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Tenho um rapaz e três meninas, e duas das minhas 
f ilhas são gêmeas. No entanto, Rebecca, um dos 
gêmeos, começou a andar quando ela tinha apenas 9 
mês, enquanto a outra Kwamboka, não podia andar.

A princípio pensei que foi um atrazo para começar 
a andar e que é uma questão do tempo, mas por mais 
de um ano e meio ela não conseguia nem fi car de pé, 
nem andar. Achei que havia algo errado com as suas 
pernas e levei Kwamboka ao Hospital Matasia.

O médico disse que ela nasceu fraca e se fosse 
deixada nessa condição, ela não conseguiria usar 
as pernas e teria que conviver com uma defi ciência 
pelo resto da vida. Não havia outras opções de 
tratamento, exceto receber uma massagem no 
hospital. Quebrou o meu coração de ver minha fi lha 
sofrendo durante a massagem, mas foi o melhor que 
pude fazer. O tempo passou sem qualquer efeito e 
havia apenas uma vaga esperança de que ela iria 
melhorar com o tempo.

Enquanto isso, decidi me conf iar totalmente 
em Deus, porque somente o Senhor que pode 
fazer com que a minha filha se levantar. Eu orava 

fervorosamente todos os dias e jejuava todas as 
terças-feiras. No f inal, Deus respondeu à minha 
oração.

No 15 de outubro (sexta-feira), depois de ouvir o 
sermão do pastor sênior Dr. Jaerock Lee, que foi ao 
ar na 'Family TV', recebi sua oração pelos enfermos 
em nome da minha f ilha como de costume, e o 
trabalho maravilhoso de Deus aconteceu.

Eu recebi grande graça no sermão do Dr. Lee 
naquele dia, coloquei minhas mãos no colo de 
Kwamboka e recebi a oração pelos enfermos com 
um coração sincero. Então, na manhã seguinte, meu 
filho e minha filha mais velha me disseram que 
Kwamboka havia caminhado sozinha.

Eu não podia acreditar, então acordei Kwamboka 
que estava dormindo e disse a ela para andar. 
Na verdade, ela caminhou milagrosamente. Ela 
caminhou daqui ate ali. Ofereci uma oração de 
agradecimento a Deus com as lágrimas de alegria. 
Agradeço ao Senhor por curar a minha f ilha e 
também agradeço ao pastor sênior Dr. Lee de ter 
orar por ela.

“O Senhor levantou 

                  minha filha aleijada!”

Wilter Nyaboke e seus filhos

Wilter Nyaboke 
(30 anos, Igreja Manmin Nairobi, santuário Ongata Rongai, Quênia)
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“Fui curado dos efeitos colaterais de 

um choque elétrico de alta voltagem.” 

                                        Irmão Kamal Deep (25 anos, Haryana, Índia)

No 5 de agosto, enquanto movia um vergalhão em um 
canteiro de obras, o vergalhão tocou uma linha de alta 
tensão e levei um choque elétrico.

Perdi a consciência devido o choque elétrico de 11.000 
volts, tive uma queimadura severa nas mãos e nas pernas 
e fui levado para um hospital.

Voltei aos meus sentidos após 12 horas, mas não 
conseguia me mover porque os meus braços e pernas 
estavam rígidos. Gaguejei quando falei e não conseguia 
nem abrir bem a minha boca. Coisas mais piores, eu não 
podia pagar minhas faturas de hospital, então tive que 
ser desmobilizado depois de dois dias. Depois disso, passei 
dias dolorosos dependendo de injeções de analgésicos.

Enquanto isso, participei da 'Reunião de Oração do 
Espírito Santo Daniel' liderada pela Sra. Boknim Lee, 
Diretora de Manmin Prayer Center em 7 de setembro, no 
canal 'GCNTV HINDI' do YouTube. Eu senti a plenitude 
do Espírito Santo e o fogo ardente do Espírito Santo 
quando recebi a oração da Sra. Lee online depois de me 
arrepender de minhas transgressões do passado.

Depois disso, algo incrível aconteceu. consegui falar 
bem e o meu corpo também comessou a se mover bem. 
Aleluia!

Eu dou toda a graça e glória a Deus Pai que me curou.
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“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, 

fidelidade, mansidão, domínio próprio; Contra tais coisas não há lei.” 

(Gálatas 5: 22-23).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

A Mensagem da Cruz (3)

O apóstolo Paulo era um judeu ortodoxo. No entanto, 
ele encontrou o Senhor no seu caminho para Damasco 
e se arrependeu. Ele não teve a chance de entender a 
verdade do evangelho, que nós recebemos, a salvação 
pela fé em Jesus Cristo. Mas depois de receber o Espírito 
Santo, ele espalhou o evangelho para os gentios.

Os 9 frutos do Espírito Santo estão escritos em 
Gálatas, capítulo 5, uma das epístolas de Paulo. Podemos 
entender o signifi cado de produzir os frutos do Espírito 
quando entendemos o contexto social da carta aos 
Gálatas.

1. Você foi chamado para a liberdade
A Galácia foi o lugar que ele frequentou para sua 1ª 

viagem missionária. Na sinagoga judaica, ele não pregou 
a Lei de Moisés, mas o evangelho de Jesus Cristo. Ele 
confi rmou as suas palavras com os sinais e muitas almas 
foram salvas. Alguns crentes na Galácia o amavam e 
confiavam nele o suficiente para dar os olhos por ele 
(Gálatas 4:15).

Depois que ele voltou para Antioquia, houve um 
problema na igreja da Galácia. Alguns que vieram da 
Judéia argumentaram que os gentios não poderiam 
ser salvos se não fossem circuncidados. Disputas e 
discussões surgiram. A igreja de Antioquia enviou 
Barnabé e Paulo a Jerusalém na busca de uma decisão 
sobre o determinado assunto entre todos os apóstolos.

O capítulo 15 de Atos explica o conselho de Jerusalém 
em detalhes. Os discípulos de Jesus, anciãos e 
representantes das igrejas se reuniram e tiveram uma 
longa discussão sobre o determinado assunto. 

Eles concluíram que sera proibido aos gentios apenas 4 
coisas. 

Seria muito difícil para os crentes gentios guardar a 
Lei de Moisés, e assim, eles permitiram mais liberdade 
para que fossem salvos pela fé em Jesus Cristo.

A c onclu são  foi  ent reg ue  à s  ig re ja s  c om os 
crentes gentios, mas aqueles que não entenderam 
verdadeiramente a verdade do evangelho, continuaram 
argumentando que tinham que guardar a Lei de Moisés. 
Houve até mesmo alguns falsos profetas que caluniaram 

Paulo por não ensinar a Lei de Moisés.
Quando a igreja da Galácia estava tendo esse problema, 

Paulo escreveu uma carta e explicou sobre a verdadeira 
liberdade de um cristão. “Você recebeu o Espírito pelas 
obras da Lei ou por ouvir com fé?” “Tendo começado 
pelo Espírito, agora você está sendo aperfeiçoado pela 
carne?” “Aquele que dá a vocês o Espírito e faz milagres 
entre vocês, o faz pelas obras da Lei ou ouvindo com fé?”

Ele defendeu a veracidade do evangelho e enfatizou 
que a razão pela qual os gentios não precisavam ser 
circuncidados era que a circuncisão do coração é mais 
importante.

Ele explicou sobre os desejos da carne e os do Espírito, 
e as obras da carne e os frutos do Espírito, para que eles 
pudessem entender como poderiam usar a liberdade que 
ganharam por meio do evangelho.

2. Ande pelo Espírito
Qual é a razão pela qual Deus deu a eles a Lei de 

Moisés? É porque as pessoas não saberiam o que são 
os pecados sem a lei. Eles podiam discernir o que são 
os pecados e resolver o problema do pecado para que 
pudessem alcançar a justiça de Deus. 

No entanto, não podemos resolver o problema do 
pecado completamente apenas pela lei. Por esta razão, 
Jesus veio a essa terra quando chegou a hora para que 
pudéssemos ser justifi cados pela fé.

Gálata. 3: 13-14 diz: “Cristo nos resgatou da maldição 
da Lei, fazendo-se maldição por nós? Pois está escrito:“ 
MALDIÇOU TODO O QUE PENDURA NA ÁRVORE ”? 
Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão poderia 
vir aos gentios, para que recebêssemos a promessa do 
Espírito pela fé ”.

Isso não signifi ca que a Lei foi abolida. Jesus disse em 
Matteus. 5:17, “Não penseis que vim abolir a Lei ou os 
Profetas; Não vim abolir, mas cumprir ”, e no versículo 
20:“ Pois eu vos digo que, se a vossa justiça ultrapassar a 
dos escribas e fariseus, não entrarás no reino dos céus ”.

Paulo disse aos crentes da igreja da Galácia: “Filhos 
meus, pelos quais estou de novo em trabalho até que 
Cristo seja formado em vocês.” E concluiu dizendo: “... 

Eu Sou Quem Sou
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sirvam uns aos outros pelo amor. 
Pois toda a Lei se cumpre em uma palavra, na 

declaração: “VOCÊ AMARÁ O SEU PRÓXIMO COMO 
A VOCÊ MESMO” Mas se vocês se morderem e se 
devorarem, cuidem para que não sejam consumidos uns 
pelos outros.

Agora, o que devemos fazer para servir uns aos outros 
por meio do amor e ter a forma de Cristo em nós? Temos 
que andar pelo Espírito, para não cumprir o desejo da 
carne. Se dermos os 9 frutos do Espírito, Cristo pode ser 
formado em nós.

Fomos libertos pela graça de Jesus Cristo, que morreu 
na cruz, e agora temos que dar os frutos do Espírito para 
não nos tornarmos escravos do pecado novamente.

Se usarmos mal a liberdade de cometer pecados e 
crucifi car o Senhor novamente, não herdaremos o reino 
dos céus. Por outro lado, se andarmos pelo Espírito e 
colhermos os frutos do Espírito, Deus nos protegerá do 
nosso adversário, o diabo, e receberemos tudo o que 
pedirmos em oração.

3. O amor é o primeiro dos 9 frutos do espírito
O primeiro fruto entre os 9 frutos é o amor. Na medida 

em que cultivamos o amor, também teremos alegria com 
a qual podemos nos regozijar em qualquer circunstância. 
Então, teremos a paz com todos. Se tivermos a paz com 
Deus, conosco e com todas as outras pessoas, também 
daremos o fruto da paciência.

Se formos pacientes com os outros, produziremos o 
fruto da misericórdia. Mostraremos misericórdia até 
mesmo para aqueles que não podemos entender de 
forma alguma. Mesmo se eles fizerem algo além dos 
limites do bom senso, iremos compreender e aceitar o 
indivíduo.

Aqueles que têm misericórdia também terão bondade. 
Eles considerarão os outros melhores do que eles 
mesmos com humildade. 

Eles não zelam apenas pelos seus próprios interesses 
pessoais, mas também pelos interesses dos outros. 
Eles não quebrarão aquelas almas que são como juncos 
machucados, nem desistirão das almas que são como 
o pavio fumegante. Se suportarmos tal bondade, não 
insistiremos em nossas próprias opiniões, mas nos 
tornaremos gentis e fi éis em toda a família de Deus.

Os mansos não se tornam pedra de tropeço para 
ninguém, mas têm a paz com todos. Eles não julgam 
ninguém, mas aceitam e entendem a todos com um 
coração generoso.

Para produzir esses frutos de amor, alegria, paz, 
perseverança, misericórdia, bondade, fidelidade e 
mansidão, deve haver autodomínio. A abundância de 
bondade é boa, mas tudo deve estar em harmonia. 
Quando exercitamos autocontrole até mesmo nas coisas 
boas e andamos pelo Espírito, Deus fará com que todas 
as coisas funcionem para o bem.

4. Contra essas coisas, não há lei
O Espírito Santo conduz os fi lhos de Deus na verdade 

para que possam desfrutar da verdadeira liberdade e 
felicidade. A verdadeira liberdade é a salvação do pecado 
e de Satanás que nos impedem de servir a Deus Criador. 
É a felicidade que vem de andar com Deus.

A chave para abrir esse portão de bênção é o fruto 
do Espírito. No entanto, as chaves não abrem as 
portas sozinhas. Tiago 1:25 diz: “Mas aquele que olha 
atentamente para a lei perfeita, a lei da liberdade, e a 
cumpre, não tendo se tornado um ouvinte esquecido, 
mas um praticante eficaz, esse homem será abençoado 
no que faz.” Podemos receber as bênçãos quando 
colocamos em prática a Palavra com a ajuda do Espírito 
Santo.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, para receber o 
amor e as bênçãos de Deus, é imprescindível ter na 
mente o que são os frutos do Espírito e cultivá-los nos 
nossos corações. Se colhermos abundantemente os 
frutos do Espírito com a ajuda do Espírito Santo, não 
apenas desfrutaremos a verdadeira liberdade, mas 
também ouviremos a voz do Espírito Santo claramente. 
Seremos guiados com delicadeza e prosperaremos em 
todas as coisas.

Ao fazer isso, que você possa receber a glória da luz 
como a do sol na cidade de Nova Jerusalém, eu oro isso 
em nome do Senhor.

cocoraraçãçãção o gegegenenerorososo.

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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Diaconisa Hyangsook Kang (62 anos, 14° Paróquia)

“Depois de receber a oração, 
as árvores de pimenta 

vermelha cresceram mais de 
2 metros de altura e fazemos 

uma grande colheita.” 

Depois de conhecer Manmin, nos tornamos uma família 
abençoada. Por meio da oração do Dr. Jaerock Lee, o pastor 
senior. Meu filho mais velho, que é um oficial militar, foi 
promovido de sargento a sargento de primeira classe, e 
meu filho mais novo, funcionário público da 7ª série, foi 
abençoado por trabalhar no Centro Municipal Korean 
Traditional Music. Meu marido, o diácono Heecheol Koh, 
que dirige uma empresa no sector de construção civil, está 
cheio das obras depois de dizimar na sua totalidade.

Em particular, a recolha de pimenta deste ano teve 
uma ótima colheita. Na verdade, tínhamos arrozais que 
compramos há três anos, mas não podíamos cultivá-los. 
A estrada para o arrozal que pertencia à nossa terra era 
estreita demais para um carro entrar, e só podíamos ter 
acesso pelas terras de outro proprietário, mas o proprietário 
não nos deixava passar, portanto não podíamos cultivar.

Achamos que era importante estar em paz com ele, 
embora não pudéssemos cultivar, então esperamos até 
que ele abrisse seu coração. Com a ajuda de um vizinho 
que fi cou com pena disso, conseguimos sua permissão. No 
entanto, houve um problema quando estávamos realmente 
tentando cultivar.

O arrozal desabou e teve que ser consertado, mas não 
tínhamos o custo de construção de 5 milhões de won. 

Orei fervorosamente diante de Deus. E em poucos dias, 
conseguimos mais de 10 milhões de won de uma forma 
inesperada.

Deus o preparou de uma forma ou de outra, permitindo 
que o meu marido recebesse  dezesperadamente o dinheiro 
que ele esperava.

Desta forma, o arroz plantado nos arrozais que foram 
reparados pela graça de Deus, deu certo e, em particular, o 
cultivo da pimenta teve uma grande colheita.

Foi de facto graças do meu marido de ter percorrido os 
sulcos e deixá-los ouvir o som da oração do pastor sênior 
pelos enfermos todos os dias. Meu marido, que sentiu a 
diferença entre quando ele os deixava ouvir a oração e 
quando ele não o fazia, estava animado e foi a cada sulco e 
deixou ouvir a oração do pastor sênior.

Como resultado, a pimenteira cresceu mais de 2 metros, 
os pimentões cresceram abundantemente e os galhos 
eram tão pesados que curvavam a cabeça. Era como estar 
em uma f loresta de pimenta, não um campo de pimenta. 
As pessoas ao nosso redor perguntam como cultivamos 
pimentas tão bem.

O segredo é a oração de nosso pastor sênior. Eu dou toda a 
graça e glória a Deus, o Pai amoroso que está conosco agora 
e quer dar coisas boas aos Seus fi lhos.
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Em 7 de setembro, meu ombro esquerdo 
começou a coçar como se tivesse sido picado 
por um inseto. No início, pensei simplesmente 
poderia ser uma picada de mosquito, mas a 
coceira não parou mesmo depois de um ou 
dois dias. Não apenas isso, mas a ferida parecia 
escorrer pela minha axila esquerda e atrás 
da minha orelha e subir pela minha cabeça. 
Um exame hospitalar revelou que era herpes 
zoster.

Eu não estava preocupado nem um pouco 
porque tinha visto e experimentado muitas 
obras de poder por meio do Dr. Jaerock Lee, 
o pastor sênior. Além disso, como o Encontro 
de Cura Divina Online vai acontecer no dia 
13 de setembro, pedi ao pastor da paróquia e 
aos líderes distritais que orassem para que eu 

fosse curado e glorifi casse a Deus. Além disso, 
participei da “reunião de oração do Espírito 
Santo Daniel” realizada antes da reunião de 
cura divina através do GCN, e me preparei 
com fé orando fervorosamente.

No dia da reunião, a partir do momento em 
que participei do 'Encontro de Cura Divina 
Online' através do GCN, os sintomas que 
estavam se espalhando na minha cabeça 
pararam, e quando a Doutora Soojin Lee orou 
com o lenço no qual o Pastor Sênior havia 
orado ( Atos 19: 11-12), senti que algo saiu do 
meu corpo.

Depois disso, houve uma leve dor no 
ombro esquerdo e na axila, e então, toda vez 
que eu me arrependia, a dor desaparecia 
completamente. Aleluia!

Em 21 de dezembro de 2020, no caminho do 
trabalho para casa, o ônibus em que eu estava 
parou de repente e o meu corpo foi jogado 
para a f rente. Mesmo depois de receber o 
tratamento médico no hospital, a dor piorava a 
cada dia. Como resultado, só dormi uma hora 
e meia à noite e o meu braço esquerdo não 
conseguia levantar nada.

Com isso, tive tempo para ref letir sobre a 
minha fé diante de Deus, e me arrependi. 
Acima de tudo, eu achava que era uma grande 
tolice que não poderia ser curado disso pela fé 
enquanto vivia minha vida cristã na igreja do 
poder com o pastor sênior do poder.

Eu me preparei com a oração para ser curado 

pela fé. Então, ouvi a boa notícia de que uma 
reunião de cura divina seria realizada em 
setembro. fi z Jejum de um dia, com o coração 
preparado na espectativa de receber a cura 
e participei da 'reunião de oração do Espírito 
Santo Daniel' através do GCN, e orei muito.

No dia 13 de setembro, desde o início do 
encontro, eu tinha recebido o Fogo Sagrado e 
todo meu corpo fi cou quente. 

Depois de receber a oração da Doutora 
Soojin Lee com o lenço do poder (Atos 19: 11-
12), as dores de cabeça que eu sentia várias 
vezes ao dia, desapareceram e eu sinto vontade 
de voar. Nestes dias, sinto o amor de Deus Pai 
e estou muito contente e feliz.

Diaconisa Jungok Jee (64 anos, 1º Paróquia)

“Estou curado das sequelas 
de um acidente de carro!”

Diaconisa Senior Myungsoon Jeon (53 anos, 8º Paróquia)8º Paróquia)

“Eu fui curado de telhas.”




