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Feira Internacional de Livros 
2011 em Jerusalém

A 25ª Feira de Livros Internacional 
de Jerusalém foi realizada no Centro 
Internacional de Convenções da cidade, 
em Israel, durante 6 dias com início em 
20 de fevereiro de 2011. Nessa feira, os 
livros do Dr. Jaerock Lee traduzidos para 
diversas línguas são exibidos espalhando 
o amor de Jesus Cristo em Israel mais 
uma vez.  Mais  uma vez porque há 
dois anos atrás, no mesmo Centro de 
Convenções, o Dr. Jaerock Lee já tinha 
proclamado que Jesus Cristo é o Messias 
e o Salvador. Muitas curas milagrosas 
e obras de poder foram manifestas 
confirmando a mensagem que ele passou 
naquela oportunidade.

Representantes da Livros Urim (www.
urimbooks.com) que participaram da Feira 
colocaram à mostra vários livros do Dr. 
Lee incluindo A Mensagem da Crus, Céu 
I & II, Inferno,e Minha Fé Minha Vida 
I & II; que já foram traduzidos para 23 
línguas incluinfo hebraico, árabe, russo, 
e inglês. Dentre as obras está Desperta 
Israel, que contém a vontade de Deus em 
relação à nação de Israel.

A estande da Livros Urim recebeu 
visitas de não apenas judeus ortodoxos, 

mas também de pessoas vindo do mundo 
todo, incluindo países como EUA, França, 
Alemanha, Bélgica, Suíça, Reino Unido, 
e Taiwan. Os livros traduzidos do Dr. 
Lee chamaram a atenção dos visitantes. 
Em especial, pastores da Associação do 
Fórum Cristal de Nazaré, Haifa, Ashdod, 
Bet Shean, Tel Aviv, e Jerusalém se 
encheram de alegria ao verem a estande 
da Livros Urim naquela Feira. Com muito 
vigor, compartilharam com os visitantes 
israelenses sobre como os livros do 
Dr. Lee são abençoados. Um visitante 
comprou um de seus livros em inglês 
em um dia e depois voltou para comprar 
mais 23. Ele disse, “Li aquele só em uma 
noite.” Vale a pena mencionar que o Céu I 
e II foram exibidos também na estande do 
Departamento de Comércio dos EUA.

 ‘O Festival Multi-Cultural 2009 de 
Israel em Jerusalém’ pôde ser assistido 
através de um telão instalado na estande 
da Livros Urim. Ao verem partes do DVD, 
muitos visitantes se lembram do Festival 
e disseram haviam sido abundantemente 
abençoados pelas mensagens do Dr. Lee 
e as apresentações de alta qualidade. 
H i l i k  B a r,  p r e s i d e n t e  d o  P a r t i d o 

Trabalhista do Estado de Israel, que tinha 
dirigido o discurso de congratulações 
no Festival, visitou a estande e deixou 
seus cumprimentos aos irmãos e irmãs 
da Igreja Central Manmin. Durante essa 
feira do livro, a Livros Urim discutiu a 
publicação e distribuição dos livros do Dr. 
Lee através de várias editoras não só em 
Israel, mas também em outros países.

A exibição dos livros multi-línguas do 
Dr. Lee na Feira Internacional de Livros 
de Jerusalém foi reportada no jornal 
The Associated Press com um aritgo e 
fotografias, e também apareceu no The 
Yonhhap News, Newsis, e The Korea 
Times. Na Feira foram colocados a mostra 
aproximadamente 100,000 livros, de 1,200 
editoras de 40 países.

A cerimônia de abertura da Feira foi 
realizada no dia 20 de fevereiro e contou 
com a participação de Shimon Peres, 
Presidente de Israel;  Limor Livnat, 
ministro da cultura, esportes e turismo; 
e Nir Barkat, prefeito de Jerusalém. A 
Cerimônia de Premiação de Jerusalém 
2011 se realizou no mesmo dia e o 
premiado foi o escritor britânico Ian Mc 
Iwan.

19ª Cerimônia de Formatura 
do Seminário Teológico 

Unificado Santidade 

N o  d i a  2 4 
de  f eve re i ro 
d e  2 0 1 1 ,  o 
S e m i n á r i o 
T e o l ó g i c o 
U n i f i c a d o 
S a n t i d a d e 
r ea l i zou  sua 

19ª cerimônia de formatura no santuário 
principal da Igreja Central Manmin. O 
Dr. Jaerock Lee, fundador e presidente 
de diretoria do Seminário, pregou uma 
mensagem de tí tulo “Visão” baseada 
em 2 Timóteo 4:7-8. Na mensagem, ele 
incentivou os graduandos a fazerem tudo 
para a glória de Deus, independente do que 
tiverem de fazer. Ele os incentivou a terem 
fé espiritual e a correrem com fé. Também 
enfatizou, “Aqueles que nutrem a visão de 
dar glória a Deus não devem se ostentar. 
Vocês só podem manifestar as obras do 
Espírito Santo quando fazem da Palavra de 
Deus o pão espiritual em seu coração. Por 
isso devem orar incessantemente.”

A Igreja Manmin de Kinshasa 
Comemora seu 4º Aniversário

No dia 20 de fevereiro a Igreja Manmin 
de Kinshasa, na República Democrática 
do Congo, África, ofereceu seu 4º culto de 
aniversário a Deus, em que participaram 
1,572 pessoas. Na primeira parte do culto 
o bispo Dr. Myongho Cheong, membro de 
diretoria dqa Igreja Unida Santidade de 
Jesus Cristo, África, pregou e encorajou o 
público a se destacarem na evangelização 
mundial se torando unidos com o pastor. 
Na segunda parte, membros da Missão de 
Homens e da Escola Dominical Infantil 
ofereceram louvores e danças especiais. 
Em especial, a Missão de Jovens Adultos 
apresentaram uma peça de teatro chamada 
“O Filho Pródigo Voltou” e todos se 
emocionaram. O Aniversário terminou com 
um coro final. O pastor Jacob Lee, ministro 
na Igreja Manmin Kinshasa, disse, “Unimo-
nos mais enquanto preparávamos para o 
Culto de Aniversário. Faremos o nosso 
melhor para levarmos o maior número de 
pessoas possível ao caminho da salvação 
espalhando o evangelho da santidade na 
R.D. do Congo.”

O Envagelho da Santidade é Difundido Através dos Livros do Dr. Jaerock Lee
A Mensagem da Crus, Céu I& II, Inferno, e Desperta Israel

O Centro  Missionár io  da Manmin em Delhi  tem 
construído uma rede cristã na Índia e países vizinhos 
através dos livros do Dr. Lee, Notícias Manmin em híndi, 
e do ministério de transmissão da Rede Cristã Global.

Os livros do Dr. Lee são extremamente populares 
na Índia. O pastor Philip, gerente da Sociedade Bíblica 
da Índia, já vendeu milhares de tipos de livros cristãos. 
Ele disse que não há livro como o Mensagem da Cruz, 
escrito pelo Dr. Lee. Ele ainda comentou que ele tinha 
recomendado enfaticamente a obra a hindus ou sikhs 
quando visitavam sua livraria.

O Jornal da Manmin tem sido impresso em híndi 

e  env iado  a  loc ais  dis t ant es  v ia  c ar t a. 
Apr o x imadament e  200  or ganizaç ões 
c omo  li v r ar ias  c r is t ãs  e  igr e jas,  e 
aproximadamente 1,000 irmãos e irmãs 
tem recebido o jornal pelos correios.

Aqueles que, ao lerem o Jornal da 
Manmin e livros do Dr. Lee, conhecem 
a s  o b r a s  p o d e r o s a s  d e  D e u s 
manifestas através de sua vida, nos 
pedem para realizar cultos de cura com 
lenço e seminários em suas cidades. Além 
disso, programas da RCG (Rede Cristã Global) 

são transmitidos 24 horas através de 
estações de transmissão a cabo 

para o nordeste da Índia.
Muitos pastores e obreiros 

inc luindo  o  irmão  Joshua 
Sotun tem colaborado com 
o ministério da Manmin de 
realizar a evangelização 

m u n d i a l .  D a m o s 
toda glória a Deus 

e  somos  t o t a lment e 
gratos a Ele.

Eu era hindu. Minha mãe se converteu ao 
cristianismo depois de ser curada de uma 
doença cardíaca pela oração de um cristão. 
O testemunho de sua cura influenciou toda 
a família de modo a se converterem também 
ao cristianismo, mas eu só aceitei o Senhor 
quatro anos depois.

Por meio do Jornal da Manmin em 
híndi e um telefonema com o Centro 
Missionário da Manmin em Delhi

Um dia em 1999, foi realizado um culto 
em minha casa. Eu não participei, mas estava 
no cômodo ao lado. Gostei dos louvores que 
cantavam e os ouvi com atenção. Durante o 
culto, o pregador leu um versículo bíblico de 
Isaías – era Isaías 49:15, que diz, “Haverá 
mãe que possa esquecer seu bebê que ainda 
mama e não ter compaixão do filho que 
gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu 
não me esquecerei de você!” esse versículo 
moveu o meu coração. Finalmente aceitei o 
Senhor e me arrependi da minha vida cheia 
de idolatria, bebedeiras, e dissipação. Desfiz-
me da forma com que vivia antes e passei a 
tentar viver segundo a Palavra de Deus, orar 
todos os dias, e buscar o amor e bênçãos de 
Deus em minha vida.

Em maio de 2009, visitei a livraria da 
OM Books em Guwahati, no estado de Assam, na Índia. 
Recebi muita graça ao ler o Jornal da Manmin em híndi que 
encontrei no local. Fiz um telefonema ao Centro Missionário 
da Manmin em Delhi, cujo o número estava no informativo, 
e o irmão Raju, que me atendeu, respondeu minhas 
perguntas e começou a me enviar o jornal regularmente. Ele 
também me enviou o DVD ‘Poder de Deus’.

Tocado pelo DVD ‘Poder 
d e  D e u s ’ e  p e l o s  l i v ro s 
A M e n s a g e m  d a  C r u z  e 
A Medida da Fé,  do Dr. 
Jaerock Lee 

A o  v e r  o  D V D  q u e 
mostrava obras poderosas de 
Deus manifestas por meio 
da oração do Dr. Lee, fiquei 
tão maravilhado que senti 
como se estivesse tomado 
um choque. Fui cheio do 
Espírito Santo e passei 
a ansiar por difundir o 

evangelho e o grande poder de Deus aos o utros a fim de 
fazê-los ter experiências pessoais com Ele também.

Em julho de 2009, pedi ao Centro Missionário da Manmin 
em Delhi para me mandar os livros do Dr. Lee. Eu li sete 
livros incluindo, A Mensagem da Cruz, A Medida da Fé, 
Céu I & II, Inferno, e Desperta Israel. Depois de lê-los, 
evangelizar foi uma simples conseqüência.

Em especial, gostei muito de A Mensagem da Cruz, que 
sugere ‘o caminho da salvação’ e ‘a providência da cruz’, e 
do A Medida da Fé, que aponto aos seus leitores um atalho 
para nos assemelharmos ao Senhor. Essas duas obras contém 
mensagens maravilhosas, jamais ouvidas.

Espalhando o evangelho da santidade e o poder de Deus 
não apenas na Índia,mas também em Nepal e no Butão 

No dia 22 de dezembro de 2009, fui visitar uma estação 
de TV a cabo que atende todas as áreas de Shillong, 
Meghalaya, Índia. Dei a eles o DVD ‘Poder de Deus IV’ e 
fiz de tudo para que ele fosse transmitido, comigo pagando 
do meu próprio bolso.

Levando sempre um DVD player e um monitor de TV 
comigo no meu carro, tenho apresentado o ‘Poder de Deus 

IV’ em igrejas e cidades. Muitas pessoas 
tem sido tocadas pela mensagem da cruz 
de Jesus Cristo. Também tenho falado da 
água de Muan (que era amarga e se tornou 
doce através da oração do Dr. Jaerock Lee) 
e todos que a usam pela fé tem sido curado e 
se convertido ao cristianismo.

Na minha casa eu tenho um cômodo só 
para conduzir o ministério da Manmin. O 
Jornal da Manmin, os livros do Dr. Lee, 
e a água doce de Muan ficam lá. Quando 
alguém deseja alguma dessas coisas, eu as 
envio para a pessoa.

Desde o dia 23 de dezembro de 2009, 
já enviei 120 DVDs a igrejas no Nepal. 
Já preguei o evangelho na cidade natal de 
minha esposa – Butão – e estou aprendendo 
a língua khasis, que é falada por um tribo 
que vive em áreas montanhosas do nordeste 
da Índia, Bangladesh, e Assam, a fim de 
difundir o evangelho naquela região. Aquela 
população chega a 1,360,000. Materiais para 
a evangelização das áreas foram traduzidos 
em sua língua materna. Farei o meu melhor 
para espalhar o evangelho da santidade que 
eu aprendi através dos programas do SIM 
(Seminário Internacional Manmin).

Aproximadamente 100 famílias em 
Assam, na Índia, se converteram ao cristianismo

Uma jovem de 20 anos de idade, Sunita Mirda, da vila 
de Tezpura em Assam, já estava possuída por um espírito 
maligno havia um ano. Ela tinha de ficar presa em um 
quarto e vigiada pela família, pois já tinha causado vários 
problemas como, por exemplo, arremessar coisas de si. 
Muitos pastores j;a tinham orado por ela, mas de nada 
tinha adiantado. Naquela época, seu pai ouviu falar do 
ministério da Manmin e quis receber uma oração do Dr. 
Jee por ela.

Informei ao pastor John Kim (do Centro Missionário 
da Manmin em Delhi) sobre o problema daquela família. 
O pastor Kim pediu oração ao Dr. Lee, recebendo-a 
representando-os na vigília de sexta e, surpreendentemente, 
ela foi liberta e ficou normal.

Ao ver essa fascinante obra de Deus, sua família e 
vizinhos se converteram do hinduísmo ao cristianismo. 
Inicialmente, somente 20 famílias se converteram, mas 
depois que a notícia se espalhou, aproximadamente outras 
100 também vieram para o caminho do Senhor. Isso porque 
o pai da jovem curada exercia grande influência na vila e os 
parentes dela moravam por perto.

“Com o Poder de Deus 
Fica Fácil Espalhar o 

Evangelho!”
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“Evangelização Mundial em Andamento no Nordeste Indiano” Pastor John Kim (Centro Missionário da Manmin em Delhi, Índia)

Joshua Sotun distribuindo

a edição em híndi do

Jornal da Manmin

Joshua Sotun (Shillong, Meghalaya, Índia)
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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 ressur 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

# 235-3, Guro-3dong, Guro-gu, Seul, Coréia (152-848)
Tel: 82-2-818-7047  Fax: 82-2-818-7048  
Website: www.manmin.org 
E-mail: manminministry@hotmail.com
Editor: Dr. Jaerock Lee
Diretor Administrativo: Geumsun Vin
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2 
Você Tem Sido Cauteloso 

com as Palavras que 
Saem de Sua Boca? 

Devemos falar  sempre palavras 
que sejam apropriadas à situação 
em que estamos e aos ouvintes 
com quem lidamos. Em Provérbios 
10:19 lemos, “Quando são muitas as 
palavras, o pecado está presente, 
mas  quem  c on t r o la  a  l íngua  é 
sensato”. Mesmo palavras boas, 
quando faladas com exagero ou 
sem restrição, não caem com graça 
em quem as  ouve.  A lém disso, 
mesmo palavras que são faladas 
com boa intenção podem ser  mal-
interpretadas por outros. 

Nosso Senhor  Jesus disse em 
Mateus 15:18, “Mas as coisas que 
saem da boca vem do  coração, 
e são essas coisas que tornam o 
homem ‘impuro’, e Mateus 12:35, “O 
homem bom de seu bom tesouro 
tira coisas boas, e o homem mau do 
seu mau tesouro tira coisas más”. 
Assim, embora não tenha cometido 
pecados  em ação, quando você 
não é cauteloso com suas palavras, 
você demora a receber respostas e 
bênçãos de Deus.

Como advertido na primeira parte 
de Provérbios 13:2, “Do f ruto de 
sua boca o homem desfruta coisas 
boas”, você deve sempre examinar 
suas palavras e vigiar  a sua boca 
para que possa receber tudo aquilo 
que pedir a Deus.

Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee

“Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas.” (Colossences 3:2)

A Esperança pelo Céu
Seremos recompensados com moradias celestiais 

eternas e bênçãos no Céu de acordo com o tanto que 
vivemos pela Palavra de Deus, refletimos o Senhor, e 
trabalhamos fielmente para o reino de Deus nessa terra. 
É por isso que aqueles que tem fé não buscam coisas vãs 
que se corromperão e desaparecerão, mas mantém seu 
pensamento nas coisas do alto e correm com esperança 
pela Nova Jerusalém. Que tipo de vida temos de ter se 
quisermos ter a esperança pelo Céu?  

 
Em primeiro lugar, não devemos viver uma vida de 

falsidade.
Nem todos que parecem levar vidas entusiasmadas na 

fé tem esperança pelo Céu. Há pessoas que enganam a 
Deus, o Senhor, e o Espírito Santo, e até elas mesmas. 
Obviamente, ninguém pode enganar o Soberano Deus.

Aqui, enganar significa não mudar seus corações através 
da verdade, mas fingir estar praticando a palavra de Deus 
em hipocrisia. Na maioria dos casos, entretanto, essas 
pessoas não apenas se cobrem efetivamente, mas também 
se enganam de fato.

Elas não circuncidam seus corações. Aparentam estar 
vivendo segundo a Palavra de Deus, ter reverência por Ele, 
fé e fidelidade. Estas precisam checar se afastam de coisas 
mundanas por colocaram sua esperança no Céu ou porque 
querem ser reconhecidas pelos outros.

Esse era o caso dos fariseus e sacerdotes nos tempos 
de Jesus. Eles não tinham circuncidado seus corações por 
não entenderem a verdadeira vontade de Deus. Apenas 
obedeciam aos mandamentos de Deus em obras externas 
para se mostrarem; e chegaram até a pensar que as obras 
em si é que eram consideradas como fé por Deus. No 
entanto, Deus, que vê o coração de cada pessoa, não se 
interessa em obras externas que são reveladas diante dos 
homens; mas sim que a justiça seja cultivada em nossos 
corações.

Se realmente colocarmos nossa esperança no Céu e 
no amor de Deus, produziremos verdadeiros frutos. Por 
exemplo, se você realmente ama a Deus, amará seus 
irmãos também. Terá constante consideração pelos outros 
ao interagir com ele e se alegrará ao ver seus irmãos se 
dando bem. Mesmo quando os erros dos outros forem 
revelados, você tentará cobri-los por amor àquela pessoa. 
Tentará ter consideração pelos pontos de vistas dos 
corações dos outros. Em outras palavras, se você de fato 
ama a Deus, produzirá o fruto de amor pelo seus irmãos 
assim como ama a você mesmo.

Além disso, aqueles que colocam sua esperança 
no Céu vão para cultos de louvor e oração porque se 
alegram quando estão em comunhão com Deus. Eles 
também transformam seus corações e produzem o fruto 
da verdadeira justiça. Não trabalham para serem notados 
pelos outros ou apenas para cumprirem algo que lhes fora 
delegado, mas por desejaram cumprir seus deveres de 
forma completa.

 
Em segundo lugar, nos tornamos pessoas melhores 

e consideramos preciosos os deveres que Deus nos 
deu.

Quando você cumpre seus deveres por muito tempo, 

acaba se costumando com eles. Contudo, o problema é que 
quando as pessoas se acostumam com seu trabalho, podem 
passar a fazê-lo encarando-o como um hábito, parando de 
crescer ou melhorar, ficando 10, 20 ou mais anos dessa 
forma. Há também pessoas que só fazem sempre a mesma 
coisa que tem feito por muitos anos.

Você não deve se acomodar por se sentir confiante em 
relação ao que faz, mas sim desenvolver suas habilidades 
constantemente recebendo sabedoria através da oração. 
além do mais, se você se acostuma com determinado tipo 
de trabalho, pode expandir e exercer mais coisas segundo o 
que seu tempo e habilidades lhe permitirem. Você precisa 
se dedicar continuamente à Deus pensando sempre no que 
pode fazer pelo Seu reino. Você tem de desenvolver mais 
suas habilidades a fim de parear até com os experts deste 
mundo. Dessa forma, poderá estender o reino e Deus e ser 
recompensado no Céu por causa da sua fidelidade.

É claro, entretanto, que isso não quer dizer que as 
habilidades físicas, naturais são tão importantes que 
você negligencia o desenvolvimento espiritual. Por mais 
que recebam a melhor educação e talentos, aqueles que 
pecam não tem nada a ver com Deus. Aqueles que não 
oram e aqueles que quebram a paz não podem ser usados 
em Seu reino. Aqueles, todavia, que tem esperança pelo 
Céu, não apenas vivem segundo a Palavra de Deus, mas 
ainda podem receber a direção do Espírito Santo para 
incrementarem suas habilidades naturais. Você precisa 
ser um obreiro talentoso, fazendo sempre o seu melhor, 
recebendo sabedoria e entendimento do alto.

Em terceiro, devemos ansiar por coisas espirituais.
Como você ficava diante de suas primeiras experiências 

com o mundo espiritual logo que veio para a igreja pela 
primeira vez? Você clamava em oração no santuário 
sempre que tinha tempo, e ouvia os áudios dos sermões 
por horas e horas. Quando recebia um pequeno dever, 
sentia-se grato de todo o coração e era determinado a 
cumpri-lo fazendo o seu melhor. Ia para a igreja depois do 
trabalho e ajoelhava-se diante de Deus para orar o máximo 
possível. Ainda assim, não dizia que tudo isso era difícil ou 
cansativo, mas estava sempre feliz em poder fazer as obras 
de Deus. Isso é porque você ansiava pelas coisas espirituais 
e a esperança pelo Céu transbordava em seu coração.

Para cumprir seus deveres, você precisa ansiar por coisas 

espirituais. O que acontece quando você perde seu primeiro 
amor e seu zelo se esfria? Você passa a tentar fazer o 
mínimo possível, e você não quer mais o trabalho difícil 
que requer mais do seu tempo e esforço. Você tenta evitar 
responsabilidades ou algo que possa tomar seu tempo, a 
fim de que sobre bastantes horas para você mesmo. Tais 
coisas mostram que você não anseia por coisas espirituais 
e pelas recompensas no Céu. Diante disso, se você recebeu 
deveres de Deus, quanto mais tempo e esforço ainda deve 
utilizar a fim de cumpri-los?

Se você realmente considera seus deveres preciosos e 
tem entusiasmo espiritual, você também precisa entender a 
vontade de Deus e tentar obedecê-la. Você precisa aprender 
o que tem de fazer e que visão precisa nutrir. Oro, em 
nome do Senhor, para que, fazendo isso, você possa ser 
louvado e honrado no Céu.louvado

Notícias

A Igreja Manmin de Cebu 
Realiza Seu Culto de Fundação

11º Aniversário do Milagre da 
Água Salgada ter se Tornado 
Água Doce 

No dia 6 de março de 2011, a pastora Rosetta 
Sung e 180 membros da Igreja Manmin de Cebu 
ofereceram seu culto de fundação. Os membros 
glorificaram a Deus com louvores e danças que 
tinha ensaiado com todo o coração e compartilhar-
am grande alegria uns com os outros. Eles vinham 
participando dos cultos dominicais, vigílias de sexta 
e reuniões de oração Daniel pela RCG (Rede Cristã 
Global – ou GCN Global Christian Network) que 
transmite os eventos da Igreja Central Manmin via 
satélite.

No dia 3 de março de 2011, o culto em comemo-
ração ao 11º aniversário do incrível milagre da água 
salgada de Muan ter  se transformado em água 
fresca aconteceu na Igreja Manmin de Muan. O 
culto e o evento de comemoração contaram com a 
participação de oficiais do governo incluindo o Sr. 
Samsuk Seo, governador do Condado de Muan, e 
de irmãos da Manmin. O pastor Miyoung Lee pre-
gou uma mensagem de título “Amor” e dois grupos 
do Comitê de Artes Perfomáticas da Igreja Central 
Manmin – os Cantores Cristal e o Grupo de Música 
Tradicional Coreana Serem – se apresentaram lin-
damente.

  

Jesus nos ensina dizendo em Mateus 12:36, “Mas eu lhes 
digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta 
de toda palavra inútil que tiverem falado.” É verdade que 
podemos ser perdoados de qualquer pecado quando nos 
arrependemos e mudamos de atitude, mas o problema é que 
muitas pessoas se esquecem das palavras que falaram sem 
pensar, ou sem tomar cuidado.

Mentiras não são apenas inúteis, mas também prejudiciais 
tanto para que as profere quanto para quem as ouve. Se 
a outra pessoa aceita suas mentiras como sendo verdade, 
ela pode enfrentar perdas financeiras assim como também 
perdas na fé. Mentir é um pecado aos olhos de Deus. 
Independente da circunstância, você não deve contar 
nenhuma mentira, independente de seu tamanho ou 
impacto; nem disfarçar a realidade.

Você pode dar respostas erradas por diversas razões: 
porque você está mentindo, porque você está colocando a 
culpa em outros, ou porque está dando desculpas. Se você 
tem um coração segundo a verdade e nenhum traço de 
falsidade, não dará respostas erradas a nenhuma pergunta 
que lhe fizerem. Muitas pessoas dão respostas erradas 
porque não ouvem direito a outra pessoa, mas se deixam 
envolver por seus próprios pensamentos. Logo, você pode 
evitar das respostas erradas somente quando você ouve 
cuidadosamente a quem lhe fala.

Filhos de Deus não devem fazer brincadeiras bobas. Se 
você exagera ou fala palavras absurdas que não condizem 
com a razão ou a realidade, não está agindo certo. Se 
conta piadas o tempo todo, você acaba sendo considerado 
imprudente ou indigno de confiança. As pessoas não 
confiarão em você para contar-lhe seus segredos e hesitarão 
em atribuí-lo afazeres sérios. Efésios 5:4 nos adverte 
dizendo, “não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem 
gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés 
disso, ações de graças”. 

Vocabulário de gírias ou palavras na moda é sinal de 
tendências mundanas. Assim, se você fala usando tal 
vocabulário, você acaba se envolvendo com tais tendências. 
Por mais que as palavras do mundo não tenham maldade 
em seus significados, seu uso não é apropriado para 
filhos de Deus que anseiam pela Nova Jerusalém. Você 
precisa se lembrar que você deve se abster de discussões e 
conversações mundanas no templo de Deus e seus pátios.

 

Palavras que dão graça a quem as ouve e edificam são 
as que são de uso apropriado para os filhos de Deus. Elas 
incluem palavras que são dignas de glorificar a Deus, 
plantar a fé no coração dos outros, e dar vida a seus 
ouvintes. É por isso que em qualquer situação você tem de 
examinar se suas palavras estão sendo benéficas aos outros 
e a você mesmo.

 
    

O humilde não fala palavras que excedem sua posição. 
Ele sabe onde está e age dentro dos limites devidos. O 
arrogante, por outro lado, tende a falar palavras que 
ultrapassam os limites de sua posição.

Por exemplo, palavras que julgam, condenam, fofocam 
ou caluniam caem nessa categoria. É o mesmo que se tornar 
juiz mesmo diante do fato de que Deus é quem é o Juiz 
(Tiago 4:11-12). Se alguém julga e condena um servo de 
Deus que tem provas de que Sua presença o acompanha, é 
como se a pessoa estivesse se levantando contra o próprio 
Deus – o que é considerado um grave pecado.

Palavras de reclamação, murmuração e lamentação 
também se encaixam nessa categoria. Os filhos de Deus 
foram salvos dos caminhos que levariam ao fogo eterno 
do Inferno e estão sempre sendo guiados ao caminho do 
Céu pela graça do Senhor Jesus Cristo. É por essa razão 
que se eles falarem palavras de murmuração ou reclamação 
contra os outros em situações difíceis, é o mesmo que 
como se estivessem se esquecendo da graça da salvação. O 
sábio conhece bem a sua posição e dá graças em todas as 
circunstâncias. 

Isso se aplica à realização de obras de Deus. O humilde 
que sabe do seu lugar só dá graças e obedece, independente 
do tipo de dever que o é atribuído. Ele se sente grato pela 
oportunidade de trabalhar para Deus. Se você reclama se 
perguntando por que você tem de fazer determinado dever, 
significa que você pode estar seguindo pelo caminho da 
arrogância.  

 
   

Provérbios 18:21 diz, “A lingual tem poder sobre a vida 
e sobre a morte; os que gostam de usá-lo comerão o seu 
fruto”.  Você precisa evitar falar palavras negativas no seu 
dia-a-dia e estabelecer o objetivo de falar somente palavras 
positivas e confissões de fé. Palavras negativas influenciam 
quem as ouve de forma negativa, pois tornam o humor 
melancólico e amortecem o entusiasmo. Por outro lado, 
palavras positivas trazem sempre uma atmosfera viva e 
motivacional. Elas encorajam as pessoas a fazerem seu 
trabalho com confiança e terem uma postura digna.

Quando lutou contra Golias, o jovem Davi não olhou 
para a realidade com olhos humanos nem falou palavras 
negativas. Ele olhou apenas para o Deus Todo Poderoso 
e foi enfrentar o gigante com uma confissão de fé apenas, 
que pode ser encontrada em 1 Samuel 17:45-47. Como 
resultado, ele derrotou o campeão completamente fazendo-o 
cair no chão com uma pedrada.

Quando os israelitas chegaram na entrada da terra de 
Canaã, dez dos doze espias que tinham sido enviados ao 
lugar antes da conquista disseram coisas negativas ao povo 
e os desmotivaram (Números 13:31-33). Palavras negativas 
desencorajam aqueles cuja fé é pequena e os fazem cair em 
tentações. Por essa razão, sempre que tiver vontade de falar 
coisas negativas, você precisa refrear sua língua e fazer 
de tudo para fazer profissões de fé o tempo todo. Assim, 
o seu coração e as situações ao seu redor ao seu redor se 
transformarão pela sua fé.

Palvras de Graça!  

Não Fale Palavra Nenhuma que 
Ultrapasse o Seu Limite!    

Somente Palavras Positivas 
e Confissão de Fé! 

  Nada de Palavras Inúteis!  


