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Telão de LED Instalado em Celebração ao
36º Aniversário da Manmin
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Na celebração do 36º aniversário da
igreja, a imagem de fundo do santuário
principal no altar foi substituída por
um enorme telão de LED. Em 20 de
julho, ele foi mostrado aos membros
durante o culto noturno de sextafeira, e os membros da Igreja gritaram

Em agosto de 1996, este quadro
foi pintado quando o quinto
santuário foi construído. Mostra a
segunda vinda do Senhor nos ares, a
ressurreição dos crentes que foram
salvos, e o arrebatamento daqueles
que serão apanhados vivos.
O quadro foi feito porque o pastor
sênior Dr. Jaerock Lee quer que os
membros da Igreja não se machem
com o pecado nem com o mal deste
fim dos tempos, mas se assemelhem
a o S e n h o r, t e n t e m e n f e i t a r- s e
como suas noivas, e levem vidas
c r i s t ã s fe l i z e s , c o m e s p e r a n ç a
para conhecê-Lo. Ele foi retocado
du as vezes, u ma vez em 20 01 e
novamente em 2015 para mostrar
mais detalhes do reino espiritual.
A Volta do Senhor
Quando o Senhor Jesus ascendeu
ao céu, os anjos disseram: “este
Jesus, que foi levado de você para
o céu, virá da mesma forma como
você o viu ir para o céu” (Atos 1:11).
Quando se t rat a de sua seg u nda
vinda, Apocalipse 1:7 diz: “Eis que
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com alegria. Tal tecnologia traz mais
vivacidade à imagem da segunda vinda
do Senhor, que toca muito as pessoas
que anseiam por Sua vinda (fotos 1-4).
O telão de LED tem 13 metros de
largura e 5,5 metros de altura, com
resolução de 4k. Ele exibe materiais
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de assistência para os cultos como
escrituras relevantes para sermões,
i mage n s e fotos. A at e nçã o d a s
pessoas deve aumentar e elas devem
compreender melhor os sermões, além
de terem mais facilidade para adorar
em espírito e em verdade. Além disso,

“Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus,
o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o
Senhor para sempre” (1 Tessalonicenses 4:16-17).

ele está vindo com as nuvens” e 1
Tessalonicenses 4:16 diz, “pois o
próprio Senhor descerá do céu com
u m g r ito, com a voz do A rcanjo
e com a t rombet a de Deus, e os
mor tos em Cr isto se leva nt a r ão
primeiro”.
Hostes Celestiais e Anjos com
o Senhor
Um g r upo de a njos que tocam
trombetas virão na frente do Senhor

que virá nas nuvens. Em ambos os
lados Dele estarão grupos de anjos
guerreiros. Na linha de frente deles,
estará o Arcanjo Miguel liderando
o grupo à direita do Senhor. Atrás
dos g r up os de a njos g ue r rei ros
estarão inúmeros arcanjos, também
escoltando o Senhor. Os arcanjos
com aparência mais masculina
apa r e c e ndo e st a r ã o à d i reit a , e
aqueles que são mais femininos,
estarão à esquerda.
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uma variedade de imagens do céu,
da natureza e dos membros presentes
também podem ser exibidas.
Em 22 de julho, deu-se a
apresentação de celebração do 36 º
aniversário após o culto noturno de
domingo (fotos 5-7).
Os Patriarcas da Fé Estarão
com o Senhor
Nos dois lados e atrás do Senhor
estarão os salvos após a criação de
pé de forma ordenada. Na primeira
linha estão Elias e Abraão à direita,
e Moisés e Enoque à esquerda, que
teve fé grande o suficiente para ser
arrebatado vivo sem ver a morte. Na
segunda linha estarão os apóstolos
Paulo, Pedro, João, Davi, e Samuel à
direita; e Maria Madalena, a Virgem
Maria, Esther, e Ruth à esquerda.
O ut r o s c r e nt e s e s t a r ã o d e p é à
retaguarda com homens à direita e
mulheres à esquerda.
Quando o Senhor Vier nos Ares,
Pessoas em Todo o Mundo Serão
Transformadas e Arrebatadas
Pastores e crentes que se adornam
c o m o a s n oiv a s d o S e n h o r q u e
a nseia m por Su a seg u nd a v i nd a
serão subitamente transformados e
arrebatados seguindo as direções
de anjos, como mostrado no telão.
No meio estão o pastor sênior Dr.
Jaerock Lee e membros Manmin.
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Comendo da Carne e Bebendo do
Sangue do Filho do Homem (2)
Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

“Jesus lhes disse: ‘Eu lhes digo a
verdade: Se vocês não comerem
a carne do Filho do homem e não
beberem o seu sangue, não terão
vida em si mesmos. Todo o que
come a minha carne e bebe o meu
sangue tem a vida eterna, e eu o
ressuscitarei no último dia. Pois a
minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue é verdadeira
bebida’” (João 6:53-55).

●●●
A fim sustentar a vida da carne,
um indivíduo precisa se alimentar e
permanecer hidratado. A água permite
a digestão e absorção de nutrientes,
bem como a descarga de resíduos
desnecessários e matérias venenosas
de dentro do corpo. Embora aceitemos
Jesus Cristo, recebamos o Espírito
Santo, e nos tornemos filhos de Deus, a
vida eterna só é ganha quando comemos
a carne e bebemos o sangue do Filho do
Homem.
Como podemos comer a carne e
beber o sangue do Filho do Homem?
Continuando a partir da última edição,
vamos nos aprofundar nesse assunto.
1. Precisamos Transformar a
Carne do Filho do Homem em
nosso Pão
Comer da carne do Filho do Homem,
isto é, fazer dela nosso pão, exigenos também beber do sangue do Filho
do Homem. Em outras palavras, não
devemos apenas construir o nosso
conhecimento de Deus através da
audição e leitura diligentemente de
Sua Palavra, mas devemos também
fazer da Palavra o nosso pão para que
ela seja gravada em nosso coração.
Qual, então, é a diferença entre “fazer
pão da palavra de Deus no coração”

e “construir e armazenar Sua Palavra
como conhecimento”?
Qualquer informação armazenada
no cérebro pode ser esquecida, e só
porque nós “sabemos” a verdade não
garante necessariamente que vamos agir
de acordo com a verdade. Ao recitar a
Bíblia, não devemos apenas memorizar
os versículos com os nossos lábios,
mas também fazer um esforço para
meditar em cima deles. Por exemplo, se
memorizarmos o versículo de Mateus
5:44 que diz: “Ame seus inimigos e ore
por aqueles que o perseguem”, então
devemos ser capazes de colocá-lo em
prática em nossas vidas.
Quando alguém nos faz o que é mal e
nos persegue, de acordo com a Palavra
de Deus, seremos capazes de amar e até
orar por essa pessoa. Se mantivéssemos
o mandamento de Deus somente em
nossa cabeça como mero conhecimento,
nossos corações ficariam perturbados,
e poderíamos até mesmo vir a odiar tal
pessoa, chegando a finalmente, retribuir o
mal com o mal. No entanto, se fizermos
pão deste mandamento em particular, o
amor e a misericórdia exalarão de dentro
de nós e ficaremos livres de ódio e de um
temperamento ruim. Quando fazemos
o pão da humildade continuamente, nos
livramos da arrogância.
2. Devemos Beber o Sangue do
Filho do Homem Juntos
Nosso fazer pão da palavra de Deus
requer não só a compreensão das
Escrituras na inspiração do Espírito
Santo, mas também o recebimento da
graça de Deus e da força através da
oração fervorosa. Outra coisa necessária
nesta fase é o esforço de cada indivíduo
para acreditar corretamente na Palavra e
para colocá-La em prática. Este é o ato
de beber do sangue do Filho do Homem.
Portanto, “beber do sangue do Filho do
Homem” refere-se a praticar a Palavra
de Deus. A Palavra de Deus pode ser
dividida em quatro categorias. Elas são
“Guarde”, “Livre-se”, “Faça”, e “Não
faça”, e devemos observar e obedecer a
cada uma delas.
Sem atos de obediência, não
vivenciaremos as obras de Deus e, sem
experiências em primeira mão com as
obras de Deus, não seremos capazes de

ir além da fé que é mero conhecimento.
Tiago 2:22 diz-nos, “Você pode ver que
tanto a fé como as suas obras estavam
atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada
pelas obras”. Somente quando
mostrarmos a Deus atos de fé, a fé como
conhecimento será transformada em fé
espiritual.
Mesmo se a fé de alguém for tão
pequena como um grão de mostarda no
início, quando a pessoa continua tendo
ações de fé diante de Deus, Deus a
permite experimentar Sua graça e poder
e trabalha para nutrir sua fé para que esta
aumente. Quando confiamos na palavra
de Deus e a colocamos em prática a cada
momento de nossas vidas, alcançamos
“à medida da estatura que pertence à
plenitude de Cristo” (Efésios 4:13).
Por outro lado, se não colocarmos
a Palavra de Deus em prática mesmo
quando nossa fé for do tamanho de
uma semente de mostarda depois
de recebermos o Espírito Santo, não
seremos capazes de ter experiências
espirituais nem nossos corações serão
transformados, independentemente
da duração de nossas vidas em Cristo.
Reconhecendo que, no pior dos
casos, podemos ter nossa fé roubada e
ficar completamente afastados da fé,
quero encorajar a cada um de vocês a
aperfeiçoarem sua fé ao beber o sangue
do Filho do Homem.
3. Devemos Ter Fé com Obras
para Receber a Salvação, a Vida
Eterna, Respostas E Bênçãos
Se você confia nas promessas de Deus
escritas na Bíblia, sua fé certamente será
acompanhada de ações condizentes.
Suponha que alguém prometeu-lhe um
tesouro no valor de milhões de dólares
e colocou-o em Washington, D. C. Ele
lhe disse que se você andasse por todo
o caminho da cidade de Nova York,
cobrindo cerca de 331 quilômetros
(cerca de 206 milhas) a pé, você poderia
pegá-lo. Se você realmente quisesse o
tesouro e se a pessoa que o informou é
confiável, você iria a pé de Nova York
para Washington.
Por essa razão, a segunda metade
de Tiago 2:26 lembra-nos que “a fé
sem obras é morta”. Muitas pessoas
professam com seus lábios, “Eu acredito

no Deus todo-poderoso”, mas por serem
incapazes de acreditar plenamente, não
podem demostrar o tipo de fé que é
acompanhada por ações. Assim como
encontramos na Palavra de Deus,
somente a fé espiritual acompanhada de
atos pode nos dar a salvação, bênçãos de
Deus, e respostas às nossas orações.
Algumas pessoas citam Romanos
10:13, que nos diz: todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo”,
para argumentar que mesmo as pessoas
que vivem em pecado podem ser salvas
se professarem sua fé. Elas tentam
justificar seus modos pecaminosos. No
entanto, este versículo em particular
simboliza o amor ilimitado de Deus
que salvou os pecadores através de
Jesus Cristo e não deve ser usado para
justificar os iníquos.
Como a palavra de Deus sempre
é e deve ser analisada em conjunto,
devemos olhar para cada versículo na
Bíblia dentro de seu contexto, e somente
a interpretação das Escrituras pela
inspiração do Espírito Santo irá produzir
uma compreensão precisa. Romanos
10:9-10 diz, “Se você confessar com
a sua boca que Jesus é Senhor e crer
em seu coração que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, será salvo. Pois com o
coração se crê para justiça, e com a boca
se confessa para salvação”. Romanos
10:13, na verdade, significa que somente
as confissões dos lábios daqueles que
chegaram à justiça resultarão na salvação.
O que, então, a Bíblia quer dizer
quando nos diz, “... com o coração se
crê para a justiça”? Lemos em Romanos
2:13, “não são os que ouvem a Lei que
são justos aos olhos de Deus; mas os que
obedecem à lei, estes serão declarados
justos”. Em outras palavras, quando
realmente cremos de coração na Palavra
de Deus que ouvimos, viveremos de
acordo com sua Palavra, e isso permitirá
que sejamos justificados, o que por sua
vez resulta em justiça.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
ao comerem diligentemente a carne e
beberem o sangue do Filho do Homem,
oro em nome do Senhor para que vocês
agradem a Deus com o tipo de fé que é
acompanhada de atos e prosperem em
cada área de suas vidas!

Portuguese

Confissão de Fé
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 Igreja Central Manmin acredita na ressurreição 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.
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Testemunhos

A Manmin Renova a Vida e o Ministério de
Cristãos em Todo o Mundo
Dr. Andre Gasiorowski,
presidente da coligação Mão que Ajuda, Israel
p

Sr. Sergey Velbovets,
presidente
da INVICTORY MEDIA GROUP, Canadá
preside

““Membros Da Manmin Estão

“A Verdadeira
V
Fé Para Servir

Fe
Felizes Graças À Devoção E Ao

A Deus Sinceramente É

Amor Do Pastor”

Encontrada Aqui”

Eu resolvi muitos problemas pessoais pela poderosa oração do Dr.
Jaerock Lee, e minha esposa também foi curada de seus problemas
nas costas por sua oração. Eu acredito que obras poderosas como as
o Dr. Lee mostrou podem ser realizadas apenas porque ele alcançou
a santificação e dedicou toda a sua vida à oração e jejum com um
grande senso de dever para o Reino de Deus. Tais obras não podem
acontecer apenas com o simples conhecimento de Deus e um pouco
de comunicação com Ele.
Na minha visita à Manmin, experimentei a vida feliz de viver
na cura, nas respostas e na bênção de Deus. Quando conheci o Dr.
Lee, fiquei impressionado com seu amor absoluto pelos membros da
igreja e sua humildade como servo de Deus. Ele me deu um grande
exemplo de como podemos nos tornar amigos de Deus. Quando o
vi, tomei a decisão de me renovar.
◆
O Ministério de Manmin tem se expandido mais e mais ao longo do
tempo e tem dado bons exemplos de como o trabalho de Deus deve ser
realizado. Quero continuar a ajudar o Ministério da Manmin e tornarme uma testemunha de Deus que trabalha com o Dr. Lee.

A Igreja Central Manmin e o Dr. Jaerock Lee têm mostrado como
verdadeiros cristãos devem viver. Muitas pessoas aprenderam a verdadeira
devoção a Deus deles e receberam cura e respostas através da oração do
Dr. Lee. Minha esposa também experimentou o trabalho de sua oração há
sete anos. Em seu 9o mês de gravidez, ela não sentia qualquer movimento
do bebê por alguns dias. Mas logo depois que ela recebeu sua oração,
nosso bebê começou a se mover novamente.
◆
Embora eu tenha encontrado muitos pastores inf luentes em todo o
mundo, há muito poucos que estão sempre prontos para servir os membros
da igreja 24 horas todos os dias como o Dr. Lee faz. É necessário que os
pastores realizem seu ministério com uma atitude como a do Dr. Lee e
alcancem a vida dos membros da igreja. Nós faremos nosso melhor para
espalhar seu ministério aos pastores pelo mundo inteiro.
Sou muito grato por aprender o evangelho da santidade, que não tem
qualquer influência das tendências mundanas. Em suas mensagens, o Dr.
Lee aponta os pecados que Deus odeia e enfatiza que devemos nos tornar
seus verdadeiros filhos que vivem de acordo com a Palavra de Deus.
Estou muito honrado de poder participar de seu ministério.

Irmão Yordanis Castro,
Guayaquil, Equador

“Parei De Beber e Usar Drogas,
e Minha Vida
Foi Renovada”
Antes que eu soubesse sobre o Ministério de Manmin, minha vida
era como um navio à deriva no meio do oceano sem uma bússola. Eu
sou de Cuba, mas depois que eu perdi meus pais, me mudei para o
Equador. Depois de ter sido demitido do meu trabalho, comecei a viver
na solidão e na dor e a beber e a fumar maconha.
Fiz um curso em uma escola de mágica e comecei a fazer mágicas
profissionalmente em hospitais, escolas e teatros, e programas de TV
para crianças. Enquanto trabalhava, eu fiz ainda mais amizade com
o mundo. Bebia, usava drogas e fumava. Meus pulmões começaram
a ser danificados, e os efeitos colaterais da cirurgia na minha fratura
da perna me faziam sofrer de dor nos tornozelos e costas. Passei a ter

rinite alérgica crônica e distúrbio nervoso.
Comecei a procurar a palavra de vida que poderia me salvar da
escuridão. Em 2015, aconteceu de eu ler um artigo sobre o Dr. Jaerock
Lee e a Igreja Central Manmin na Internet. O testemunho do Dr. Lee
tocou meu coração. Comecei a ouvir seus sermões e orei. Eu recebi a
cura de minhas doenças através de sua oração para os doentes! Eu virei
uma nova página em minha vida. Parei de beber, fumar e usar drogas.
Fui curado da rinite alérgica crônica e meus pulmões se tornaram
normais. Também fui liberto da desordem nervosa alérgica.
Depois que recebi tão incrível graça, espalhei meus testemunhos
a outras pessoas e “a mensagem da Cruz” entregue pelo Dr. Lee. Eu
participo dos cultos da Igreja Manmin do Peru ou da Colômbia via
YouTube e agora estudo as mensagens do Dr. Lee através do SNS. Eu
também leio o Jonal Da Manmin em espanhol no site da igreja.
Espero que a palavra de vida seja entregue a mais pessoas e que
muitos mais, incluindo a minha família e amigos sejam salvos. Eu
também gostaria de visitar a Coréia e ver o Dr. Lee pessoalmente um
dia. Estendo meus sinceros agradecimentos ao pastor sênior Dr. Jaerock
Lee, que me levou a buscar Deus todos os dias, a amar Jesus Cristo, e a
orar no Espírito Santo.
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“Meu Bebê Estava
No Grupo De
Alto Risco de Ter
Síndrome de Down,
Mas Tornou-Se
Normal!”

“Nasci Surdo, mas Ganhei
a Capacidade De Ouvir e
Também Fui Curado de
Paralisia Facial!”
Irmão Elvis Nebijs, 23 anos,
Igreja Manmin de surdos Letónia

Diaconisa Hyerim Cho, 28 anos, Paróquia 12, Igreja Central Manmin
Em junho de 2017, f iquei feliz em
descobr ir que eu tin ha concebido o
meu primeiro bebê. Os resultados dos
exames de sangue realizados em 24 de
outubro, na 17a semana, e na 13a semana
de gravidez, no entanto, revelaram que
as chances do meu bebê ter síndrome
de Down eram muito altas. Quando
a possibilidade é maior do que 1/270,
é quase completamente síndrome de
Down. Mas meu bebê era 1/5, que era
muito alto. Eu estava frustrada e me
derramei em lágrimas naquele momento,
mas comecei a pensar que eu não tinha
razão para me preocupar porque Deus
está vivo.
◆
Recebi a oração do pastor sênior Dr.
Jaerock Lee para os doentes via GCN
com fé e fiz o re-teste no dia seguinte.
Após o teste, eu participei da reunião
de cura divina do Centro De Oração
M a n m i n e p e r c e bi q u e e u d e ve r ia
alcançar o amor espiritual pelo meu
marido e que devíamos servir um ao
outro. Eu queria que meu marido me
servisse desde que eu fiquei grávida, mas
eu me arrependi de uma mentalidade tão
egoísta. Comecei a limpar a minha casa
pensando nele que voltou para casa do
trabalho e comecei a tentar servi-lo com
bondade e amor.
Também participei de todos os cultos,
reunião de oração de Daniel, reunião
de oração do distrito de terça-feira,
culto das células e reunião especial de
oração. Orei fervorosamente e acumulei
atitudes de devoção. Também olhei para
meu passado com meu marido, diácono

Chulho Cho, porque sabíamos que a
doença de uma criança vem do pecado
de seus pais. Eu me arrependi de não
ter orado e vivido pela Palavra e ter
sido amiga do mundo. Pedi a graça e a
misericórdia de Deus.
Então, vim a ter a certeza da resposta.
Eu escutava o dia todo aos sermões do
pastor sênior na GCN. Deixava meu
bebê ouvir. Recebia sua oração para os
enfermos com o lenço do poder na minha
barriga quando ela era feita na GCN (atos
19:11-12). Meu pastor paroquial, líderes
distritais e conhecidos oraram por meu
bebê com amor.
◆
Em 7 de novembro, o resultado do
re-teste saiu. Ouvi do hospit al que
meu bebê era normal. Naquela noite
eu derramei um monte de lágrimas de
agradecimento com o meu marido na
reunião de oração Daniel.
Em 17 de dezembro, eu disse ao pastor
sênior: “meu feto foi curado da síndrome
de Dow n pela fé!” Ele f icou muito
satisfeito e orou por um parto seguro e
fácil. Em 27 de março de 2018, eu dei a
luz meu bebê com facilidade e segurança
como ele havia orado por mim. Aleluia!
Tudo isso foi uma boa oportunidade
para a minha família ser espiritualmente
desperta. Sentimos o profundo amor
de Deus e do Senhor que querem que
cor ramos fer vorosamente para Nova
Jerusalém, o melhor lugar de moradia
no céu. Eu dou todos os agradecimentos
e glória a Deus que me curou e estendo
sinceros agradecimentos ao pastor sênior
que orou por mim com amor.

Teste de triagem durante a gravidez

Antes da oração: Síndrome de Down foi diagnosticada Após a oração: O bebê nasceu normal após a oração
como resultado de um teste de um pedaço de DNA do do Dr. Jaerock Lee
feto no sangue da mãe
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E u n a s c i s u r d o. N a i d a d e d e
oito anos, eu tive paralisia facial
quando fui atingido no lado direito
do meu rosto enquanto eu estava
brincando com um parente. Foi um
tipo periférico de paralisia facial
causada por lesão facial. Foi-me dito
que as chances eram de que ela iria ocorrer novamente. O
sintoma da paralisia cedeu por um tratamento médico, mas
reocorreu aos 16 anos. Demorou muito tempo para eu ser
curado dele.
Em abril de 2016, meu amigo me falou sobre o Dr.
Jaerock Lee. Ele disse que o sermão do pastor é cheio de
vida e graça. Comecei a participar do culto em linguagem
de sinais através de videoconferência multiponto Nefsis.
O sermão era sempre muito claro e poderoso e muitas
pessoas eran curadas de doenças incuráveis e terminais.
Acima de tudo, fiquei surpreso ao saber que muitas pessoas
surdas tinham recuperado a capacidade auditiva e que má
capacidade auditiva tinha melhorado.
Em agosto de 2017, participei muito animado do Retiro de
Verão da Manmin. Fiquei espantado ao ver obras poderosas
em primeira mão. Além disso, depois que eu recebi a
oração do pastor sênior eu mesmo ganhei a habilidade de
ouvir embora eu tinha sido
previamente completamente
surdo. Eu podia ouvir com o
meu ouvido direito melhor e
melhor ao longo do tempo.
Fiq u e i m u it o s u r p r e s o.
Muit as out ras pessoas
surdas além de mim foram
curadas e glorif icaram a
Deus.
◆
E m a b r i l d e 2 018 ,
eu queria aprender as
mensagens espirituais do pastor sênior de forma mais
sistemática e visitei o pastor Junghoon Ji na Igreja para
surdos Manmin Penang na Malásia. Estudei as mensagens e
participei de todos os cultos e reuniões de oração da igreja.
Ao ter comunhão com os membros da igreja em várias
reuniões, eu aprendi muito sobre uma vida cristã adequada.
Mas quando eu fiquei na Tailândia no final de abril de
2018 para participar do 8º aniversário da Manmin Hatyai
para surdos, a paralisia facial voltou. Fiquei frustrado por
um momento, mas logo recebi a oração com lenço sobre o
qual pastor sênior tinha orado do pastor Ji (Atos 19:11-12).
Depois da oração, a paralisia se foi em duas semanas e eu
fiquei totalmente normal.
De volta à Letónia, partilhei os meus testemunhos com os
membros da Igreja Manmin para surdos na Letónia e tentei
evangelizar as pessoas. Eu dou todos os agradecimentos
e glória a Deus e ao Senhor; e também estendo meus
agradecimentos ao pastor sênior.
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