o sufi ciente 
para levar seu sofrimento miserável 
na cruz por eles. Ao demonstrar tal 
amor, Jesus Se tornou nosso Salvador 
(Romanos 5:7-8).

Irmãos e irmãs em Cristo, o amor 
de Deus não muda e não busca seu 
próprio benefício. Com esse amor, 
aceitem Jesus Cristo, e não apenas 
recebam a salvação, mas obtenham 
uma fé verdadeira e levem o maior 
número possível de almas para o 
caminho da salvação.

Rezo em nome do Senhor para que 
cada um de vocês perceba claramente 
que somente Jesus é nosso Salvador, 
aceita a Jesus Cristo e não apenas 
recebe a salvação, mas também ganha 
fé verdadeira e leva outros incontáveis 
ao caminho da salvação.

Por que Jesus é o Nosso Único 
Salvador? (2)

“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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O Amor Gravado 
em Nosso Coração

Aqueles que entendem e gravam o grande amor de Deus no coração podem ter segurança em qualquer 

situação e dar graças em todas as coisas. Podemos ser guiados ao melhor caminho dentro 

da boa vontade de Deus quando admitimos que o Deus de amor nos direciona (Provérbios 3:6).

Vejamos, pois, que tipo de amor devemos gravar em nossos corações, 

como pessoas que foram compradas pelo sangue do Senhor.

Como diz João 3:16, “Porque Deus tanto amou 
o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que 
todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida 
eterna”, Deus teve misericórdia da humanidade, 
que caiu em pecados e ilegalidade seguindo por 
um caminho de morte, e deu o Seu único Filho 
por ela.

1  João  4:9 -10  d i z ,  “Foi  a ss i m que  Deu s 
manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu 
Filho Unigênito ao mundo, para que pudéssemos 
viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não 
em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que 

ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação 
pelos nossos pecados.” Quando ainda éramos 
pecadores, Deus manifestou Seus amor ao nos 
enviar Seu Filho Jesus para que Ele morresse na 
cruz em nosso lugar (Romanos 5:8).

Ao enviar Seu único Filho à terra e fazer Dele 
um sacr if ício expiatór io, Deus nos redimiu 
de todos os pecados e nos abriu o caminho da 
salvação. Contudo, Ele não pôde assistir ao Seu 
único Filho Jesus sendo crucif icado e virou-
Se para outro lado enquanto Ele era zombado e 
morto por pecadores. Deus chorou muito e no 

momento da morte de Cristo, Seu coração doeu 
tanto que o sol se escureceu, a terra sacudiu, e 
as rochas foram partidas. Deus nos deu vida ao 
passar por tão grande sofrimento e nos permitiu 
chamaá-Lo de Pai.

Portanto, crentes que já foram salvos não devem 
se esquecer do amor de Deus, que não poupou 
Seu próprio Filho e gravou Seu coração no fundo 
de seus corações. Devemos tentar sermos Seus 
verdadeiros filhos que podem compartilhar amor 
com Ele para sempre.

“Por Seu Amor, Deus Me Deu Seu Único Filho”

O Deus de amor não só nos  salvou ,  mas 
também nos prepara um glorioso lugar celestial. 
Devemos ser gratos por isso. Aqueles que creem 
no amor de Deus e no Senhor, e habitam na 
verdade, podem receber esses lugares celestiais 
assim como recompensas de acordo com o que 
fizeram nesta terra.

O importante é andarmos na Luz (1 João 1:7) 
para sermos limpos de todo pecado pelo poder 
do sangue de Jesus. Isso significa que devemos 
obedecer à Palavra e aprendê-la, transformando 
nossos corações. Em outras palavras, devemos 
nos livrar de todo ódio, ar rogância e raiva e 
encher nossos corações de amor, humildade e 

gentileza, que pertencem à verdade.
Dessa for ma,  depois  que pessoa aceit a  o 

Senhor, ela deve se despojar da maldade e tentar 
encher seu coração de bondade e amor por meio 
de atitudes. Só assim ela poderá ser considera 
justa (Tiago 2:17, 26). Somente quando vivemos 
na verdade com fé é  que podemos receber 
respostas a tudo o que pedirmos. Nossa alma 
prospera, tudo vai bem conosco, e recebemos 
boa saúde (3 João 1:2).

João 14:2 diz, “Na casa de meu Pai há muitos 
aposentos; se não fosse assim, eu lhes ter ia 
dito. Vou preparar-lhes lugar.” O Senhor, que 
ressuscitou e subiu aos céus, está preparando 

lugares celestiais para os crentes que habitam 
na verdade e anseiam pelo dia em que poderão 
amá-Lo e serem amados por Ele no Céu. Se 
nos der mos conta do amor do Sen hor,  não 
olharemos para o mundo, não pecaremos, não 
dese ja remos nem te remos v í ncu los  com o 
mundo, pois creremos na glória do Céu.

Por tanto, que possamos amar a Deus com 
todo o coração, mente, devoção e vida para que 
possamos ir para o mais glorioso lugar, a Nova 
Jer usalém para compar t i lharmos amor com 
Deus para sempre.

“Com Amor, Deus Prepara um Lugar para Eu Morar no Céu”

Embora o Deus de amor quisesse salvar o 
mundo, se Jesus não tivesse obedecido à vontade 
de Deus, o caminho da salvação não teria sido 
aberto. Contudo, Jesus conhecia bem o coração 
de Deus, que tanto ama a humanidade. Ele estava 
disposto a tomar todos os pecados do mundo 
sobre Si e tornou-Se nossa expiação. Ele tomou 
sobre Si todos os sofrimentos por nós.

Q u a nd o  p e s s o a s ,  q u e  e r a m  Su a s  me r a s 
cr iaturas, cuspiram Nele, zombaram Dele e 
O ch icotea ram, rasgaram Suas roupas e  O 
crucif icaram, Ele poderia tê-las destruído na 
mesma hora em um piscar de olhos. Jesus poderia 

ter feito fogo cair do céu e ter chamado o exército 
celestial para destruir a todos. Contudo, a fim 
de cumprir a providência da salvação humana, 
Ele tomou todos os sofrimentos da miserável 
crucificação.

Ele  n a s c e u  e m  u m  e s t á bu lo  p a r a  q u e  a 
humanidade, que não passava de bestas, pudesse 
recuperar a imagem de Deus e cumprir seu dever 
como humanos (Eclesiastes 3:18; 12:13-14). Além 
disso, Ele tomou o caminho da pobreza para nos 
redimir dela e nos tornar ricos (2 Coríntios 8:9).

Ele existia na forma de Deus (Filipenses 2:6), 
mas foi perfurado e machucado por causa dos 

nossos pecados e iniquidades. Ele assumiu o 
castigo, foi chicoteado, e derramou Seu sangue 
para que pudéssemos desfrutar de paz e fôssemos 
l iber tos de todas as doenças (Isaías 53:5-6; 
Mateus 8:17; 1 Pedro 2:24). Ao usar a coroa de 
espinhos, Ele nos redimiu dos pecados cometidos 
em nossos  pensamentos  e  nos  capacitou a 
usarmos lindas coroas celestiais.

Assim, aqueles que foram salvos por Jesus 
Cristo devem guardar no coração a imagem de 
Seu rosto coberto de sangue e Seus olhos de amor 
pelas almas, e dar graças em tudo.

“Em Seu Amor, o Senhor Deu Sua Vida por Mim”
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Na s c i  e m  u m a  f a m í l i a  c u jo s 
membros sempre foram engajados em 
música tradicional coreana. Quando 
estava na 12ª séria do Ensino Médio 
Nacional de Artes Tradicionais, fui 
levado ao Culto de Sábado de Louvor 
e Adoração da Manmin. Ganhei fé no 
Deus vivo enquanto louvava e comecei 
a frequentar a igreja, apresentando-me 
com o Grupo de Música Tradicional 
Coreana, Serem. Contudo, depois 
que ent rei  no Depar t amento de 
Instrumentos de Cordas Tradicionais 
Coreanos da Universidade de Ang em 
2006, comecei a gostar dos prazeres 
mundanos com amigos e a única coisa 
que fazia era guardar o Dia do Senhor.

Depois do exército, voltei para a 
escola. Fiz muitas apresentações e 
ainda mais amigos. Passava os dias 
bebendo e saindo. Minha justificativa 
para mim mesmo era que eu estava 
gostando da música; contudo, em 
parte do meu coração eu via que não 
havia salvação para mim quando 
o Pastor Presidente nos encorajava 
a  de i xa r  nossos  pecados  e  nos 
arrepender com lágrimas.

No fim de 2011, antes da minha 
graduação, decidi viver minha vida 
cristã adequadamente. Parei de beber, 
fumar e com os relacionamentos 
com o sexo oposto. Não sabia como 
orar, mas comecei a ir às Reuniões 
de Oração Daniel toda noite e a pedir 
a Deus que t ivesse miser icórdia 
de mim. Na terceira segunda-feira 
de dezembro, recebi a g raça do 
ar rependimento. Chorei a ponto 
de meu nariz f icar congestionado 
e fui convencido de que tinha sido 
perdoado. Era grande a gratidão em 
meu coração.

M a i s  t a r d e ,  m i n h a  v i d a  s e 
t ransfor mou e eu comecei a me 
e s f o r ç a r  a o  m á x i m o  p a r a  s e r 
renovado. Quando eu não conseguia 
guardar meu coração e tropeçava, me 
arrependia na mesma ora e oferecia 
meu coração a Deus novamente por 
meio de apresentações especiais do 
Grupo de Música Coreana Tradicional, 
Serem, para retribuir a Sua graça.

Depois que me formei, continuei 
com muitas apresentações e comecei 
a fazer uma pós-graduação em 2014. 
Aquilo não foi fácil para mim, pois 
tudo o que eu havia estudo tinha sido 

música, mas dei o meu melhor para 
me tornar uma fonte de ajuda no reino 
de Deus no futuro. Por dois anos eu 
tentei servir meus amigos e alunos 
que pertencem ao Departamento de 
Educação Musical como presidente da 
associação de alunos.

Em 29 de julho de 2016, pouco antes 
do fim do meu curso, divulgaram uma 
vaga para professor de flauta coreana 
t radicional em minha escolar de 
Ensino Médio. Não tinha a intenção 
de me tornar professor, mas por acaso 
pensei que aquele cargo seria meu. 
Tratava-se de uma oportunidade rara 
já que havia 23 anos desde que aquela 
posição havia sido aberta pela última 
vez.

A p a r t e i - m e  c o m p l e t a m e n t e 
do mundo e parei  com todas as 
apresentações públicas. Comecei a me 
preparar para o teste. Orava na igreja 
todas as coisas e me preparava para 
a apresentação de teste ensaiando-a 
até 2, 3 ou 4 da manhã. Meus lábios 
doíam de tanto ensaiar e minha flauta 
ficava suja de sangue; mas achei que 
o Pastor Presidente ficaria feliz se eu 
alcançasse aquele objetivo.

Em 20 de janeiro de 2017 as músicas 
que deveríamos preparar para o teste 
foram divulgadas. Havia dois testes, 
e os candidatos tinham que ter uma 
licença em outro curso superior e o 
terceiro nível do Teste de História 

Coreano, e eu tinha ambos. Quando 
olho para tudo, vejo que tudo foi 
a direção de Deus. Bem na época 
de minha graduação, o cargo para 
professor de flauta foi anunciado. Se 
eu tivesse começado os estudos um 
semestre mais tarde ou não tivesse 
escrito minha tese no tempo certo, 
eu teria me graduado mais tarde e 
não poderia participar do processo 
seletivo.

Em 27 de janeiro, recebi oração do 
Pastor Presidente com o teste em meu 
coração quando fui à sua casa durante 
os feriados do Novo Ano Lunar. Em 
11 de fevereiro, fiz a prova escrita 
e a audição. Em 14 de fevereiro, 
fiz a segunda prova, que consistia 
em preparar uma aula, simular a 
aula, e depois, uma entrevista mais 
detalhada.

Como Deus estava comigo, me 

senti à vontade, como se estivesse me 
divertindo em casa. Dois dias depois, 
recebi a mensagem me parabenizando 
–  eu  con seg u i  se r  cont r a t a do! 
Ajoelhei-me diante de Deus e O 
ofereci uma oração de gratidão.

Sou o único professor de f lauta 
em todo o Ensino Médio Nacional 
de  A r tes  Trad ic iona is ,  e  sou o 
profissional mais novo que já ocupou 
o cargo. Recebi também a qualificação 
de ser vo civ i l ,  que per tence ao 
Ministério da Cultura, Esportes e 
Turismo. Muitos artistas e cantores, 
meus professores, amigos, familiares 
e parentes me parabenizaram pela 
conquista.

Ag r a de ço  a  Deu s  por  t e r  me 
abençoado tanto e me salvado. Eu 
estava seguindo por um caminho de 
morte e hoje tenho esperança pela 
Nova Jerusalém. Aleluia!

Eu saía muito com meus amigos, mas sempre me sentia vazia. Perguntava-me 
por que havia nascido, por que existia, e se o amor verdadeiro realmente existia.
Em abril de 2016, o Diácono Achramon me levou à Igreja Manmin de Chiang Rai 
e lá eu senti o calor do amor dos membros. Também enxerguei o propósito da 
minha vida enquanto ouvia o sermão do Pastor Presidente, Dr. Jaerock Lee, via 
GCN. Passei a ter esperança de viver segundo a vontade de Deus e comecei a 
guardar o Dia do Senhor e a participar da Reunião de Oração Daniel todas as 
noites. Em agosto, fui curada de um problema estomacal, que era uma doença 
crônica, e em setembro minhas dores de cabeça desapareceram.
Estou muito feliz por levar uma vida cristã. Quanto mais orei fervorosamente, 
mais me dei conta da maldade que havia em mim e me arrependi de ter 
entendido mal os outros e tê-los julgado, sempre olhando para meus próprios 
interesses. Pude me despojar daquelas coisas, e comecei a levar meus amigos 
e colegas de trabalho à igreja, gostando de ter uma vida cristã juntamente com 
eles.
Agradeço a Deus e ao Senhor por terem me permitido conhecer o verdadeiro 
pastor, entender o quanto sou preciosa e ser verdadeiramente feliz. Também 
agradeço ao Pastor Presidente por cuidar de mim com a Palavra da vida; e ao 
Pastor Jaewon Lee, que ministra em minha igreja, e sua família por sua devoção 
a nós, membros.

“Estou Feliz por 
Perceber Como 
Sou Preciosa” 

Irmã Jintra Sei, 20 anos, 
Igreja Manmin de Chiang Rai, 

Tailância

Diácono Jeongwoo Yu, 31 anos, Missão de Jovens Adultos, Igreja Central Manmin

“Corro Avidamente para a Glória de Deus como 
Membro das Artes Performáticas da Manmin”

Grupo de Música Coreana Tradicional, Serem, fazendo uma apresentação especial
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