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Graças e glória a Deus pelo 

seu cuidado e proteção!                                                             
O serviço e evento de comemoração do 39º aniversário

No domingo dia 10 de Outubro, a 
Igreja Central Manmin glorif icou a 
Deus com a celebração do culto de 
adoração e performance (vídeo) para 
comemorar seu 39º aniversário.

No culto de domingo de manhã neste 
dia, um sermão em vídeo intitulado, 
‘Providência’ (Amós 3: 7) pregado pelo 
pastor sênior Dr. Jaerock Lee foi no ar, 
e no culto noturno, a celebração do 39º 
aniversário e evento foram oferecidos 
acima.

As mensagens de felicitações foram 
recebidas dos Estados Unidos, Israel, 
Rússia, Quênia, Japão, Argentina, 
Colômbia, Costa Rica, Peru, Geórgia, 
Ucrânia, Letônia, Paquistão, Egito e Sri 
Lanka.

O  ser v iç o  e  o  e v ento  f or a m 
transmitidos ao vivo pela Internet e 
GCN, cobrindo mais de 170 países ao 
redor do mundo, e foram interpretados 
simultaneamente em 8 idiomas, 

incluindo inglês, chinês, e russo, e 13 
línguas de sinais, incluindo inglês, 
alemão e malaio.

Durante a primeira parte do culto 
de celebração, o pastor sênior em 
exercício, Dr. Soojin Lee, entregou a 
mensagem intitulada: “A minha paz 
vos dou” (João 16:33).

O Dr. Lee disse: “Podemos superar 
quaisquer dificuldades com alegria e 
gratidão e desfrutar da verdadeira paz 
porque acreditamos na providência 
de Deus Pai, mostrando que Ele está 
conosco mesmo agora por meio das 
obras do poder e temos fé e esperança.

Espero que você possa acreditar 
plenamente na vontade e providência 
de Deus e ser preenchido com a 
verdadeira paz e esperança dada pelo 
Senhor.”

Na segunda parte, foi transmitido 
o  v íd e o  d a  C ome mor a ç ã o  d a 
Performance do Comitê de Artes 

Cênicas sob o tema ‘Amazing Grace’ 
(subtítulo: A graça de Deus para 
Manmin). 

Era hora de dar graças a Deus 
Pai, olhando para trás no processo 
da Manmin, que começou com 13 
membros incluindo 4 crianças e 
cresceu como Manmin no mundo, 
e a sua história, onde os membros 
estiveram correndo com fé f irme, 
mesmo nas provações e afl ições.

Em 8 de Outubro, durante a segunda 
parte do serviço da sexta feira a noite, 
foi no ar o vídeo de apresentação '2021 
Overseas Mission Conference', que era 
sobre a missão sem toque por meio de 
reuniões online, missão de transmissão 
por GCN, missão de publicação por 
Urimbooks, e ministério ativo das 
igrejas fi liais no exterior. 

Demos glória a Deus Pai, que está 
cumprindo Sua providência por meio 
de Manmin incessantemente até agora.
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A Missão Mundial da Igreja Manmin teve ativamente seu inicio através dos Missionários espalhados no mundo, que se dedicaram na 
pregação do Evangelho do Senhor, mostrando o poder do evangelho da santidade. ( Missão nos Estrangeiros 2021 via vídeo).

Diácono Dooho Lee 
(66 anos de idade, 6º Parish)

“Fui curado 

de zumbido e 

gastroenterite dos 

quais sofria por 

8 anos”

Sofria de zumbido no ouvido direito há 8 anos. Sempre havia 
um som mecânico como o choro de uma cigarra em meus 
ouvidos. Sempre me incomodou, e quando me sentia cansada, 
o sintoma piorava e era difícil até conversar com outras 
pessoas.

No entanto, em 13 de Setembro, depois de receber a oração 
do Dr. Soojin Lee na reunião de cura divina online, os 
sintomas melhoraram muito e permaneceram muito fracos.

Por meio dessa experiência, tentei agradar a Deus com um 
coração mais sincero, acreditando que poderia receber a cura 
completa diante de Deus.

Em particular, participando da reunião de louvor liderada 
pelo Dr. Soojin Lee através do GCN na noite de 19 de Setembro, 
eu louvei junto com todo o meu coração, e então, eu pude orar 
fervorosamente na plenitude do Espírito Santo na reunião de 
oração de Daniel.

Naquela noite, quando me deitei para dormir, meu corpo 
estava tão quente da cabeça aos pés. Estava tão quente que me 
levantei da cama e olhei para ver se estava pegando fogo.

Só então percebi que havia recebido o fogo do Espírito Santo 
e tive a certeza de que Deus havia me curado.

Na manhã seguinte, vi que os sintomas de zumbido que 
permaneceram haviam desaparecido completamente. Aleluia!

Além disso, Deus me curou de doenças estomacais, 
hemorróidas e os efeitos colaterais da cirurgia de cálculo biliar. 
Meu estômago estava inchado por causa da má digestão de um 
ano atrás, e fiquei com vergonha de levar para os outros por 
causa do mau hálito, mas eles foram completamente curados.

Também fui curado de hemorróidas, das quais sofria há 10 
anos. Fiz uma cirurgia de cálculo biliar há 7 anos e a cicatriz 
estava fi cando maior e gotejava para me deixar desconfortável, 
mas parou de gotejar e a cicatriz está fi cando menor agora.

Atualmente, estou simplesmente pasmo com as mudanças 
no meu corpo.

Como tal milagre pôde acontecer comigo? Olhando para o 
meu corpo saudável, não consigo parar de sorrir.

A graça que recebi sem preço é tão grande que sou grato. Eu 
dou toda a graça e glória ao Senhor e Deus Pai que me salvou e 
me curou.



“Deus disse a Moisés: ‘EU SOU O QUE SOU’; e Ele disse: 
‘Assim direis aos filhos de Israel: “EU SOU me enviou a vós”’” 

(Êxodo 3:14).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

A Mensagem da Cruz (2)

Na nossa vida cristã, é muito importante entender 
quem é Deus.

Alguns crentes dizem com os lábios que acreditam 
em Deus, mas não sentem Seu amor e não têmham 
a certeza da salvação. Somente quando conhecemos 
a origem de Deus, podemos ter um relacionamento 
íntimo com Deus e viver uma vida cheia do Espírito 
com a certeza da salvação. 

1. Deus que é sem começo e sem fim é “EU SOU 
O QUE SOU”

E m  t u d o  o  q u e  o  h o m e m  a p r e n d e u  e 
experimentou, sempre há “um começo” e “um fim”. 
Por exemplo, os homens e animais têm um começo 
e um fim. Seu início é marcado pelo nascimento 
de seus pais e seu fim é marcado por quando eles 
morrem. Não importa a idade de um objeto antigo, 
ele foi produzido em algum momento por alguém 
e todos os eventos históricos tiveram um começo e 
um fim.

Por causa disso, algumas pessoas perguntam: 
“Quem criou Deus?” ou “De que ponto Deus esteve 
presente e o que havia antes dele?” E alguns outros 
pensam e se perguntam sobre como Deus surgiu 
pela primeira vez, como se houvesse um ponto 
inicial de Sua existência. No entanto, se Deus, o 
Criador e o Absoluto teve esse início, isso em si teria 
sido a coisa mais bizarra de todas.

Se Deus t ivesse começado uma existência em 
algum ponto da história, as pessoas obviamente 
pensariam sobre coisas que podem ter precedido 
Deus e o tempo antes de Sua presença. Deus não 
poderia ser o Criador nem o Absoluto se outra 
pessoa O tivesse criado ou dado à luz. Portanto, se 
Deus é de fato absoluto e perfeito, Ele deve ser sem 
começo ou fim e deve ter existido por conta própria.

A respeito de quem é Deus, Ele disse a Moisés em 
Êxodo 3:14: “EU SOU O QUE SOU”. Ninguém deu 
à luz a Deus ou o criou. Deus está presente desde 
a eternidade, o tempo antes da eternidade até a 
eternidade (além da eternidade).

2. Deus existia como luz e som, mas tornou-se a 
Trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito

Em que forma ou imagem existia o nosso Deus, que 
estava presente desde antes da eternidade? João 1: 1 
nos diz: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 
com Deus, e o Verbo era Deus”.

Aqui, a frase “No princípio” refere- se ao tempo 
bem antes das coisas no universo serem criadas, 
quando Deus exist ia por Si mesmo. Simboliza 
uma era que uma mera criatura que é o homem 
nunca poderia entender com sua experiência ou 
conhecimento l imitado. A respeito desse Deus 
que esteve presente por si mesmo desde antes da 
eternidade, João 1: 1 nos diz que “o Verbo era Deus”. 
Ele ainda não hav ia assumido nenhuma forma 
particular, mas existia como a própria Palavra, e este 
é o “som”.

1 João 1: 5 também nos diz: “Esta é a mensagem 
que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, 
e nele não há trevas em absoluto.” Há um significado 
espiritual embutido nos termos “luz” e “escuridão”. O 
termo “trevas” abrange tudo o que não é verdadeiro, 
mas injusto, ilegal e pecaminoso, enquanto o termo 
“luz” se refere a tudo que é verdadeiro, como amor, 
bondade, retidão e assim por diante. No entanto, 
Deus não é apenas “Luz” em termos espirituais, mas 
também existia como luz durante este tempo “antes”.

Deus que é a Palav ra exist ia em meio a uma 
luz tão bela e maravilhosa com um som límpido 
e  t r a n s p a r e nt e .  E l e  e x i s t i a  e m  m e i o  a  u m a 
lu z  i nc onc ebive l mente  b e l a  e  c omo  u m a  voz 
transparente, suave, suave, majestosa e trovejante 
que ressoava por todo o universo.

Então, no momento de Sua escolha, Deus, que 
existia como luz e som, acalentou um coração para 
cr iar o homem; Deus queria alguém com quem 
pudesse compartilhar Seu amor. Para cumprir todos 
os planos relativos na cultura humano, Deus Origem 
formou-se primeiro em “Deus Trindade”: Deus Pai, 
Deus Filho e Deus Espírito.

Desde então, Deus Origem assume uma imagem 

Eu Sou Quem Sou
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mais concreta de Deus Trindade. E, conforme escrita 
em Gênesis 1:26, sabemos como Ele era: “Façamos 
o homem à Nossa imagem, confor me a Nossa 
semelhança”. Em outras palavras, quando Deus, 
a Trindade, fez o homem, Ele fez o homem à Sua 
imagem. A aparência externa do homem foi criada 
à imagem de Deus e o coração do homem foi criado 
para se parecer com o coração de Deus. No entanto, 
desde o momento em que Adão pecou, o coração do 
homem que tinha seguido o coração de Deus, foi 
alterado para pior e gradualmente se distanciou de 
Deus.

3. Apenas "EU SOU O QUE SOU" é o objeto de 
nossa adoração

Ao contrário do homem que é uma mera criatura, 
Deus existe por conta própria de eternidade a 
eternidade. Somente “EU SOU O QUE SOU” é o Deus 
verdadeiro e perfeito e somente Ele deve ser o objeto 
de nossa adoração e amor. No entanto, algumas 
pessoas não conhecem esse Deus e,  por tanto, 
adoram ídolos que foram feitos pelos homens. Esses 
indivíduos esculpem e formam objetos feitos de 
ouro, prata, madeira e rocha; e então eles se curvam 
diante deles!

Suponhamos que uma criança a quem você deu 
à luz não pudesse reconhecê-lo e até começasse a 
chamar os estranhos: “Mãe!” ou “Pai!” Como você 
ficaria desapontado e magoado no vosso coração ? 
Da mesma forma, você pode imaginar como Deus 
o Criador ficaria desapontado e magoado se você 
servisse algum ídolo inventado pelos homens? Por 
esta razão, Deus detesta a adoração de ídolos.

Em Ê xodo 20: 3-5 Deus nos d iz:  “Não terás 
outros deuses diante de mim. Você não deve fazer 
para si mesmo um ídolo, ou qualquer semelhança 
do que está no céu acima ou na terra abaixo ou na 
água sob a terra. Você não deve adorá-los ou servi-
los; porque eu, o Senhor vosso Deus, sou um Deus 
zeloso, castigando a iniqüidade dos pais nos filhos, 
na terceira e na quarta geração dos que Me odeiam”. 
Pois apenas Deus que é “EU SOU O QUE SOU” é a 
única divindade verdadeira, devemos adorar e servir 
apenas a ele.

Há mais uma coisa aqui que você deve ter na 
mente. O Salvador Jesus que veio a este mundo é o 
mesmo Deus Criador. Nenhum homem ou mulher 
poderia ser Seu pai. Claro, quando Jesus entrou 

neste mundo para se tornar o Salvador, Ele se vestiu 
de carne e nasceu de uma virgem.

Mesmo assim, no entanto, lemos em Mateus 1:18: 
“Quando Maria, sua mãe, foi desposada com José, 
antes de se reunirem, ela foi considerada grávida 
pelo Espírito Santo”. O motivo pelo qual Maria é 
referida aqui como a “mãe” de Jesus é apenas porque 
esse relato foi registrado por um dos discípulos de 
Jesus. Jesus não nasceu com nenhuma inf luência 
hereditária que lhe foi transmitida tal como esperma 
de José ou óvulo de Maria. Ele nasceu pelo poder do 
Espírito Santo. Deus simplesmente usou a Virgem 
Maria durante a gravidez como um instrumento para 
carregar o Salvador.

E m mu ito s  luga r e s  d a  Bí bl i a ,  vemo s  Je su s 
chamando a Virgem Maria de “Mulher”, mas não 
de “Mãe”. Em nenhum lugar Ele a chama de “mãe”. 
Nenhuma mulher, que é uma simples criatura, pode 
ser a mãe de Deus Criador. Algumas pessoas adoram 
e louvam a Virgem Mar ia como se est ivessem 
adorando o próprio Deus. No entanto, aqui você deve 
se lembrar que nenhuma criatura pode ser objeto de 
nossa adoração. Você deve se lembrar sempre que, 
além de Deus a Trindade, nada pode se tornar o 
objeto de nossa adoração.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Deus que é 
“EU SOU O QUE SOU” existia como luz e som no 
início. A fim de ganhar os verdadeiros filhos com 
quém possa compartilhar Seu amor para sempre, 
Ele criou o homem e iniciou a cultura humana. Para 
a cultura humana, Ele começou a existir como Deus 
Trindade. Eu oro em nome do Senhor que, tendo 
sempre na mente que somente Deus o Criador é o 
Deus verdadeiro e somente em adorá-Lo, você leve 
uma vida abençoada em Cristo.

popopodederiria a seser r SeSeu u papapai.i. C Clalaroro, , quququanandodo J Jesesusus e entntrorou u 

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 res su r 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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E stou f re qüent a ndo u ma e sc ola  se c u nd á r ia 
nacional e morando no dormitório da escola. No dia 
25 de setembro (sábado), de repente escureceu na 
frente dos meus olhos e eu não conseguia ver nada. 
O diretor assistente me levou com pressas para o 
hospital. O diagnóstico foi 'perda aguda de visão'.

Foi uma situação repentina e sem palavras, e eu 
estava com tanto medo e tristeza que não sabia o que 
fazer. Minha mãe me deu fé e me consolou, dizendo 
que Deus certamente me curaria se eu recebesse a 
oração do Rev. Myongho Cheong (Pastor Sênior 
da Igreja Manmin de Nairobi no Quênia).

Em 27 de setembro (segunda-feira), fui 
à igreja com o apoio da minha mãe para 
receber a oração do Rev. Myongho Cheong. 
O Rev. Cheong primeiro orou para que os 
meus pais e eu nos arrependêssemos.

Deus deu graça à minha família, então 
meu pai se arrependeu de ser arrogante 
e não cumprir seu dever como líder do 
grupo de células, minha mãe de tirar 
as coisas do mundo e sua vida cristã 
preguiçosa, e eu de pegar as coisas do 
mundo na escola e amar o mundo mais 
do que Deus.

E sur preendentemente,  qua ndo 
o Rev. Myongho Cheong orou por 
mim com o lenço de poder que o Dr. 
Jaerock Lee havia orado (Atos 19: 11-
12), um milagre aconteceu comigo.

Uma luz brilhante entrou em mim e passei a 
ver muito bem. Aleluia!
Meus pais e eu agradecemos e glorif icamos a 

Deus com lágrimas. O diretor e o diretor assistente 
ficaram maravilhados com meu testemunho, dizendo 
que nunca tinham ouvido esse tipo de testemunho de 
cura antes e que era a obra do Deus vivo.

Q u a ndo  mu it a s  ig r e ja s  e  g r up o s  r e l ig io s o s 
visitavam a escola e pregavam ao Senhor, às vezes 
os alunos ficavam confusos com suas informações 
erradas. Portanto, os diretores ficaram felizes com o 
fato de que agora podem revelar a existência de Deus 
e do Senhor por meio do meu testemunho de cura, a 
evidência tangível.

Eu estava com tanto medo da escuridão, onde não 
conseguia ver nada devido à súbita perda de visão. 
Mas, por meio disso, o Senhor me entregou à luz 
brilhante, que não teve escolha a não ser cair no 
inferno escuro. Eu dou graças e glória a Deus Pai de 
amor.

Mark (13 anos de idade, 
Igreja Manmin de Nairobi no Quênia)

“Eu tinha perdido minha 
visão, mas depois de 

receber a oração, posso 
ver muito bem!”

Com seus pais depois de ser curado 

de perda óptica da visão

Mark vai testemunhar no culto

de adoração no domingo
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Caros membros Manmin! Em primeiro lugar, agradeço ao 
Senhor por nos guiar e a vocês que há muito tempo oram 
pelas obras missionárias na Rússia.

É mais difícil anunciar o Evangelho do que antes, devido 
ao surgimento de novas legislações que perseguir igrejas. 
No entanto, estamos tentando de várias maneiras reavivar 
os serviços e ministérios de adoração da igreja.

O Rev. Aleksandr Samonov, o Rev. Valeri Trenogin e eu 
visitamos a Igreja Central de Manmin muitas vezes e fi camos 
profundamente emocionados ao comparecer aos retiros de 
verão e aos cultos de adoração. E recebemos a oração de 
bênção do Dr. Jaerock Lee, o pastor sênior.

Depois de retornar à Rússia, trabalhamos juntos em uma 
mente para estabelecer uma denominação, para espalhar 
o evangelho da santidade e, como resultado, Manmin se 
tornou uma denominação registrada reconhecida pelo 
governo russo.

Além disso, expandimos o ministério Manmin para 
igrejas evangélicas em São Petersburgo, Kaliningrado, a 
região dos Urais e as regiões central e meridional da Rússia.

Também estamos treinando líderes na escola missionária 
e no Centro de Reabilitação. Após a educação, eles voltam 
para sua área para construir igrejas e ajudar os outros 
pastores. Esperamos que as igrejas sejam construídas não 
apenas em São Petersburgo, mas também em todas as 
cidades da Rússia.

Oramos para pregar o evangelho da santidade a todas as 
sociedades de língua russa, e estaremos com Manmin tendo 
o comando do Senhor de pregar o evangelho.

Aleluia!

Rev. Bladimir Osipov
Presidente das 

Igrejas Unidas de Santidade na Rússia

  As obras missionárias estão indo bem, 

    mesmo no meio da Pandemia COVID-19.

Reportagem
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Eu parabenizo pelo 39º aniversário da Igreja 
Central Manmin e saúdo vocês, meus amados 
m e m b r o s  d a  i g r e j a .  A  I g r e j a  M a n m i n  e m 
Nairobi no Quênia tem trabalhado ativamente 
para pastores e igrejas na África por meio dos 
ensi na mentos  do pa stor  sênior  Dr.  Jaerock 
Lee com o evangelho da santidade e o lenço de 
poder. O ministério foi expandido até mesmo no 
COVID-19, e sou grato por poder apresentar o 
poder do pastor sênior e o ministério Manmin de 
forma mais eficaz.

A Igreja Manmin de Nairóbi tem participado 
ativamente das atividades do governo local para 
o desenvolvimento da comunidade com base na 
cooperação constante com o governo em Umoja, 
onde a igreja está localizada, e foi selecionada 
como uma das igrejas líderes em reconhecimento 
à importância do ministério Manmin.

A administração do governo elogiou muito os 
trabalhos missionár ios da Igreja Manmin de 
Nairobi e os recomendou à equipe de investigação 
do Museu Nacional em busca de heróis escondidos 
em todo o país. E eu forneci os dados de nossos 
trabalhos missionários e a foto do pastor sênior, 
livros e revistas, e o manto do pastor sênior de 
acordo com seu pedido especial.     

A  se ç ão  do  Mi n i s tér io  Ma n m i n no  Mu seu 
Nacional  está programada para abr ir  em 29 
de outubro. Quando for aberto ao público, os 
v i s i t a nte s ,  i ndependentemente  d a  re l ig ião, 
aprenderão sobre o ministério Manmin, e a porta 
se abrirá mais amplamente e o statuto da igreja se 
tornará muito elevado.

Todo graças e glória ao Deus Pai!

Rev. Myongho Cheong
Presidente das 

Igrejas Unidas de Santidade em África

  As obras missionárias estão indo bem, 

    mesmo no meio da Pandemia COVID-19.
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