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Do dia 4 de agosto ao dia 7 as obras do Espírito Santo 
explodiram no Resort Deogyusan, Muju na província 
Jeonbuk. Na presença dos membros Manmin de muitas partes 
da Coréia e 25 outros países, o Retiro de Verão Manmin 2014 
transbordou com as obras do Espírito, obras extraordinárias, 
sinais e maravilhas surpreendentes e obras poderosas.

O Camp Fire Worship Concert, em 6 de agosto, trouxe a 
lembrança de todos da Festa Celestial na Nova Jerusalém. Foi 

um tempo alegre enquanto os membros do Comitê de Artes 
Performáticas louvavam, dançavam e tocavam instrumentos 
no belo palco. O Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee liderou o 
show e cantou as músicas ‘Waiting’, ‘Amusement Park 2’, 
e ‘Garden of Seasons’, juntamente com os participantes. 
Desejando a vinda no Céu do Senhor profundamente em seus 
corações.

Após o seminário em 04 de agosto o Encontro de Cura 

Divina sobre como a cura funciona através da oração do Dr. 
Lee para os doentes. Muitas pessoas receberam uma melhor 
visão e foram curadas de muitas doenças, incluindo doença 
hepática, defi ciência de membros inferiores, câncer gástrico, 
câncer de pulmão, doença renal, tuberculose, distúrbios 
uterinos, e infecções de ouvido. Retiro de Verão Manmin 
2014 foi transmitido ao vivo em todo o mundo através de 
GCN (www.gcntv.org).

Pessoas de 25 países participam do 
Retiro de Verão Manmin 2014

“Respostas, cura e amor transbordaram com o poder explosivo do Espírito Santo movendo no Retiro de Verão”

As pessoas testemunharam a cura de suas doenças após a reunião de cura divina
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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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Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

“O amor nunca falha; mas se houver profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; se não houver conhecimento, isso será feito longe...
Mas agora fé, esperança, amor, cumprindo estes três; mas o maior destes é o amor” (1 Coríntios 13:8-13).

Amor Perfeito

Quando você vai para o céu, se você 
pudesse levar uma coisa com você, o que 
você gostaria de ter? O que temos que vale 
a pena tomar?

No céu, as estradas que você vai andar 
são de ouro puro. Além disso, Deus entende 
os corações de seus amados fi lhos e prepara 
suas casas celestes, que são feitas de ouro e 
belas joias e pedras preciosas que não pode 
ser comparado a qualquer coisa na terra. 
Então, você não tem que levar ouro ou joias 
com você quando for para o céu. Mas há 
uma coisa que precisamos levar desta terra 
para compartilhar o amor de Deus. É o 
amor espiritual, que é cultivado em nossos 
corações enquanto vivemos neste mundo.

1. O Amor que é valioso para 
sempre, mesmo no céu

1 Coríntios 13:8-10 diz: “O amor jamais 
acaba; mas se houver profecias, serão 
aniquiladas; havendo línguas, cessarão; 
se não houver conhecimento, ele será 
aniquilado. Porque sabemos em parte e em 
parte profetizamos; mas quando chega a 
perfeita, a parte será aniquilado”. Profecia, 
línguas e conhecimento sobre Deus 
são coisas espirituais, mas por que será 
aniquilado no céu?

O céu é um reino espiritual e é um lugar 
perfeito. Mesmo se profetizamos neste 
mundo, é completamente diferente entender 
tais coisas no reino celestial no futuro. 
Iremos entender claramente o coração de 
Deus e do Senhor do Céu, para que não 
precisemos mais profecia lá.

É  o  mesmo em l ínguas .  Quando 
nos comunicamos com outras pessoas 
que falam línguas diferentes, existem 

dificuldades enquanto comunicamos com 
eles. Mas há apenas uma língua no céu. 
Então, não há necessidade de se preocupar 
em não compreender os outros. Porque o 
coração bom é transmitido como é, não 
pode haver qualquer mal-entendido ou 
preconceito.

É o mesmo com o conhecimento. 
Quando vivemos nesta terra diligentemente 
aprendemos a Palavra de Deus. Nós 
aprendemos como podemos ser salvos e 
qual é a vontade de Deus, mas é apenas o 
conhecimento que permite que acheguemos 
ao Céu e é apenas uma parte muito pequena 
do conhecimento.

Como dito acima, profecia, línguas 
e conhecimento são temporariamente 
necessários na Terra para entrar no Céu 
apesar de pertencerem ao espírito. Portanto, 
é importante conhecer a palavra da verdade 
e saber sobre o céu, mas é mais importante 
cultivar o amor. Só quando diligentemente 
circuncidamos os nossos corações e 
aperfeiçoamos o amor, podemos ir para 
o reino celestial e vivermos feliz lá para 
sempre.

2. O amor que será perfeitamente 
sentido no Céu

1 Coríntios 13:11 diz: “Quando eu era 
menino, falava como menino, sentia como 
menino, discorria como menino, mas, logo 
que cheguei a ser homem, acabei com as 
coisas de menino”.

No céu não há trevas, preocupação ou 
ansiedade. Só existe bondade e amor. 
Assim, podemos expressar nosso amor ao 
máximo no céu. O mundo físico e o mundo 
espiritual são totalmente diferentes. Mesmo 
na Terra, de acordo com a medida da fé, cada 
indivíduo fala, entende e pensa de forma 
diferente.

Em 1 João capítulo 2, cada um dos níveis 
de fé é comparado a ‘criancinhas’, ‘crianças’, 
‘jovens’ e ‘pais’, respectivamente. Aqueles 
que estão no nível de uma criança na fé são 
como ‘crianças’ em espírito. Além disso, sua 
compreensão é como a de crianças, então 
eles não podem realmente entender o que é 
profundamente espiritual e têm pouca força 
para praticar a Palavra. Mas quando eles 
se tornam homens jovens e pais, o nível de 
sentir o amor de Deus será diferente. Eles 
terão maior capacidade de praticar a Palavra 
de Deus e eles serão capazes de vencer nas 
batalhas contra o poder das trevas.

Mas mesmo que nós alcançamos a fé 
dos pais nesta terra, podemos dizer que 
ainda somos como crianças em relação 

ao momento em que entrarmos no reino 
celestial. É porque temos limites físicos 
nesta terra. Na medida em que acreditamos e 
cremos no Céu, enquanto vivemos na terra, 
entendemos o quão belo é o Céu. Mas, não 
é fácil de entender perfeitamente o quão 
belo e glorioso o céu é. Quando chegarmos 
ao céu, entenderemos o mundo espiritual 
que é ilimitadamente espaçoso e misterioso 
e vamos entender os princípios de todas as 
coisas do mundo espiritual.

Nossa vida nesta terra é um período de 
preparação para a vida celestial eterna. Este 
mundo passa rápido, porque é como uma 
sombra em comparação ao reino eterno 
do céu. Esta vida é como uma sombra, e 
é exatamente o que nos permite começar 
a imaginar o mundo eterno, mas nunca é 
eterno. Após a vida como a sombra sobre a 
terra que se foi, a sombra real da entidade 
será claramente revelada. 

Portanto, 1 Coríntios 13:12 diz: “Porque 
agora vemos por espelho em enigma, mas 
então veremos face a face; agora conheço 
em parte, mas então conhecerei como 
também sou conhecido”.

Quando o apóstolo Paulo escreveu este 
capítulo sobre o amor espiritual, isso era 
em cerca de 2.000 anos atrás. Um espelho 
naquela época não era tão claro como 
espelhos de hoje porque eles moíam e 
poliam prata, bronze e outros metais e o 
metal polido refl ete imperfeitamente a luz e 
a imagem. Quando o reino eterno, o mundo 
perfeito, vier mais tarde, iremos sentir o 
reino celestial diretamente no próprio reino 
celestial. Vamos ver claramente todos os 
detalhes do reino e senti-lo diretamente, por 
isso a alegria será completamente diferente. 
Iremos vivamente sentir a grandeza e 
grandiosidade de Deus. Ele é a própria 
beleza indescritível.

3. Entre a fé, a esperança e o amor, 
o maior destes é o amor

A fé e a esperança são muito valiosas para 
aumentar a nossa fé. Nós podemos ser salvos 
e ir para o céu só quando temos fé. Podemos 
nos tornar fi lhos de Deus apenas com a fé. 
E, se temos fé, é natural ter esperança. Com 
isso, podemos tomar posse dos melhores 
lugares e habitação no céu, tentando nos 
tornar santificado, e trabalhando fielmente 
para o reino de Deus. 

Conforme explicou, a fé e a esperança 
são uma obrigação até alcançarmos o 
reino celestial. Mas por que 1 Coríntios 
13:13 diz: “Mas, agora, fé, esperança, 
amor, cumpra estes três; mas o maior 

destes é o amor”?
Em primeiro lugar, a fé e a esperança 

são necessár ias  somente enquanto 
recebemos o ‘cultivo humano’ nesta terra. 
No céu, só existe amor espiritual entre os 
três.

Se você tem a verdadeira fé e amor 
a Deus, sua esperança para o céu irá se 
tornar cada vez maior ao longo do tempo 
e na medida em que a vossa fé cresce. 
Sentirá a falta do Senhor cada vez mais 
enquanto o tempo passa.

Aqueles com esperança para o céu, não 
dizem “É demais. Eu estou sofrendo”, 
mesmo estejam andando na estrada 
estreita e dura nesta terra. Eles não se 
abalam a qualquer tipo de tentações. Mas 
quando você chega ao último destino, 
o céu, você não precisa de fé, que é 
acreditar naquilo que é invisível, e esperar 
por mais tempo. Só o amor vai estar lá 
no céu. É por isso que o amor é dito ser o 
maior.

Em segundo lugar, você pode possuir o 
Céu com a fé, mas você não pode ir para 
a mais bela morada no céu que é a Nova 
Jerusalém, se você não tiver amor.

Na medida em que agimos com fé 
e esperança, podemos entrar em uma 
melhor morada no céu. Fé espiritual 
é dada na medida em que vivemos de 
acordo com a Palavra de Deus, lançamos 
fora os pecados e alcançamos um coração 
puro. E de acordo com esta medida da fé 
nossa morada celestial será decidida entre 
o Paraíso, o 1º, 2º e 3º reinos dos céus, e a 
Nova Jerusalém.

Mas a Nova Jerusalém é dada aos fi lhos 
de Deus que alcançam o perfeito amor 
com fé. É o cristal do amor. A fi m de se 
parecer com o Senhor e morar na Nova 
Jerusalém, devemos seguir os passos do 
Senhor. Seu caminho é o amor. Somente 
quando tivermos esse amor poderemos 
nos assemelhar ao Senhor, cultivando 
os nove frutos do Espírito e as bem-
aventuranças em nossos corações.

Assim, quando temos fé, podemos ir 
para o céu e quando temos a esperança, 
podemos lançar fora os pecados. A fé e a 
esperança são defi nitivamente necessárias, 
mas apenas quando temos amor perfeito 
podemos entrar na Nova Jerusalém. É por 
isso que o amor é dito ser o maior.

Queridos irmãos e irmãs. Eu oro em 
nome do Senhor que vocês se tornem 
cristãos abençoados que agradam a Deus 
alcançando o amor espiritual registrado 
em 1 Coríntios capítulo 13.
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Defi ciência de ‘justiça’ entre o fruto da luz 

Você deve perceber que não é só o amor espiritual capaz de 
perdoar e abraçar incondicionalmente, mas dependendo da 
situação, também pode repreender e desaprovar. Além disso, você 
deve ser capaz de distinguir com precisão entre o certo e o errado, 
ser decisivo e manifestar a justiça de Deus em conformidade. 
Líderes, especialmente, às vezes devem avançar com algo 
decididamente de acordo com a vontade de Deus. 

Auto  est ru turas que se formaram e que 
permanecem no interior da personalidade 

Só depois de abrir seu coração, você pode acolher outros e 
ter um coração maior. Em muitos casos, a sua auto estrutura 
foi formada devido à personalidade inata ou pelo ambiente 
de crescimento. Assim, em vez de tentar demolir a estrutura 
completamente em um dia, você preferiria ter o seu tempo para 
quebrá-lo um a um tentando fazer as coisas que estão fora 
dos limites de sua personalidade, ou contra seus desejos. Em 
seguida, você poderá quebrar a estrutura de sua personalidade e 
se tornar um grande recipiente capaz de abraçar muitas pessoas. 

A for te  auto est ru tura de personal idade 
profundamente enraizada no coração 

Você não revelar sua justiça, mas em suas fortes estruturas de 
personalidade, você pensa ‘isso é certo e isso é errado’. Embora 
você não tenha confl itos com os outros, a menos que você abrace os 
outros com o seu coração, você não terá a verdadeira paz e alegria. 

Além disso, uma pessoa não tem capacidade de controlar suas 
palavras e às vezes diz coisas para exibir-se. Outro precisa pensar 
mais no ponto de vista do pastor com um coração maior. Outro tende 
a confi ar em homens mais do que em Deus, o Senhor, e o pastor. 
Outro tem pensamentos negativos profundamente enraizados em 
sua natureza por isso está estagnado no crescer espiritualmente por 
um longo período. Outro carece de capacidade para orar em justiça. 
No entanto, outro não tem consideração pelos outros. 

Forte senso de ‘eu’ na personalidade 

Seu senso de ‘eu’ é, obviamente, diferente da de um 
homem de carne ou do homem na fase inicial do espírito. 
Embora tenha sido lançado fora através de provações, 
podem permanecer em você tais vestígios. 

Escassez de fervorosa oração e da Palavra 
de Deus 

Você adquiriu grande medida da fé pela graça do pastor, 
mas você ainda precisa acumular tais atos como, orar 
fervorosamente e se armar com a Palavra de Deus.

Escassez de bondade perfeita na boca 

Você deve verificar as palavras de seus lábios. Você 
deve analisar se você diz coisas da bondade perfeita 
de Deus ou diz coisas que parecem se encaixar nas 
situações previsíveis. 

Preocupações no coração

Tenha em mente que se você tem preocupações, embora 
não dito, não pode oferecer com alegria o seu coração a 
Deus. 

Por último, você deve se encher da perfeita justiça de 
Deus e falar de coisas que contêm virtude e bondade. 

Defi ciências Escassez 

Devemos remover os traços da carne

Nós herdamos características e temperamento dos pais. Também adquirimos conhecimento e experiência 
no processo de crescimento. Essas coisas deixam traços em nós que são referidos como ‘vestígios de carne’. 
Depois de entrar no 4º nível de fé não temos mal. Mas podemos encontrar traços carnais fracos demais como 
traços em nós. É porque nós nascemos com pecados primitivos e temos vivido no mundo corrompido pelo 
pecado e do mal.

Pense em algo novo. Não tem nenhum defeito e nenhum arranhão. Mas uma vez que você usá-lo, ele vai 
ter sinais de uso, não importa quão cuidadosamente você usar e limpar. Traços de carne são muito parecidos 
com esses sinais. Digamos que você tenha usado um item branco de roupa por um longo tempo. Não importa 
o quão limpo você lavá-lo, a sua cor inicial não será mantida. A lavagem pode limpá-lo, mas não pode renovar 
a sua primeira cor branca pura. As roupas podem ter vestígios como manchas amarelas fracas.

Tais traços são vestígios de carne podem levar as pessoas de espírito a agirem de uma forma de que elas 
não sejam dignas do nível de espírito em alguns aspectos. Assim, para se tornar uma pessoa de espírito, elas 
devem preencher defi ciências (entre o 1º e 49º do 4º nível) e, em seguida, (entre 50º e 79º).

 Devemos preencher defi ciências 
e a falta

‘Deficiência’ refere-se à condição de ser 
signifi cativamente defi ciente e ter apenas um pouco 
de algo necessário. Por outro lado ‘falta’ é a falta 
de algo precisando de mais para ser preenchido. 
Você poderia ser deficiente ou ter falta de amor, 
conhecimento espiritual, e bondade perfeita.

Só depois de preencher as lacunas e, em seguida, 
cumprindo as faltas podemos passar de 80% do 
quarto nível e entrar no quinto nível de fé, ‘Todo 
espirito’. Até atingir 50% do nível 5, teremos de estar 
consciente e transformar esses traços da carne 
continuamente.

Para pessoas de espírito entrarem nos 
níveis mais profundos do Espírito
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“O desejo do meu coração foi preenchido 
através do meu encontro com o Senhor”

Elder Changsu Yun, 
de 51 anos, 2-17 Coreia do Sul 

Em junho de 2014, eu tive uma sensação 
de coceira na minha cabeça com febre. 
Espalhou-se aos meus olhos. Eu pensei que 
era apenas uma coceira no início, mas uma 
dor aguda na minha cabeça, febre e coceira 
persistiu.

Eu visitei hospital para descobrir o que 
causou isso. O médico disse que era herpes. 
Ele disse que poderia me fazer fi car cego e 
ser espalhar para os ossos. Ele acrescentou 
esta é a doença de pele que obriga os 
pacientes a serem hospitalizados. Naquela 
noite, eu me arrependi na Reunião de Oração 
de Daniel que eu tinha tido ansiedade e não 
tinha dado graças e regozijado acreditando 
em Deus. Eu sabia que eu deveria destruir 
o muro dos pecados que estão contra Deus 
para receber suas respostas.

Em 20 de junho de 2014, eu fui até o meu 

pastor sênior Dr. Jaerock Lee para receber 
sua oração. Expliquei sobre a herpes que ela 
é causada por estresse mental e imunidade 
enfraquecida como o meu médico havia dito.
Então, para plantar fé em mim Dr. Lee disse:
“Se isso fosse verdade, então não deveria 
ter acontecido comigo?” Então, ele orou por 
mim. Como eu estava recebendo a oração
seu sermão passou pela minha mente: “Não
há coincidências. Mesmo quando tropeçar 
numa pedra pequena devemos olhar para 
trás, para nós mesmos”. Então eu percebi que 
algo estava errado comigo.

Depois de terminar a oração, ele me disse:
“Arrepende-se”. Comecei a lembrar e digitar 
coisas que eu deveria me arrepender. Foram 
mais de 30 coisas que eu tinha de arrepender!
Arrependi-me que eu tinha me sentia 
desconfortável, cochilava nos cultos, tinha 

pensamentos ociosos em oração, insistia 
em minha opinião em questões de família, e 
assim por diante. Arrependi-me em detalhe. 

Dois ou três dias depois, a dor em minhas 
bochechas e ossos do pescoço, febre e 
coceira foram todos embora. O exame 
médico revelou também que eu tinha sido 
curado completamente. Aleluia!

É dito que se a herpes sobre a cabeça pode 
causar encefalomeningite quando é grave. 
Até 90% do vírus é normalmente permanece 
dormente então se diz que a zona da cabeça 
e olhos são muito perigosos. Mas eu estava 
curado através da mesma da oração do 
Dr. Lee em apenas um curto período de 
tempo. Dou graças e glória a Deus, que me 
abençoou para tornar-se cheio do Espírito 
novamente e a viver com esperança para a 
Nova Jerusalém.

Conheci meu marido coreano no 
Vietnã e me casei com ele em novembro 
de 2013 Nós queríamos ter um bebê, 
mas eu não podia engravidar. Nesse 
tempo, fui guiada a Igreja Central 
Manmin por orientação do meu vizinho 
e registrada em 22 de junho de 2014. 

Tendo sido uma budista, no começo 
eu não acreditava nas poderosas obras 
de Deus e os sinais e maravilhas que 
aconteciam na igreja. Era difícil para 
mim entender os sermões. Mas, por 
assistir aos cultos no domingo todas as 
semanas, eu gradualmente recebia mais 
graça e desejo de saber mais sobre o 
Dr. Jaerock Lee, que realiza tais obras 
incríveis. 

Eu fui abençoada em ler o Jornal Da 
Manmin em vietnamita, bem como o 
testemunho memórias do Pastor Sênior 
Dr. Jaerock Lee Minha Vida, Minha 
Fé I. Depois tive a certeza de receber a 
bênção e tive uma grande experiência 
trazendo fé sobre mim. Eu sofria de 
insônia desde que eu era pequena. Mas 
depois que eu orei todas as noites e bebi 
Muan Água Doce do poder de Deus, o 

sintoma de insônia desapareceu. 
A partir  desse momento, com 

confiança na obra de Deus, comecei 
a orar para conceber um bebê. Com 
minhas mãos no meu peito, eu recebi a 
oração do Dr. Lee na parte da manhã e 
antes de ir para a cama. Ouvindo seus 
sermões, me tornei determinada a viver 
pela Palavra de Deus e recebi a oração 
do Dr. Lee para os doentes com fé e 
desejo de ter um bebê. 

Entretanto, foi-me dito que o chefe 
do meu marido no local de trabalho 
fez um comentário negativo a respeito 
da minha igreja. Eu disse ao meu 
marido: “Ele nunca foi à igreja nem 
ouviu qualquer um dos sermões do Dr. 
Lee”. Então, como ele poderia dizer 
algo assim? Eu mesmo já escutei suas 
mensagens. Ele ensina só bondade. 
Ele nos exorta a não pecar, amar nosso 
cônjuge, não beber e fumar, e não 
julgar os outros. “Eu disse a ele que eu 
tinha sido ensinado somente bondade e 
coisas boas na minha igreja”. 

Meu marido não podia deixar de 
admitir que fosse verdade, porque 

ele tinha me visto se transformar em 
uma pessoa brilhante desde que eu 
frequentava a igreja. Pedi-lhe que se eu 
engravidasse indo à igreja, ele iria junto 
comigo até o Dr. Lee. Ele concordou. 

Em 15 de julho, eu senti como 
se estivesse carregando um bebê e 
fui para o hospital com alegria. Os 
resultados, disseram que eu estava 
grávida. Aleluia! Meu marido e sua 
família ficaram muito felizes. Como 
ele prometeu, ele e eu fomos até o Dr. 
Lee e cumprimentamos com gratidão 
e agradecimento. O Senhor do amor 
veio ate mim que não o conhecia e 
ele mesmo cumpriu o desejo do meu 
coração de ter um bebê. Dou toda graça 
e glória ao Deus vivo. Obrigado, Dr. 
Lee para orar por mim. 

♦ Muan Água Doce
A água salgada do mar antes de 
Muan Manmin Igreja transformada 
em água potável doce pela oração 
do Dr. Jaerock Lee (Êxodo 15:25).

Irmã Tto Ti Heu Eung, 
de 23 anos, Zona estrangeira


