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“Não Tem Como Não Reconhecer
Que São Obras De Deus!”
Médicos Da WCDN No Meio Do Poder Explosivo De Deus

Pastor Kilongo Mbilizi Desire,
Igreja Nova Vida, Tel Aviv, Israel

“As mensagens são
confirmadas através de sinais!”

Há pessoas que usam o seu
conhecimento como uma ferramenta
espirit ual para apoiar sua crença
no Deus vivo, enquanto outras não
acreditam na existência de Deus devido
às estruturas de seu conhecimento.
Em 20 0 4, a Re de Mu nd ial D e
M é d i c o s C r i s t ã o s ( WC DN ) fo i
fundada com o propósito de despertar
indivíduos mais er uditos que são
ignorantes a respeito de Deus, e tem
realizado anualmente conferências os
casos de cura divina são apresentados
com base em dados médicos. A rede
também supervisiona o cadastramento
de pacientes e o cadastramento de
testemunhos e gravações em cruzadas
no exterior, reuniões especiais de cura
divina, e retiros de verão, onde obras de

O Ministério da Manmin
foi Proclamado
Na Conferência Cristã
Internacional do Peru

cura de Deus se desenrolam.
Em 18 de julho de 2018, WCDN
começou a trabalhar na inscrição de
pacientes que desejavam receber cura
no Retiro de Verão Manmin 2018.
Como obras do poder explosivo de Deus
já tinham ocorrido em cada retiro, o
número de pessoas doentes na lista este
ano foi de 1.217, incluindo membros de
congregações.
Durante o primeiro dia do retiro em
6 de agosto, os participantes receberam
a oração do lenço (Atos 19:11-12) e
muitos vieram ao estande do WCDN
para dar seus testemunhos. O cirurgião,
pediatra, psiquiatra, radiologista e
dentista do WCDN os verificavam,
comparavam sua condição atual com
a de antes da oração e gravavam seus

testemunhos. Mais de 300 testemunhos
foram recebidos no local, e mais
testemunhos chegaram também após o
retiro.
Dr. Gilber t Chae, presidente da
WCDN disse: “quando vejo doenças
que são t id as como i ncu ráveis e
t e r m i nais se re m cu r a d a s, cegos
passando a ver, e pessoas em cadeiras
de rodas se levantando e andando,
fico espantado e animado. Embora o
pensamento evolucionista pareça ser
predominante hoje em dia, a WCDN
tem proclamado Deus, o Criador, e Seu
grande poder, confirmando incríveis
casos de cura divina com base em dados
médicos e levando as notícias a diante
através de livros, programas de TV, e
conferências anuais”.

De 17 a 19 de agosto de 2018, a
Conferência Cristã Internacional foi
realizada na Igreja de El Aposento Do
Alto (Bispo Alberto Santana) no Peru.
O Presbítero Johnny Kim, diretor da
GCN foi convidado em nome da igreja.
Os participantes já conheciam o
poderoso Ministério do Dr. Jaerock Lee
através ida do Peru de 2004 e da Enlace
TV.
Algumas pessoas da América Latina,
como o Dr. Hector Bonarrico, Vicepresidente da Câmara dos Senadores

da Argentina e presidente da Christian
TV, e o Dr. Fabricio Alvarado, vicepresidente da Assembléia Legislativa de
Costa Rica, deram palestras. Durante
u m per íodo de quat ro sessões, o
Presbítero Johnny Kim falou com base
nas palestras do Dr. Lee sobre Gênesis e
sua série de sermões “A Mensagem Da
Cruz”. Ele também mostrou clipes de
vídeo relativos ao poderoso Ministério
da igreja e apresentações do Comitê de
Artes Performáticas, que foram bem
recebidos pelos participantes.

Eu participei do Retiro de Verão
Ma n m i n 2018 e con heci mu it a s
pessoas de muitos países. Também
vivenciei poderosas obras de Deus e
do Ministério da Manmin em primeira
mão.
Como o Dr. Jaerock Lee, Pastor
Sênior da Igreja Central de Manmin,
já tinha visitado Israel muitas vezes,
eu já tinha ouvido falar do Retiro
de Verão da igreja e tinha o anseio
de comparecer. Consegui participar
e fiquei mais maravilhado do que
esperava. Eu não podia deixar de dar
graças e glória a Deus. Testemunhei
o Seu forte poder! E ao testemunhar
pessoalmente obras como sinais e
maravilhas que os discípulos do Senhor
manifestavam, recebi uma nova força e
plenitude.
O Dr. Lee realizou seu ministério
israelense por três anos a partir de julho
de 2007. Ele mostrou amor e o poder
de Deus, e em 2009 ele corajosamente
proclamou Jesus Cristo como nosso
Salva dor na Cr u za d a Un id a De
Israel. Seu ministério provocou o
reavivamento dos judeus messiânicos
em Israel, pastores se u n i ram
transcendendo denominações, e igrejas
experimentaram avivamento.
Dr. Lee mostrou o seu amor sincero a
Israel e incansável e consistentemente
n o s a p o i o u e m t u d o. S e n ã o o
tivéssemos conhecido, nossas igrejas
em Israel nunca teriam visto tal
avivamento como estamos vivenciando
agora. Nós nu nca poder íamos
estar conduzindo este maravilhoso
ministério que está levando inúmeras
pessoas ao Senhor e se preparando
para a Sua segunda vinda. Eu estendo a
minha mais profunda gratidão e amor
ao Dr. Jaerock Lee.
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Salvação Apenas para Aqueles Que
Nasceram da Água e do Espírito
Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

“Em resposta, Jesus declarou:
‘Digo-lhe a verdade:
Ninguém pode ver o Reino de
Deus, se não nascer de novo’”
(João 3:3).

●●●

Embora muitas pessoas professam sua
fé em Deus e que tenham aceitado Jesus
Cristo, não necessariamente todas têm
a certeza da salvação. Com o diálogo
espiritual entre Jesus e Nicodemos como
nosso guia, esta edição do Notícias
Manmin irá aprofundar no significado
de “nascer da água e do Espírito Santo”
e no caminho para a salvação perfeita.
1. O Diálogo Espiritual Entre Jesus
e Nicodemos
Nicodemos era oficial judeu, professor,
e um dos fariseus muito bem versados
na Lei.
Durante o tempo de Jesus, os fariseus
eram “sagrados” do lado de fora, mas
sem manter a Lei do coração. Eles não
só duvidaram dos ensinamentos de Jesus,
mas também lideraram o movimento
para matá-Lo. Ao contrário de outros
fariseus, no entanto, Nicodemos estava
sedento pela verdade e como ele possuía
uma fé verdadeira, foi visitar Jesus uma
noite.
Nicodemos confessa claramente a
Jesus, “Mestre, sabemos que ensinas
da parte de Deus, pois ninguém pode
realizar os sinais miraculosos que estás
fazendo, se Deus não estiver com ele”.

Sentindo a sede de Nicodemos no
coração, Jesus responde: “Digo-lhe a
verdade: Ninguém pode ver o Reino
de Deus, se não nascer de novo”, e lhe
entrega um ensinamento espiritual.
Ao ouvi-lo, no entanto, Nicodemos
simplesmente não conseguia entender
como um homem crescido, muito tempo
depois de ter nascido, poderia nascer
de novo. Como 1 Coríntios 4:20 nos
lembra, somente quando um indivíduo
recebe o poder de Deus na inspiração
do Espírito Santo, ele será capaz de
compreender os segredos espirituais.
Sem entender o ensinamento espiritual
de Jesus, Nicodemos pergunta: “Como
alguém pode nascer, sendo velho? É
claro que não pode entrar pela segunda
vez no ventre de sua mãe e renascer”.
Em resposta, Jesus lhe diz: “Digo-lhe a
verdade: Ninguém pode entrar no Reino
de Deus, se não nascer da água e do
Espírito. O que nasce da carne é carne,
mas o que nasce do Espírito é espírito.
Não se surpreenda pelo fato de eu ter
dito: É necessário que vocês nasçam de
novo”. Para que um indivíduo entre no
céu, diz Jesus, o espírito invisível deve
nascer de novo.
Adão, o antepassado da humanidade,
tinha sido criado como um ser vivo, mas
por causa de seus pecados, seu espírito
morreu. Daí, todos os descendentes
de Adão nasceram com seus espíritos
mortos e uma vez que eles se tornaram
seres carnais, eles não podiam mais de
entrar no Céu.
A única maneira de retificar e evitar
isso – evitar que a pessoa vá para o
Inferno – é nascer da água e do Espírito
Santo. Por essa razão Jesus disse a
Nicodemos, “ O vento sopra onde
quer. Você o escuta, mas não pode
dizer de onde vem nem para onde vai.
Assim acontece com todos os nascidos
do Espírito”. Assim como o vento
é invisível e sua direção não pode
ser prevista, podemos compreender
e vivenciar os assuntos do mundo
espiritual apenas pelas obras de Deus e
pelo poder do Espírito Santo.
Após este encontro com Jesus, vemos
Nicodemos defendendo Jesus quando

os fariseus O criticaram (João 7:5051); e depois que Jesus tinha morrido na
cruz, ele levou cerca de trinta e quatro
quilos de uma mistura de mirra e aloés
(João 19:39). Ao observarmos tais atos,
sabemos que Nicodemos recebeu a
salvação.
2. Significado Espiritual de “Nascer
da Água”
João 4:14 diz, “mas quem beber da
água que eu lhe der nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der se
tornará nele uma fonte de água a jorrar
para a vida eterna”. A “água” aqui é o
mesmo que “um poço de água brotando
para a vida eterna” que Jesus está para
nos dar.
O que, então, é “um poço de água
brotando para a vida eterna”, a água
eterna que Jesus nos dá? Sabemos que
sem comer a carne e beber do sangue de
Jesus, o Filho Do Homem, não há vida
em nós (João 6:53).
João 6:54 afirma: “Todo o que come
a minha carne e bebe o meu sangue tem
a vida eterna, e eu o ressuscitarei no
último dia”. Comer da carne do Filho Do
Homem é fazer pão da Palavra de Deus;
e beber do sangue do Filho Do Homem
é colocar a palavra de Deus em prática.
Comer da carne e beber do sangue do
Filho Do Homem — a própria palavra
de Deus — é a água que fornece ao
homem a vida eterna.
Assim como a água purifica o que
está sujo e dá vida a todas as coisas
vivas, em termos espirituais “água” —
a palavra de Deus — purifica o pecado
e o mal de nossos corações e nos ajuda
a possuir a vida eterna. Quando a
Palavra de Deus se instala em nossos
corações e o purifica, nós nos livramos
de elementos pecaminosos e malignos
como inveja, ciúme, ódio e maltemperamento, nasceremos de novo, e
chegamos à salvação (1 Pedro 3:21).
Portanto, quando fizermos da Palavra
de Deus o nosso pão e vivermos por ela,
que serve para purificar nossos pecados,
nós gradualmente nos tornaremos
santificados e justos, e isso, por sua vez,
servirá como prova da nossa salvação.

3. Significado Espiritual de “Nascer
de Novo do Espírito Santo”
Deus deu aos seus filhos salvos o
Espírito Santo (João 15:26; Atos 2:38) e
o Espírito Santo os ajuda a possuir a fé e
revive seus espíritos que outrora estavam
mortos.
1 João 5:5-8 nos lembra, “Quem é
que vence o mundo? Somente aquele
que crê que Jesus é o Filho de Deus.
Este é aquele que veio por meio de água
e sangue, Jesus Cristo: não somente
por água, mas por água e sangue. E o
Espírito é quem dá testemunho, porque
o Espírito é a verdade. Há três que
dão testemunho: o Espírito, a água e o
sangue; e os três são unânimes”.
A expressão “aquele que veio por
meio de água e sangue” significa o
derramamento de sangue e a morte de
Jesus, a Palavra que se tornou carne.
Como Jesus morreu na Cruz, pelo Seu
sangue, recebemos a salvação. Portanto,
“aquele que veio por meio de água e
sangue” é Jesus Cristo, e o Espírito
Santo enviado para nós depois de Sua
ascensão nos ajuda a acreditar nesse fato.
A escritura também nos diz que
aquele que crê que Jesus é o filho de
Deus “vence o mundo” e isso se refere
à forma como não nos tornamos sujos
de inverdades lutando e vencendo as
luxúrias deste mundo. O Espírito Santo
não só nos ajuda a crer com toda a
certeza no Senhor, mas condenando o
mundo a respeito do pecado e da justiça
e do juízo, Ele também nos dá a força
para vencer o mundo e seus caminhos.
Uma vez que entendemos a
natureza do pecado, compreendemos
a importância de realizar a justiça, e
cremos no julgamento que está por vir,
seremos compelidos a viver de acordo
com os desejos do Espírito Santo.
Lançando fora os pecados e formas de
mal dos nossos corações todos os dias,
vamos transformá-los e enchê-los com a
verdade.
Queridos e irmãs em Cristo, somente
quando você nasce da água e do Espírito
e o Espírito dá à luz o espírito em você,
você pode entrar no Reino dos céus.

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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“Tenho imensa gratidão
pela palavra de vida e
pelas obras poderosas!”
Irmã Angélica Campos, 57 anos, Igreja Manmin do Peru

Um dia, aconteceu de eu ouvir o sermão “Céu”
do Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee na Enlace TV, que
é a principal estação de TV para pessoas de língua
espanhola. Recebi muita graça e tornei-me membro
da Igreja Manmin do Peru em maio de 2012.
Moro em Cerro de Pasco, localizado a 4.380
metros acima do nível do mar. Levo 16 horas para
ir e voltar da Igreja Manmin do Peru em Lima, a
cidade capital. Eu costumava sair de casa todas as
sextas à noite e chegava em Lima às 5 da manhã de
sábado. Eu ficava na casa dos meus filhos, ia aos
cultos de domingos volta para casa à noite. Nunca
deixava de observar o Dia do Senhor, pois estava
tão feliz de levar minha vida com fé. Eu fui curada
de incontinência urinária que tinha me incomodado
por 14 anos, e consegui um emprego decente pela
oração do Dr. Lee, que transcende tempo e espaço.

♦
Desde 2014, as pessoas no meu bair ro têm
aprendido mais sobre a Manmin e nos reunimos
para participar nos cultos de adoração da Manmin
online. Um santuário local foi estabelecido em
minha área onde nos reunimos participamos de

“Fui Curada
de Dermatite Atópica
Depois de Parar
com Meus Prazeres
Mundanos!”
Irmã Yerim Kim, 19 anos,
aluna da 12ª séria,
Igreja Central Manmin

todos os tipos de cultos, inclusive reuniões de
oração Daniel. Estou servindo a Igreja como um
líder e sou muito grata.

♦
Em 4 de julho de 2018, meu marido entrou
no hospital devido a uma anemia e hemorragia
gastrointestinal. Seu nível de hemoglobina foi
de 7,6 g/dl embora seja entre 13,0 e 16.0 g/dl
para os saudáveis. Ele estava à beira da morte.
O médico disse que poderia ser um câncer e fez
com que ele passasse por vários exames médicos.
Eu constantemente o ajudei a receber a oração do
Pastor Sênior através da Internet e do telefone. Em
6 de julho, orei por ele com o lenço no qual o Pastor
Sênior havia orado sobre seu corpo (Atos 19:1112). O resultado dos exames saíram finalmente e
mostraram que tinha uma úlcera gástrica, que era
contrária ao diagnóstico suspeito do doutor.
Eu d e s e jav a e x p r e s s a r a m i n h a g r a t id ã o
participando do Retiro de Verão Manmin 2018,
realizado na Coréia. Eu também queria receber a
cura da minha doença renal da qual já sofria por
dez anos. Mas um dos sintomas desta doença é

Quando eu fui para a escola primária, eu sempre
tinha dermatite atópica nas minhas panturrilha
e fui curada através da oração do Pastor Sênior
Dr. Jaerock Lee. Contudo, quando eu estava
na 9ª série, ela apareceu novamente e piorou
rapidamente.
Como eu ten ho um smar t phone, eu ouvia
músicas mundanas populares, assistia a alguns
vídeos que poderiam ser nocivos para o meu
espírito, e entrava em jogos de smartphone.
Eu não tinha interesse em estudo ou uma vida
crente uma vez que eu estava apaixonada pelos
prazeres do mundo. Finalmente, eu vim a sofrer
de dermatite grave em minhas mãos e pés. Sentia
coceira em minhas mãos, que se espalhou também
para os meu pés e me fez começar a mancar.
Quando fui ao hospital, fui diagnosticada com
dermatite atópica e me deram medicação.
Tomava o remédio e passava uma pomada, mas
não estava adiantando. Embora o Pastor Sênior
sempre nos dissesse para amar a Deus acima de
tudo, eu estava cheia de apego ao mundo. Eu não
podia sequer pensar em ir até ele. Quando eu me
vi voltando para as coisas mundanas depois de ter
parado por um tempo, eu pensei, ‘Será que eu sou
humana mesmo? Será que me falta consciência?’

♦
No final de julho de 2018, quando o Retiro de
Verão da Manmin estava se aproximando, eu
pensei que não poderia viver assim mais. Fui à
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edema grave no tempo quente. No calor, a parte
inferior do meu corpo inchava tanto que meu
tamanho da cintura aumentava de 76 para 117
centímetros. Hesitei por um momento porque estava
escaldante na Coréia do Sul. No entanto, eu tinha fé
que eu poderia ser curada viajei mesmo assim. Eu
me preparei para o retiro com um coração ansioso
e me arrependi completamente do meu pecado pela
grande graça de Deus.
Eu f inalmente f ui para o retiro. Durante o
seminário na primeira noite, a Rev. Soojin Lee orou
pelos enfermos com o lenço em que o Pastor Sênior
tinha orado. Senti o fogo do Espírito Santo vindo
sobre mim. Descobri que não tinha mais dor e que
tinha sido curada. Quando fui para Seul depois do
retiro, estava escaldante com avisos de ondas de
calor emitidos. Mas eu não tive nenhuma dor ou
nenhum desconforto embora eu estivesse andando
bastante.
Nesta visita, senti o grande amor de Deus que
está com a Manmin, e também fui curada. Eu dou
todos os agradecimentos e glória a Deus e ao meu
Senhor de amor. Obrigado, Pastor Sênior por orar
por mim.

▲ Pastor Peter Kim e os membros do Igreja Manmin do
Peru na Igreja Central Manmin

reunião de oração Daniel e vi muitos membros
da Igreja orarem fervorosamente. Quando os vi,
cheguei a pensar que queria ser renovada. Eu
apaguei todos os jogos e mais de 200 músicas pop
no meu smartphone. Depois, ao orar mais, sentime mais confortável e alegre como se um novo
coração estivesse batendo em mim.
Eu também decidi participar do jogo de cabo
de guerra como membro da Primeira Grande
Paróquia durante o Retiro De Verão. Para afastar
a mente oscilante de mim, eu ia treinar todos
os dias. Enquanto isso, a dermatite atópica que
afetava minhas mãos e pés melhorou rapidamente.
Nenhum medicamento tinha funcionado antes,
mas minha condição melhorou visivelmente
enquanto eu estava sendo renovada. Eu fui curada
mesmo antes do retiro.
No passado, eu tinha que usar meias mesmo
no verão, mas agora eu não preciso. Eu tentava
esconder minhas mãos devido às partes afetadas,
mas agora não preciso mais. Aleluia!

♦
No início de agosto, participei no Retiro De
Verão Manmin e experimentei o incrível poder de
Deus. Derramei muitas lágrimas sentindo o amor
de Deus, do Senhor, e do pastor. Eu fui muito
abençoado. Hoje em dia, sinto-me revigorada e
quero renovar-me e servir mais os meus pais. Eu
dou todos os agradecimentos e glória ao Deus vivo
que é bom.
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“O poder de Deus é a mais maravilhosa graça
que eu já experimentei!”
Dr. Hew Wei Yen, 34 anos, Igreja Manmin de Cingapura

Sou um médico especializado em medicina familiar.
Na verdade, eu não acreditava em Deus. Mas porque eu
estava com medo de que poderia haver uma vida após a
morte, eu fazia o meu melhor para ser uma boa pessoa.
No entanto, eu sempre pensava na pior das hipóteses em
tudo, então meus nervos estavam sempre no limite e eu
muitas vezes ficava muito nervoso.
Um dia, aconteceu de eu ler uma Bíblia sobre a mesa
no Hotel onde eu fiquei durante uma viagem, mas eu
não conseguia entender muitas partes dela. À medida
em que eu lia, eu me perguntava por que Deus colocou
a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim
do Éden e por que Ele fez o inferno. Muitas outras
perguntas surgiram e acreditar em seu conteúdo ficou
ainda mais difícil para mim. Fiz aos meus amigos
cristãos minhas perguntas, mas nenhum deles me deu
respostas. Um deles até disse: “Apenas acredite. Se você
continuar curioso depois, fazer as perguntas a Deus no
céu”.

missionária Wong Ping Ping, ministra na Igreja Manmin
de Cingapura. Ela me entregou o livro. A Mensagem
da Cruz, que foi como uma luz aparecendo do nada.
As perguntas que eu tinha estavam todas cobertas pelo
livro!
Também vi doenças incuráveis sendo curadas pela
oração do Dr. Lee. Meus pensamentos carnais estavam
sendo triturados e eu finalmente aceitei o Senhor.
A manifestação do poder de Deus foi a coisa mais
incrível que eu já tinha visto em toda a minha vida. Tais
obras bíblicas como as de Jesus curando os enfermos
2000 anos atrás aconteciam na frente dos meus olhos!
Acredito que Deus escolheu o Dr. Lee e o permite nos
ajudar, e acredito que a Igreja Central Manmin também
é sua igreja escolhida.

∗

Eu sou médico, mas às vezes já me senti impotente
diante de alguns pacientes por não poder dizer-lhes as
causas de suas doenças. Mas agora eu posso porque eu
aprendi sobre a raiz das doenças através da mensagem
do pastor sênior. Passei a conversar com os pacientes
sobre os testemunhos apresentados nas conferências
internacionais da WCDN quando eles precisam de
ajuda. Eu os encorajo, dizendo: “não perca a esperança.

∗

Em agosto de 2016, o Dr. David Eu, um dos meus
amigos, falou sobre o Ministério do Dr. Jaerock Lee e
da rede mundial de médicos cristãos que prova o poder
de Deus com base em dados médicos. Sua esposa,

Deus vai ajudá-lo”.
A WCDN atesta os casos de cura através da oração
da fé e do Evangelho de Jesus Cristo fundada em dados
médicos. Eles enfatizam que todas as doenças são
causadas por razões espirituais para que os médicos
possam ajudar seus pacientes melhor. Também estou
maravilhado com as poderosas obras manifestadas
pelo pastor sênior. Há muitos casos de cura por sua
oração, incluindo dermatite, neurológicos, respiratórios,
cardíacos, e doenças gástricas, derrame, cegueira,
surdez, distúrbios do sistema de autoimunidade, e
câncer que não podem ser curados com a medicina
moderna.

∗

No início de agosto de 2018, eu participei do Retiro
de Verão da Manmin novamente como eu tinha feito no
ano anterior. Eu vi muitos recebendo a cura de muitas
doenças e vivenciando a maravilha fazer o tempo no
local do retiro ficar excelente, embora os avisos de ondas
de emitidos em todo o país. Eu jamais havia conhecido
paz e felicidade como tais, mas agora estou cheio de
esperança pelo céu e muito feliz. Eu dou todos os
agradecimentos e glória a Deus. Obrigado, Pastor Sênior
por me mostrar o verdadeiro valor da minha vida.

“Meu ouvido direito finalmente abriu!”
Diaconisa Hyejin Cho, 49 anos, Paróquia 5, Igreja Central Manmin

Eu nasci surda. Quando eu tinha sete anos,
comecei a usar um aparelho auditivo no meu
ouvido direito e comecei a ouvir os sons das
pessoas, mas não conseguia entender. Na idade
de nove anos, comecei a frequentar a igreja e
senti paz e felicidade quando eu aprendi que o céu
existe.
Em julho de 2008, fui guiada à Igreja Central
de Manmin com meu marido. Fiquei maravilhada
com as mensagens espirituais do Pastor Sênior
Dr. Jaerock Lee, como “A Mensagem Da Cruz”
e “A Medida Da Fé”. O pastor Junghoon Ji,
meu marido, também recebeu muita graça
de seus sermões e já pregou o evangelho da
santidade a muitas pessoas surdas na Malásia
através do sistema de videoconferência online.
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Quando a Igreja Manmin Penang para surdos foi
estabelecida em 2010, meu marido foi ministrar
à igreja. Desde então, ele tem espalhado o
Ministério da Manmin para muitas pessoas
surdas em outros países, incluindo a Tailândia,
Alemanha e Dinamarca.

∗

Q u a ndo eu soube que muitos membros
foram curados pela oração do pastor sênior, e
especialmente quando pessoas surdas, incluindo
o meu marido vieram a ouvir pela oração,
eu também queria ouvir e fiquei animada.
Entretanto, comecei a ter um zumbido no meu
ouvido direito em dezembro de 2017 e não podia
mais usar o aparelho auditivo. Então passei a
desejar a cura ainda mais. Enquanto louvava na
reunião de oração Daniel, orei dizendo: “Deus,
eu quero ouvir o som do louvor”. Como o Retiro
De Verão Manmin 2018 se aproximava, ansiava
cada vez mais pela cura. Eu queria que meus
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ouvidos abrissem e não via a hora de ajudar meu
marido a servir membros surdos com serviço de
linguagem gestual. Ofereci oração e jejum.
Na primeira noite do retiro, a Rev. Soojin Lee
orou no palco pelos enfermos com o lenço no
qual o Pastor Sênior tinha orado (Atos 19:1112). Eu também recebi a oração da Presidente
do Centro De Oração Manmin, Boknim Lee.
Quando ela colocou o lenço em mim e orou, o
fogo do Espírito Santo veio sobre mim e ouvi um
som de ‘bang!’. No dia seguinte, eu não usava o
aparelho auditivo, mas podia ouvir o louvor com
meu ouvido direito!
Eu posso ouvir agora. Estou tão feliz e cheia
de graça. Agora ofereço a oração de ação de
Graças a Deus com lágrimas. Eu dou todos os
agradecimentos e glória a Deus que trabalhou
em mim com o poder da recriação que
regenerarou meus nervos mortos e me
permitiu ouvir.
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