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O Poder de Jesus Cristo Revelado na Europa 
Central Com o Culto de Cura com Lenço 
e o Seminário de Pastores Realizado em Bruxelas, Bélgica

“Uma cadeirante levantou e andou! 
Muitos se viram livres de seus óculos 
ao perceberem que foram curados de 
seus problemas de vista!” Pastor Guy 
Davidts, ministro na Igreja Manmin de 
Bruxelas – Bélgica, comenta cheio do 
Espírito Santo.  

No dia 19 de março, o Seminário 
para Pastores e o Culto de Cura com 
Lenço foram realizados no Centro 
Missionário da Manmin na Bélgica. 
A Pastora Heesun Lee pregou uma 
mensagem sobre ‘Os Pontos-Chave 
para o Crescimento de uma Igreja’, e o 
culto teve a participação de mais de 60 
pastores de 7 países europeus como os 
Países Baixos, Bélgica, Reino Unido, 
e França. Pastores que tiveram experi-
ências com o grande poder do Espírito 
Santo registraram suas igrejas como 
igrejas associadas ou congregações da 
Central Manmin.

No dia 20 de março, o pastor Guy 

Davidts testemunhou o incrível poder 
do Espírito Santo presente no Culto de 
Cura com Lenço e no Culto de Consa-
gração de Santuário. Sentindo a pre-
sença do Espírito, as pessoas tiveram 
uma convicção ainda maior de que 
Deus está vivo. Foram todos cheios de 
emoção e alegria. 

Participantes ficaram de pé e bate-
ram palma ao louver o Senhor com o 
grupo de louvor da Igreja Manmin de 
Bruxelas; e o Grupo Paixão da Igreja 
Central Manmin oferecem suas can-
ções especiais a Deus. A Pastora He-
esun Lee (Pastora Auxiliar da Missão 
Nacional de Homens e Mulheres, Igre-
ja Unida Santidade de Jesus Cristo, 
Coréia) orou pelas pessoas para que 
pudessem se arrepender de seus peca-
dos e receber a plenitude do Espírito 
Santo. Enquanto conduiza a oração 
com lenço, as pessoas já se enfileira-
vam para dar seus testemunhos. 

Maurienne era uma senhora de 61 
anos de idade que já não conseguia le-
vantar e andar havia 2 anos. Entretan-
to, com a oração que recebeu, ela pôde 
se levantar e caminhar sem a ajuda de 
ninguém; com suas próprias pernas. O 
Pastor belga, Jacob, conseguiu ler até 
letras minúsculas sem os óculos antes 
utilizava. O pastor estônico, Grigori, 
foi curado de dor nas costas.

Houve também vários outros tes-
temunhos de cura de dores como nas 
costas, joelhos, ombros, e de cabeça; 
e doenças como pressão alta. Os 
participantes que viram essas obras 
miraculosas acontecerem glorificaram 
a Deus.

Desde o início de 2011, os irmãos e 
irmãs da Igreja Manmin de Bruxelas 
tem alimentado a fé de seus corações 
através desse culto especial de oração 
e o culto de consagração de seu san-
tuário. O Pastor Guy Davidts disse: 

“Espalharei o fogo do avivamento 
em toda a Europa”. Ele continuou 
dizendo que uma mulher de 59 anos 
de idade chamada Kalanga recuperou 
a consciência depois de ter ficado em 
coma desde uma cirurgia cerebral pela 
qual passara. Ele ainda observou que 
aquela cura tinha fortalecido a fé da 
comunidade.

No dia 22 de março, o grupo mis-
sionário visitou Paris, França, a fim de 
realizar um culto de cura com lenço, 
que foi transmitido ao vivo pela TV 
Holy God [Santo Deus]. Diz-se que 
testemunhos foram constantemente en-
viados à emissora desde a transmissão 
do culto. A TV Holy God transmite os 
programas de sermões do Dr. Jaerock 
Lee diariamente de 9 às 10 da noite.

A Missionária Christina Roh (do 
Centro Missionário da Manmin na 
Bélgica) disse, “O poder de Deus 
manifesto através do lenço no qual o 

Dr. Jaerock Lee orou é visto como um 
ponto crucial no bom andamento do 
ministério. Com os cultos de cura com 
lenço e seminários de pastores, a ha-
bilidade de crescer e desenvolver está 
para cobrir todos os países europeus 
com o evangelho da santidade.”

Comissão Européia, escritórios da União Européia em Bruxelas, Bélgica  ■ Foto 1: Pastora Heesun Lee pregando no Culto de Consagração de Santuário na Igreja Manmin de Bruxelas (Pastor Guy 
Davidts) em 20 de março de 2011  ■ Foto 2: Participantes ouvindo a mensagem no Culto de Consagração de Santuário ■ Foto 3: Culto de Inauguração do Centro Missionário da Manmin na Bélgica 
(Missionária Christina Roh)

Culto de Cura com Lenço: Está 
escrito em Atos dos Apóstolos que 
quando lenços e aventais eram 
levados  do  corpo  do  após tolo 
Paulo até os enfermos, doenças 
e espíritos malignos deixavam as 
pessoas (A tos  19:11-12). Essas 
obras extraordinárias tem ocorrido 
na  Igr e ja  Centr al  Manmin com 
os lenços nos quais os Dr. Lee 
orou. Muitos  ser vos do Senhor 
tem mostrado o poder  de Deus 
através do lenço espalhando o 
evangelho do Senhor  a todos os 
cantos do planeta, incluindo os 
EUA, a Alemanha, o Quênia, a R. 
D. do Congo, a Índia, a Tailândia, o 
Vietnã, as Filipinas, a Mongólia e o 
Japão.

Eu aceitei o Senhor como meu 
Salvador durante meu primeiro 
ano na Universidade Nacional 
da Mongólia. O fato de Ele ser 
meu Salvador que me redimiu 
dos meus pecados me impressio-
nou. Fui cheio do meu primeiro 
amor pelo Senhor. Comecei a 
estudar a Bíblia, que ajudou 
muito minha fé a crescer rapida-
mente. Não obstante, eu ainda 
tinha muitas perguntas como a 
razão pela qual Deus colocou 
a árvore do conhecimento do 
bem e do mal e a vida humana 
no Jardim do Éden, entre outras.  
Esforcei-me para encontrar as 
respostas certas lendo um monte 
de livros cristãos, mas continuei 
sem elas. Continuei incomoda-
do.

Minha sede espiritual foi 
satisfeita através de uma mis-
sionário que tinha sido enviado 
à Mongol pela Igreja Central 
Manmin. Ele pregou o evange-
lho da santidade, que responde 
claramente as dúvidas que eu 
tinha e ainda aponta detalha-
damente as razões pelas quais 
Jesus Cristo é o nosso único 
Salvador. Pude entender o ver-

dadeiro significado da vida cris-
tã e ter um melhor entendimento 
sobre o Céu e o Inferno.

No dia 27 de abril de 2003, 
membrei-me na Igreja Manmin 
de Mongol durante seu culto de 
inauguração. Ao ouvir os ser-
mões do Dr. Lee pela Internet e 
testemunhar as poderosas obras 
e milagres de cura manifestos 
através dele, tive um desejo 
muito forte de conhecê-lo pes-
soalmente. Naquele mesmo tem-
po, ouvi dizer que o Festival de 
Cura Milagrosa da Rússia seria 

realizado em São Petersburgo, 
naquele país em novembro, e fui 
para lá para participar do evento. 
O Dr. Lee pregou a mensagem 
e orou pelos enfermos. Fiquei 
maravilhado pelo tanto de teste-
munhos. Muitos foram curados 
de variadas doenças, e deficien-
tes físicos se levantaram de suas 
cadeiras de rodas sozinhos com 
a oração que o pastor havia feito 
do palco. Fiquei realmente ma-
ravilhado. Jamais esquecerei da-
quele momento, que serviu para 
aumentar significativamente a 
minha fé.

Em dezembro de 2004, come-
cei a escarrar muco com sangue 
e a ter febres altas. Minha mãe, 

que é médica, disse para eu me 
medicar já que aquilo podia pio-
rar e virar pneumonia. No entan-
to, eu queria ser curado pela fé. 
Depois de ouvir uma pregação 
do Dr. Lee, recebi sua oração. 
Senti meu corpo quente e suei. 
Depois, vi que estava completa-
mente curado. Ao ver-me expe-
rimentar as obras poderosas de 
Deus, minha mãe e os crentes 
ao meu redor ficaram pasmos. 
Com o passar do tempo, tinha 
cada vez mais vontade de visitar 
a Igreja Central Manmin, em 
Seul. Queria aprender a Palavra 
lá, aumentar a minha fé, e pre-
gar o evangelho em meu país.

Eu finalmente fui para a Co-

réia em fevereiro de 2008. Senti 
que aquele era o lugar certo para 
mim. Ao ouvir as mensagens 
do Dr. Lee sobre o Inferno em 
2009, a visão que vinha nutrin-
do de trabalhar como missioná-
rio na Igreja Central Manmin 
se fortaleceu e ficou ainda mais 
clara para mim. Fiz cursos do 
CTMM (Centro de Treinamento 
Missionário Manmin) e tam-
bém estudei o ‘A Mensagem 
da Cruz’, ‘A Medida da Fé’, ‘e 
Espírito, Alma, e Corpo’ pelos 
programas do SIM (Seminário 
Internacional Manmin).

No meu trabalho lido com a 
transformação de placas de aço. 
É uma função bastante perigosa, 
mas Deus sempre me protegeu e 
me abençoou financeiramente.

Tenho sentido o amor do Se-
nhor através da Palavra de Deus. 
Quanto mais me dou conta de 
Seu amor, mais eu quero retri-
buir a Sua graça. Voltarei para 
a Mongólia dentro de pouco 
tempo e difundirei a Palavra de 
Vida no meu país. Dou graças e 
toda glória a Deus, que me fez 
conhecer o verdadeiro valor da 
vida e me deu uma clara visão.

Irmã Bokrae Shin (Igre ja Manmin de Miryang)

Já cheguei a pensar que ja-
mais poderia ser feliz. Havia 
sido acometida por vários tipos 
de enfermidades por um longo 
período de tempo. Aos 38 anos 
de idade, pesava 30 quilos por 
causa de uma cirurgia em meu 
intestino grosso; e aos 40 tive 
um derrame.

Tive de ir ao medico para re-
mover um cisto do meu cérebro 
e ficava cada vez mais fraca e 
debilitada. Como se não bastas-
se, eu costumava tomar vários 
medicamentos como tranqüili-
zantes, tabletes digestivos, etc, 
devido a uma doença em minha 
válvula cardíaca e artrite.

O que piorou as coisas foi 
que em agosto de 2010, uma 
pessoa com quem eu sabia 
que podia contar, meu marido, 
faleceu. Nada parecia dar sen-
tido à minha vida, e assim, eu 
só ficava deitada sem comer 
pensando ‘minha vida é tão do-
lorosa. Quero morrer com ele’. 
Enquanto isso, comecei a ter 

dores na parte inferior do meu 
abdome, que se inchou e ficou 
do tamanho de uma bola de fu-
tebol. Aquilo me fez ter sérios 
problemas de constipação e até 
depressão. Ficava pensando, 
‘vou vender minha casa, dar o 
dinheiro aos meus filhos, e tirar 
minha propria vida no mar em 
Busan.’

No início de janeiro de 2011, 
entretanto, minha vizinha, a 
diaconisa Sangquae Kim, da 
Igreja Manmin de Miryang, me 
deu um livro do Dr. Jaerock 
Lee chamado Experimentando a 
Vida Eterna antes da Morte.

Lia o livro quando não conse-
guia dormir à noite. O Dr. Lee 
também passara por angústia de-
vido a doenças. Dentre todas as 
partes de seu corpo, apenas seus 
olhos eram normais. No entanto, 
ele teve um encontro com Deus 
e foi curado de todas as enfermi-
dades que tinha de uma só vez. 
Não podia parar de chorar de 
emoção quando lia aquele livro. 

Sobretudo, eu queria conhecer o 
Deus vivo também.

No dia 9 de janeiro, membrei-
me na Igreja Manmin de Mi-
ryang e me alegrei muito ao ver 
o Dr. Lee, autor do livro que 
li, na tela da GCN. Depois de 
pregar, ele pediu para os irmãos 
para colocarem as mãos sobre 
as partes de seus corpos que es-
tavam doentes. Coloquei minhas 
mãos sobre minha barriga, que 
vinha me causando muitos pro-
blemas. Durante a oração, senti 
algo movendo lá dentro e uma 
fraca dor. 

Naquela mesma noite, obras 
incríveis aconteceram. Aquele 
inchaço que fazia meu abdome 
ficar do tamanho de uma bola 
de futebol diminuiu e todas as 
dores desapareceram. E ainda 
mais surpreendente: fui curada 
de outras doenças como incon-
tinência urinária, asma (a qual 
já me acometia havia 30 anos), 
constipação e dor nas costas (que 
foram causadas pela cirurgia que 

fiz no cérebro e no intestino), e 
de um caroço que tinha no pulso 
direito. Aleluia!

Agora consigo me exercitar e 
até mesmo correr para onde que-
ro e quando desejo. Sinto como 
se estivesse vivendo em um 
sonho. Nossa igreja tem feito 
uma campanha de evangelismo 
e eu tenho participado dela com 

todo o coração a fim de espalhar 
o amor do Senhor a todo aquele 
que encontro. Meus olhos se 
enchem de lágrimas quando 
penso em Deus, que me libertou 
das doenças; no Senhor, que foi 
crucificado para me redimir dos 
meus pecados; e em meu pastor, 
Dr. Jaerock Lee, que orou por 
mim. Muito obrigada.

 “Meu Senhor Fez Minha 
Vida Valer à Pena”

 “Ávido para 
Espalhar as Boas 
Novas em Mongol”

Diácono Anhbayar Ganbaatar
(Paróquia de Estrangeiros, Mongol)



O Livro de Eclesiastes, que oferece a mais pura sabedoria a 
nossas vidas cristãs, foi escrito por Salomão, o terceiro rei do 
Reino Unido de Israel. Salomão veio depois do Rei Davi, que 
foi o maior rei da nação. Depois de oferecer a Deus mil ofertas 
de sacrifício, Salomão recebeu Sua grande benção – não apenas 
a resposta a sua oração, que foi uma sabedoria jamais encontra-
da entre os homens nem naquele nem no presente tempo, mas 
também riquezas e honra.

Depois de desfrutar de todas aquelas grandes bênçãos, toda-
via, o rei Salomão confessou no versículo em que lemos, “Que 
grande inutilidade!” Nada faz sentido!” Ele entendeu a verdade 
de que a real felicidade não vem de abundância financeira, po-
der ou prazeres, mas só de Deus. Então o que devemos fazer a 
fim de ter vidas no Senhor que realmente valham a pena? 

 
Em primeiro lugar, temos de ter temor reverente 

a Deus.     
Em Provérbios 8:13 lemos, “Temer o SENHOR é odiar o 

mal.” Esse versículo nos diz o que é temer reverentemente a 
Deus. Significa ‘se desfazer das maldades que Deus odeia e 
viver uma vida que O reconhece e honra.’ O Deus de justiça 
sonda todas as coisas com Seus olhos de fogo e retribui a cada 
um de acordo com suas obras. Se verdadeiramente cremos nes-
se Deus tão justo do fundo dos nossos corações, não podemos 
nem praticar inverdades nem prejudicar ninguém. 

José, em fé, sempre teve um temor reverente a Deus e nunca 
desanimou, pois tinha um sonho que recebera de Deus. Quando, 
aos 17 anos, foi vendido como escravo ao Egito e mais tarde foi 
preso de forma injusta, ele só confiou em Deus. No fim, Deus 
o exaltou como quis. Deus fez com que tudo cooperasse para o 
bem de José a fim de que ele ainda fosse nomeado um governa-
dor do faraó, sobre todo o Egito, e através dele fosse estabeleci-
da a base da nação de Israel.

Portanto, todo aquele que tem um temor reverente a Deus, 
evitando pecar e cumprindo Sua vontade, não passa falta de 
nada e prospera em tudo o que faz, como registrado em Salmo 
34:9, “... pois nada falta aos que O temem”. O segundo sentido 
de ‘ter temor reverente a Deus’ é ‘olhar para Deus e descansar 
Nele sempre, em fé.’Se entregarmos completamente tudo a 
Deus com temor a Ele e fé, como José fez, podemos receber 
Suas bênçãos e ter vidas que realmente valham a pena.

Por último, como registrado em Eclesiastes 12:13, “Agora 
que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus e 
obedeça aos Seus mandamentos, porque isso é o essencial para 
o homem”. Temer reverentemente a Deus é obedecer aos Seus 
mandamentos. Os mandamentos de Deus escritos na Bíblia são 
divididos em 4 categorias: coisas que Ele diz para fazermos, 
coisas que Ele diz para não fazermos, coisas que Ele fala para 
guardarmos, e coisas que Ele fala para nos livrarmos. Assim, 
quando obedecemos àquilo que a Bíblia diz para fazemos, não 
fazermos, guardarmos ou nos despojarmos, podemos ser consi-
derados como pessoas que tem um temor reverente a Deus.          

 
Depois, temos que pedir pela sabedoria e força 

do alto. 
A fim de obter a sabedoria necessária para uma vida próspera 

nesse mundo, as pessoas procuram conhecimento por meio de 
livros, jornais e outras mídias e depositam sua confiança naqui-
lo que sabem. Entretanto, muito mais excelente é a sabedoria 
do alto. Esta só pode ser adquirida quando nos despojamos de 
toda forma de maldade e obedecemos à Palavra de Deus, como 

escrito em Tiago 3:17.
A sabedoria que recebemos do céu depois de nos livrarmos 

da maldade e nos santificarmos pode se tornar um importante 
marco e força para uma vida próspera. Isso porque, com a sa-
bedoria proveniente da verdadeira bondade, podemos receber 
respostas a todas as nossas orações e tudo por ser realizado pelo 
poder de Deus como lemos em João 15:7, “Se vocês permane-
cerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, 
pedirão o que quiserem, e lhes será concedido.”

Não é verdade que o sucesso e o fracasso na vida dependem 
do nosso poder, sabedoria ou habilidades. Somente quando 
vamos para perto de Deus, que é a fonte de poder e sabedoria, 
é que podemos superar todos os tipos de dificuldades. Podemos 
transformar derrota em vitória e tristeza em alegria pela fé. Es-
pero que você procure a bondade em todas as áreas de sua vida 
e guarde os mandamentos de Deus a fim de que o seu Deus 
possa estar contigo e possa lhe dar sabedoria e força do alto.  

Por ultimo, temos de estar despertos o tempo 
todo. 

No 25º capítulo de Mateus, lemos a parábola das dez virgens, 
e através dela, Jesus nos ensina como ter uma vida cristã no 
fim dos tempos. Na parábola, dez virgens tinham suas candeias 
e esperavam pela vinda do noivo. Contudo, no final, somente 
cinco virgens, que foram prudentes e levaram óleo em vasilhas 
junto com suas candeias, puderam recebê-lo e participar do 
banquete de casamento. Isso também se aplica aos crentes es-
perando pela volta do Senhor. A fim de recebermos o Noivo e 
participarmos dos Sete Anos do Banquete de Casamento, temos 
de ficar sempre despertos, cheios do Espírito por meio de fervo-
rosas orações, e nos ornamentarmos diligentemente como Sua 
noiva.

Como Ele prometeu em João 14:2, “Na casa de meu Pai há 
muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou 
preparar-lhes lugar”, Jesus Cristo, nosso Noivo, voltará do céu 
com um brado, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de 
Deus. Além disso, como não sabemos quando o nosso espírito 
será levado para o Céu, temos de estar sempre sóbrios, com a 
mente limpa, e bem preparados para confiantemente compare-
cermos diante do Senhor.

O sóbrio aumenta sua esperança pelo Céu a cada dia e, con-
sequentemente, é uma linda noiva do Senhor que compartilha 
a Sua graça com muitas pessoas e glorifica a Deus. Tal pessoa 
poderá ver o Senhor face a face quando Ele voltar e desfrutar 
da vida eterna.  

““Que grande inutilidade!”, diz o mestre. “Que grande inutilidade! Nada faz sentido!”” (Eclesiastes 1:2) 

Como Ter uma Vida Que 
Valha Realmente a Pena

Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee
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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
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Notícias 

Manmin TV Attends the 19th 
Convergence India International 
Exhibition New Delhi 2011 

A 19ª Exibição Internacional de Convergência da Índia 
2011 foi realizada em Nova Delhi de 24 a 26 de março. 
Representando a TV Manmin, 3 pastores comissionados a 
realizarem o ministério da Igreja Central Manmin na Ínidia 
– Joseph Han, John Kim, e Elijah Um – participaram do 
evento e discutiram sobre a colaboração de Rajiv Khattar, 
presidente de projetos da Dish TV India Ltda (primeira TV 
digital via satélite DTH da Índia), à transmissão do minis-
tério da Manmin. A colaboração do Sr. Allen Luther, repre-
sentante da TV Far East India, também foi considerada 
e discutida. Em 2011, o maior programa da TV Manmin, o 
Palavra de Vida (do Pr. Jaerock Lee) está sendo transmi-
tido nos estados de Tamil Nadu e Puducherry via TV GCN 
Arulvakku e TV Rejoice, and dentro e aos redores de Na-
galand, pelas TVs a cabo do estado.

Pas tor  Joseph Han (esquer da),  Sr.  Ra jiv  Kha t t ar  - 
Presidente de Pro jetos da Dish TV India Ltda, e Pastor 
John Kim (direita)

Ministério do Dr. Jaerock Lee 
Recebe Matéria no Jornal 
Americano Christian Examiner 

O ministério do Pastor 
Sênior  Dr.  Jaer ock 
L e e  r e c e b e u 
uma  ma t é -
r i a  n o  T h e 
C h r i s t i a n 
Examiner, que 
é o jornal cristão 
de maior  circula-
ção dos  Estados 
Unidos. A matér ia 
diz, “O Pr. Jaerock 
Lee enfatiza que os cristãos devem se santificar e re-
ceber o poder de Deus através da força dada pelo Espí-
rito Santo. Ele é o fundador da Igreja Central Manmin, em 
Seul, Coréia, onde tem experimentado grande avivamen-
to. Sua igreja hoje é uma mega-comunidade e tem levado 
o evangelho mesmo às áreas mais remotas do país.” O 
jornal também traz um artigo retratando que o Dr. Lee foi 
nomeado um dos 10 líderes cristãos mais influentes de 
2010 pelo The Chr istian Telegraph (www.thechristiante-
legraph.com). O jornal The Chr istian Examiner  tem sua 
sede na Califórnia e filiais em Minnesota e Washington; 
sendo publicado em seis edições e com uma circulação 
que o torna o maior jornal cristão americano.
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A História do Cristianismo 
Revelada no Coliseu

Coliseu, um Anfiteatro Elíptico no 
Centro de Roma  

Unlike earlier amphitheatres, which were 
nearly all dug into convenient hillsides 
for extra support, the Colosseum is a fre-
estanding structure of stone and concrete, 
measuring 620 by 513 feet (190 by 155 
meters) overall. Three of the arena’s stories 
are encircled by arcades framed by decora-
tive half-columns in the Doric, Ionic, and 
Corinthian orders; the structure’s rising 
arrangement of columns became the basis 
of the Renaissance codification known as 
the assemblage of orders. The amphitheatre 
seated some 50,000 spectators.

(Source: http://www.britannica.com/EB-
checked/topic/126613/Colosseum)  

Em seu site, a Enciclopédia Britânica 
registra o seguinte sobre o Coliseu: “O 
Coliseu,originalmente chamado de Anfi-
teatro Flaviano, é um enorme anfiteatro 
construído em Roma pelos imperadores 
flavianos. O início de sua construção se deu 
entre 70 e 72, durante o reino de Vespasia-
no; a estrutura foi oficialmente inaugurada 
por Tito em uma cerimônia que incluiu 
100 dias de jogos. Mais tarde, em 
82 DC, Domiciano o finalizou 
colocando o andar mais 
alto.

Diferente dos ou-
tros anfiteatros, que 
eram praticamente 
todos construídos 

em zonas de encosta, enterrados para terem 
apoio extra, o Coliseu é uma estrutura de 
pedra e concreto que se sustenta sozinha, 
com aproximadamente 190 por 155 metros. 
Três dos andares da arena são cercados por 
arcadas decoradas com colunas dóricas, 
jônicas, e coríntias, e a disposição vertical 
das colunas se tornaram a base para a codi-
ficação renascentista conhecida como mon-
tagem de andares. O anfiteatro era capaz de 
albergar 50,000 expectadores.

O Coliseu foi o cenário de milhares de 
combates entre gladiadores, caça de ani-
mais, e até mesmo de batalhas navais. En-
tretanto, não se sabe ao certo se a arena foi 
lugar de martírio dos cristãos da igreja pri-
mitiva. A edificação foi prejudicada por ter-
remotos e pilhagens dos tempos medievais, 
e ainda mais severamente, por vândalos. 
Todos os assentos de mármore e materiais 
decorativos desapareceram. Um projeto de 
restauração foi empreendido nos anos 90. 

Exibições variadas sobre a cultura da Roma 
Antiga são frequentemente organizadas”

(Fonte [traduzida]: http://www.britanni-
ca.com/EBchecked/topic/126613/Colos-
seum)     

Perseguições do Império Romano ao 
Cristianismo e o Martírio dos Cristãos 

Em 64 DC, Roma foi tomada por um 
grande incêndio que durou por 15 dias e 
queimou 10 dos seus 14 distritos: 3 foram 
completamente destruídos e outros 7 sofre-
ram sérios danos. Na época, houve um ru-
mor de que o fogo havia sido premeditado 
pelo imperador Nero, para que ele mesmo 
reconstruísse a cidade; e outro que dizia 
que o imperador havia feito tudo aquilo por 
puro prazer e extravagância, e ficou tocan-
do a lira e cantando enquanto a cidade ardia 
em chamas. As pessoas se apavoraram e o 
imperador atribui aquilo às transgressões 
dos cristãos. Como resultado, muitos cren-
tes foram presos e punidos terrivelmente.

Com a construção do Coliseu, os im-
peradores e cidadãos romanos passaram a 
gostar de assistir cristãos sendo devorados 
por leões e martirizados de várias outras 
formas cruéis. Ao seguirem para a morte, 
entretanto, os crentes em Jesus Cristo não 
demonstravam ter medo algum; e esse gru-
po que não temia a morte incluía pessoas 
já de idade e moças que haviam consagra-
do suas almas ao Senhor. Estes morriam 
orando com a cabeça inclinada para o céu e 
cantando “Aleluia”.

Os cristãos foram proibidos de entrar em 
lugares públicos e privados de sua cidada-
nia. A rua passou a ser um lugar perigoso 
para eles. Hebreus 11:35-38 descreve suas 
aflições: ‘...uns foram torturados e recusa-
ram a ser libertos, para poderem alcançar 
uma ressurreição superior; outros enfrenta-
ram zombaria e açoites; outros ainda foram 
acorrentados e colocados na prisão, ape-
drejados, serrados ao meio, postos à prova 
mortos ao fio da espada. Andaram errantes, 
vestidos de pele de ovelhas e de cabras, 
necessitados, afligidos, e maltratados. O 
mundo não era digno deles. Vagaram pelos 

desertos e montes, pelas cavernas e grutas.’

O Édito de Milão e a Legalização do 
Cristianismo        

Enquanto muitos cristãos eram misera-
velmente decapitados, comidos por leões, 
e crucificados para guardar sua fé, os cida-
dãos de Roma os consideravam tolos. Con-
tudo, com o passar do tempo, os romanos 
descobriram algo estranho sobre aquelas 
pessoas e começaram a pensar.

Começaram a pensar ‘Como podem sor-
rir e se regozijarem enquanto estão morren-
do?’ ‘O que os faz sorrir antes da morte?’ 
e ‘Quem é esse Jesus Cristo em quem eles 
acreditam?’ Sua curiosidade sobre Jesus 
cresceu gradativamente. Muitos se conver-
teram e aceitaram o Senhor Jesus quando o 
evangelho chegou até eles, e o cristianismo 
acabou por invadir o Império Romano.

Em 313, o Édito de Milão foi emitido 
por Constantino o Grande, que governava o 
Império Ocidental, e Licínio, que governa-
va o Império Oriental, legalizando o culto 
cristão. Isso foi um marco na história do 
Império Romano e o sangue do martírio de 
vários crentes acabou valendo à pena. O 
acontecimento também se tornou uma forte 
influência evangélica no Império e, em 
392, Teodósio o Grande emitiu os decretos 
que fizeram do cristianismo a religião ofi-
cial. Sendo assim, podemos ver que Deus 
fez com que o cristianismo tomasse conta 
de todo o império de Roma, sendo, pois, 
aceito na Europa e em todos os cantos do 
planeta.

Como está a sua fé? Você tem a total cer-
teza do amor de Deus que deu o Seu único 
Filho por nós, e o de Jesus Cristo, que 
abandonou toda a Sua glória no Céu para 
descer à terra e se tornar propiciação pelos 
nossos pecados?   

Como registrado em Romanos 14:8, “se 
vivemos, vivemos para o Senhor; e, se mor-
remos, morremos para o Senhor. Assim, 
quer vivamos, quer morramos, pertencemos 
ao Senhor”, aqueles que verdadeiramente 
crêem no Senhor devem viver somente para 
Ele.  

Do reinado do Imperador  Nero, que tomou o trono em 54 DC e começou a 
perseguir  os cristãos, até Constantino o Grande, que emitiu o Édito de Milão e 
legalizou o cristianismo em 313, muitos crentes da igre ja primitiva tiveram de 
suportar e superar severas perseguições.

Aqueles crentes nutriram profundamente o grande amor de um Deus que não 
poupou Seu único Filho por pecadores; experimentaram o amor sacrificial de Jesus 
Cristo, que voluntariamente deu Sua própria vida por eles; e guardaram e zelaram 
pela sua fé pelas obras poderosas do Espírito Santo. Sua forte fé e martírio fez 
com que o cristianismo fosse anunciado como a religião oficial do Império Romano 
por meio dos decretos emitidos por Teodósio o Grande. Essa edição do Jornal de 
Manmin percorre a história das perseguições do Império Romano ao cristianismo, o 
martírio dos cristãos, sua vitória, e as providências de Deus contidas no Coliseu.          


