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Pastores  e  membros  de  igre jas  associadas 
internacionais foram até o Local das Águas Doces de 
Muan. Lá, experimentam as obras de Deus e foram 
cheios do Espírito.

Muitas pessoas de 27 países foram à Coréia para 
participarem do Retiro de Verão 2015 da igreja. Dentre 
elas, 650 foram visitar o Local das Águas Doces de 
Muan no dia 6 de agosto. Trata-se de um lugar cheio 
do poder de Deus onde a água salgada de um poço 
transformou-se em água doce diante da Igreja Manmin 
de Muan pela oração do Dr. Jaerock Lee. 

Eles realizaram uma reunião de oração no santuário 
para agradecer a Deus pela Água Doce de Muan 
e oraram para vivenciarem o Seu poder. A reunião 
foi interpretada em inglês, russo, francês, chinês, 
japonês, espanhol, tailandês, indonésio e para a língua 
birmanesa. Também assistiram a um vídeo relacionado 
à Água Doce de Muan e depois foram ao topo do monte 
com vista para o mar. Ali, beberam daquela água e 
viram o mundo espiritual, anjos e luzes misteriosas que 
Deus permitiu que vissem.

A senhora Prapapon, da Tailândia, disse, “Não 
conseguia andar direito devido à minha diabetes, 
que me causou fraqueza nas pernas. Mas depois que 
bebi da Água Doce de Muan, minhas pernas foram 
fortalecidas e passei a andar normalmente!” A diaconisa 
Suribuntong, que estava com ela, falou, “Meus olhos 
espirituais se abriram quando joguei a água sobre eles e 
eu vi anjos!”

Depois, eles se submergiram na Piscina da Água 

Doce de Muan levando consigo os desejos de seus 
corações. Muitos deles receberam respostas de Deus e 
O glorifi caram.

O Pastor Shlomy Abramov, de Israel, foi curado de 
um zumbido em seus ouvidos e as pernas seriamente 
inchadas. Com alegria, ele disse, “Quando entrei na 
piscina, ouvi algo saindo de meus ouvidos e depois 
daquilo o zumbido parou!”

Ele tinha bolhas nas pernas abaixo dos joelhos e as 
partes afetadas estavam roxo-azuladas. Mas depois que 
ele entrou na piscina, o inchaço regrediu, as bolhas se 
foram, e a pressão em seus calcanhares desapareceu. 
A pele que estava sempre danifi cada e com a cor roxo-
azulada reganhou um aspecto normal.

A Irmã Paltin Tiar, de Cingapura, disse, “Usava 
óculos já havia dois anos por não conseguir ler as coisas 
de perto. Depois que entrei na piscina, não preciso de 
óculos mais.”

Quando as pessoas vão ao Local das Águas Doces 
de Muan, elas se lembram dos relatos bíblicos onde 
a água amarga de Mara se transformou em água doce 
para os israelitas beberem (Êxodo 15:25) e reconhecem 
a soberania de Deus. Desde que a água marinha de 
Muan se transformou em água doce em março de 2000, 
pessoas de todo o mundo que visitam a Igreja Central 
Manmin também vão ao Local das Águas, na Província 
de Jeonnam. Muitos têm sido curados de doenças 
e realizado os desejos de seus corações ao beber e 
aplicar a Água Doce de Muan em si mesmos e também 
submergirem-se nela.

“Experimentamos a Maravilhosa Graça de Deus!”

Local das Águas Doces de 
Muan Onde Curas Aconteceram

Muitas pessoas já foram visitar o Local das Águas Doces de Muan desde março de 2000. Elas experimentaram obras de cura, 
respostas e vivências espirituais sendo, assim, cheias do amor de Deus e de esperança pelo Céu. (Foto principal: pastores e 
membros de igrejas associadas internacionais submergindo-se na Água de Muan levando consigo os desejos de seus corações)

Muitos deficientes auditivos de diversos países passaram a 
ouvir e experimentaram obras de cura no Retiro de Verão da 
Manmin 2015 (Pastor Junghoon Ji, esqueda, frente)

Poder de Deus

“27 Surdos Passaram
 a Ouvir!”

Pastor Junghoon Ji,  
Igreja Manmin Para Surdos Penang da Malásia

Vinte e oito membros surdos da Malásia, 
Tailândia, Ilhas Faroés, e Dinamarca 
participaram do Retiro de Verão da Manmin 
2015. Prepararam-se para o evento com 
jejuns matinais e oração participando de uma 
Reunião de Oração Daniel pela Internet. 

No dia 3 de agosto, primeiro dia de retiro, 
o Dr. Jaerock Lee pregou, orou pela cura dos 
enfermos e também para que os participantes 
tivessem o desejo de seus corações atendidos. 
Os membros surdos, enquanto recebiam esta 
oração por meio de interpretação por sinais, 
começaram a se agitar entre si – eles estavam 
ouvindo sons!

Por meio de sinais, um deles disse que 
ouviu um som como o rugido de um leão 
e outro apontou para seus ouvidos e disse, 
“Está estranho!” Por meio da oração do Dr. 
Lee, os ouvidos de vinte e sete membros se 
abriram. Alguns deles já tinham começado a 
ouvir sons com a oração do Dr. Lee enquanto 
estavam em seus próprios países e no retiro 
começaram a ouvir melhor.

O irmão Liew Kar nasceu com uma 
deficiência auditiva. Ao receber a oração do 
Dr. Lee no fi m da Reunião de Oração Daniel, 
seus ouvidos começaram a se abrir. Enquanto 
participava do retiro, passou a ouvir melhor 
com ambos os ouvidos e agora está muito 
feliz. A irmã Suck Peng Khu, cheia da graça 
de Deus, falou que conseguia distinguir as 
vozes das pessoas. A irmã Mayfrind Weihe 
Hansen conseguia dizer que louvor estava 
sendo tocado e também começou a ouvir o 
som dos trens quando ela pegava o metrô.

Quem ouve bem não tem ideia de como 
é o coração do surdo. O Pastor Sênior, 
entretanto, conhecia o coração de cada um 
deles e orou com sinceridade por eles. Que 
mais deficientes auditivos possam conhecer 
o evangelho da santidade e o poder do pastor 
e que a paróquia global de surdos possa ser 
alcançada!
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Não há limites para a ganância do 
homem. Mesmo já ricos, não ficam 
satisfeitos com o que têm e estão sempre 
tentando acumular mais. E mesmo 
depois que conseguem mais, sua sede 
pelas riquezas não pode ser saciada. Só 
quando buscam a vida eterna e enchem 
seus corações com esperança pelo Céu é 
que podem obter verdadeira satisfação e 
alegria.

1. Precisamos nos despojar da 
ganância e da cobiça pelas coisas 
mundanas

Ao verem uma linda casa ou coisas 
caras, muitas pessoas exclamam, “Nossa, 
que linda!” Mas algumas delas podem 
levar seu pensamento além desse nível 
e dizerem para si mesmas, “Eu quero 
isso”, acabando por deixar que a ganância 
e a cobiça achem lugar em seu coração. 
A respeito disso, Tiago 1:15 diz, “Então 
esse desejo, tendo concebido, dá à luz o 
pecado, e o pecado, após ser consumado, 
gera a morte.”

A cobiça da carne, a cobiça dos olhos 
e a ostentação dos bens compartilham a 
mesma raiz dessa ganância e cobiça. Trata-
se de amar as coisas luxuriosas do mundo 
e deseja-las. Por causa dessa ganância, 
as pessoas mentem, roubam, adulteram, 
passam os outros para trás, assaltam, 
extraviam dinheiro, matam e praticam 
todo tipo de pecado.

Essa ganância às vezes cria inimizade 
entre pais e filhos, marido e mulher, e 
entre irmãos. Por causa dessa ganância, 

as pessoas sentem inveja de quem tem 
mais do que elas não conseguindo se 
regozijarem com a verdade. 1 Timóteo 
6:10 diz, “pois o amor ao dinheiro é a raiz 
de todos os males. Algumas pessoas, por 
cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e 
se atormentaram com muitos sofrimentos.”

Até mesmo crentes podem pecar por 
causa da ganância. Por exemplo, enquanto 
andavam em direção à conquista de 
Canaã, Acã roubou e escondeu ouro, prata 
e um manto dos despojos de uma guerra. 
Por causa disso, ele e toda a sua família e 
animais foram destruídos. Vemos também 
Ananias e Safira, que decidiram vender 
sua terra e dar o dinheiro a Deus, mas 
assim que tiveram o dinheiro em mãos, 
sua ganância falou mais alto. Esconderam 
parte da quantia e levaram o resto, 
mentindo a Pedro dizendo que aquilo era 
tudo. Acabaram morrendo sob a maldição 
de Deus.

2. A pessoa com uma alma que 
prospera não cobiça

Ainda que um homem possa desfrutar 
todas as coisas e conquistar o mundo 
inteiro, de que adianta se ele perder a 
sua vida? Por outro lado, mesmo não 
desfrutando todo o esplendor deste mundo, 
se crermos no Senhor e tivermos uma 
vida cheia de verdade, seremos pessoas 
verdadeiramente ricas.

Em Lucas capítulo 16 encontramos a 
parábola do ‘homem rico e do mendigo.’ 
O homem rico vivia no luxo todos os 
dias, mas o mendigo chamado Lázaro 
mendigava na porta de sua casa e vivia 
uma vida de miséria. Todavia, Lázaro cria 
em Deus e O reverenciava e o homem rico 
não. No fi m, ambos morreram, Lázaro foi 
levado pelos anjos ao seio de Abraão e o 
homem rico desceu à Sepultura Inferior e 
sofreu para sempre.

Se realmente tivermos fé, mesmo não 
tendo recebido bênçãos ou mesmo estando 
em alguma tribulação no momento, não 
cessaremos de dar graças nem de sentir 
a alegria da salvação. Além disso, se 
reverenciarmos a Deus e vivermos na Luz, 
receberemos bênçãos financeiras porque 
Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, 
nos redimiu da pobreza. Além disso, o 
Deus do amor responde às orações de 
seus fi lhos dando-lhes as melhores coisas 
quando pedem com fé.

3 João 1:2 diz, “Amado, oro para que 
você tenha boa saúde e tudo corra bem, 
assim como vai bem a sua alma.” Como 
dito, nós primeiro devemos receber a 
bênção da nossa alma ir bem. Quando 
nos despojamos de nossos pecados e 
maldade e nossa alma vai bem, tudo vai 

bem conosco e desfrutamos de boa saúde 
na terra e no Céu, pois participaremos da 
glória eterna. Essa é uma lei do mundo 
espiritual.

Suponha que uma pessoa cuja alma 
ainda não prosperou tenha recebido 
grande riqueza. Então, a ganância pode ser 
concebida e dar a luz ao pecado. A pessoa 
pode até deixar Deus. Quando estava 
em dificuldade, ela confiava em Deus, O 
amava e fazia de tudo para ter uma boa 
vida cristã, com um coração genuíno. 
Entretanto, depois de financeiramente 
abençoada, ela para de orar dizendo que 
está ocupada demais, distancia-se de Deus 
e volta a se atrair pelo mundo.

Por outro lado, a pessoa cuja alma 
prosperou não cobiçará as coisas do 
mundo. Mesmo que ganhe riqueza e fama, 
não se entrega às paixões mundanas. Não 
reclama quando não ganha as coisas boas 
que o mundo oferece, mas, na verdade, 
abre mão de tudo o que tem ou até mesmo 
sua própria vida por Deus.

Enquanto trabalhava fielmente pelo 
reino de Deus, o apóstolo Paulo sofreu 
diversas perseguições, passou fome e frio, 
e enfrentou muitas outras dificuldades. 
Contudo, em todas as circunstâncias ele, 
satisfeito, dava graças a Deus, pois era 
cheio da alegria da salvação e do amor a 
Deus (Filipenses 4:11-13).

3. Precisamos nos livrar da cobiça 
e da ganância e orar guiados pelo 
Espírito Santo

Será que isso quer dizer que não 
podemos receber nenhuma resposta para 
nossos desejos pessoais e que temos de ser 
pobres até conseguirmos ser espirituais? 
Se diligentemente buscarmos a justiça 
e pedirmos algo de que precisamos, 
Deus satisfará a nossa necessidade 
de acordo com a medida da nossa fé. 
Mas se pedirmos com ganância, não 
conseguiremos ganhar a fé espiritual que 
é necessária para sermos respondidos e, 
assim, de fato não o poderemos ser.

Tiago 4:2-3 diz, “Vocês cobiçam as 
coisas, mas não as têm; matam e invejam, 
mas não conseguem obter o que desejam. 
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não 
têm, porque não pedem. Quando pedem, 
não recebem, pois pedem por motivos 
errados, para gastar em seus prazeres.” 
Como dito, se pedirmos com ganância ou 
cobiça, Deus não nos pode dar.

Portanto, quando pedimos algo, não 
devemos orar com pensamentos humanos, 
mas sim de acordo com a vontade de 
Deus, com a direção do Espírito Santo. 
Judas 1:20 nos fala para oramos no 
Espírito Santo e Efésios 6:18 diz, “Orem 

no Espírito em todas as ocasiões, com toda 
oração e súplica.” Como o Espírito Santo 
conhece o mais profundo do coração 
de Deus (1 Coríntios 1:20), se orarmos 
guiados pelo Espírito, nossa oração 
agradará a Deus por concordar com a Sua 
vontade. Quando orarmos no Espírito 
dessa forma, receberemos rapidamente 
a resposta à nossa oração, nossa alma 
consequentemente prosperará e nós 
rapidamente teremos os desejos do nosso 
coração respondidos.

O mais importante quando se diz 
respeito a orar no Espírito Santo é orar 
de todo o coração. Devemos oferecer 
a Deus orações sinceras e fervorosas a 
todo momento. Nelas, primeiro devemos 
pedir força. Força na fé para vencermos 
o mundo e sairmos vitoriosos na 
batalha contra o diabo; e também força 
para curarmos doenças. Além disso, 
devemos pedir por forças para orarmos 
fervorosamente, vivermos na Palavra de 
Deus, e termos pensamentos espirituais.

Quando oramos de todo o coração 
pedindo por força espiritual, nós 
gradualmente recebemos a plenitude do 
Espírito Santo e, no fim, conseguimos 
orar por muitas coisas naturalmente. 
Até mesmo coisas pelas quais jamais 
pensamos em orar fl uem de nossos lábios 
facilmente. Se orarmos dessa forma, 
podemos clamar por muito tempo e ao 
invés de ficarmos cansados, ganhamos 
forças. Logo recebemos a resposta da 
nossa oração e nosso coração fi ca cheio de 
alegria e do Espírito.

Outro ponto importante sobre orar no 
Espírito é nos armarmos com a Palavra 
de Deus. Só quando temos a Palavra 
de Deus dentro de nós é que podemos 
receber a direção do Espírito Santo 
mais clara e especificamente. Se, assim, 
acumularmos fervorosas orações todos os 
dias, a ganância e todos os outros tipos de 
pecados irão embora e ganharemos a fé 
para recebermos mais respostas.

Espero que você se livre de toda 
ganância por este mundo, tenha esperança 
pelo Céu, e seja cheio de gratidão e alegria. 
Oro, em nome do Senhor, para que você 
ore fervorosamente no Espírito Santo para 
se santificar rapidamente e pedir coisas 
que são apropriadas aos olhos de Deus, 
para que seja respondido em tudo.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
Deus nos dá os Dez Mandamentos não 
para colocar um fardo sobre nós, mas sim 
para nos dar perfeitas bênçãos tanto no 
corpo quanto no espírito. Espero que você 
entenda o amor de Deus e receba todas as 
bênçãos que Ele nos prometeu conceder.

“Não Cobiçarás a Casa do Teu Próximo”

“Não cobiçarás a casa do teu 
próximo. Não cobiçarás a mulher 
do teu próximo, nem seus servos 

ou servas, nem seu boi ou jumento, 
nem coisa alguma que lhe pertença” 

(Êxodo 20:17).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Em primeiro lugar, 
você precisa ser cheio do 

Espírito Santo

Em Segundo lugar, 
nos reunir como igreja no 

Senhor

Por ultimo, 
é preciso nos submetermos uns 
aos outros no temor de Cristo

Efésios 5:18 diz, “Não se embriaguem com vinho, 
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo 
Espírito.” Aqui, ‘vinho’ não se refere apenas a bebidas 
com álcool, mas também simboliza todas as coisas 
contrárias à verdade originadas deste mundo cheio 
de pecado e maldade. E ‘libertinagem’ não é uma 
característica a se encontrar em um filho de Deus, 
então, não devemos nos embriagar com o vinho. Em 
vez disso, devemos ser cheios do ‘vinho novo’, que 
signifi ca ser cheio do Espírito Santo.

O inimigo tenta os crentes para leva-los à morte, 
ficando por perto rugindo como leão e buscando a 
quem possa tragar. Portanto, devemos estar sempre 
cheios do Espírito Santo e manter a graça e a força de 
Deus. Só assim é que conseguimos não ser tentados e 
vencemos tudo no Senhor. 

O Espírito Santo é o Espírito de Deus que nos ajuda 
(Romanos 8:26). Sem estarmos cheio do Espírito, 
perdemos a graça e fi camos cansados e fracos. Além 
disso, podemos perder a alegria e a gratidão e ficar 
angustiados facilmente. Contudo, se estamos cheios 
do Espírito Santo, podemos vencer o mundo e nos 
destacarmos em tudo o que fazemos.

♦ ♦ ♦ 

Então, como podemos receber a plenitude do 
Espírito Santo?

Acima de tudo, devemos orar fervorosamente sem 
cessar. 

Podemos comparar o Espírito Santo a um ‘óleo’ e 
a oração ao ‘ato de encher a lamparina da nossa alma 
com o óleo.’ Por mais que você já tenha recebido 
o Espírito Santo, se você parar de orar, será como 
uma lamparina sem óleo. Poderá, então, não vencer 
tentações ou tribulações, e simplesmente ceder ao 
mundo e cair em pecados. Você poderá se afastar 
da salvação (Colossenses 4:2; 1 Pedro 4:7; Mateus 
26:41).

Outro coisa que precisamos fazer para sermos 
cheios do Espírito Santo é louvar a Deus de todo o 
coração, mente, e alma. Então podemos viver com 
muita alegria no Senhor sem as manchas do mundo 
(Colossenses 3:16).

Os membros da Igreja Primitiva se encontravam 
no templo todos os dias e iam de casa em casa para 
partirem o pão juntos e fazerem suas refeições 
com alegria e sinceridade de coração (Atos 2:46). 
Enquanto vemos a volta do Senhor se aproximar 
mais a cada dia, devemos nos reunir como igreja 
ainda mais (Hebreus 10:25).

O propósito da reunião de crentes no Senhor não 
é comerem juntos, passarem um tempo gostoso, e 
terem amizades. Eles se encontram para orar, levar 
almas à salvação, trazer o avivamento, e receber 
forças para se parecerem com o Senhor. 

Efésios 5:19-20 diz, “falando entre vocês com 
salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e 
louvando de coração ao Senhor, dando graças 
constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em 
nome de nosso Senhor Jesus Cristo.” Uma reunião 
no Senhor é onde os crentes louvam a Deus e 
falam uns com os outros dentro da verdade.

♦ ♦ ♦ 

Quando nos encontramos dessa forma, podemos 
fortalecer crentes que estiverem com a fé fraca e 
encorajar e consolar aqueles que estão sem forças. 
Estimulando uns aos outros ao amor e às boas 
obras, podemos alcançar juntos a vida eterna. 
Como tudo isso agrada a Deus, Ele encherá a todos 
nós de graça e verdade e poderemos experimentar 
grandes obras do Espírito Santo.

Entretanto, alguns crentes acham importante 
o ato de se reunirem, mas negligenciam seu real 
propósito, que é levar as pessoas à salvação e 
plantar fé nelas. Assim, devemos planejar todas as 
reuniões de acordo com seu propósito original e 
checar continuamente se estão produzindo vida, se 
enchem as pessoas do Espírito Santo, e se levam 
ao avivamento.

2 Timóteo 2:22 diz, “Fuja dos desejos malignos 
da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a 
paz, com aqueles que, de coração puro, invocam 
o Senhor.” Devemos continuar nos reunindo no 
Senhor, mas tentando agradar a Deus com nossas 
reuniões.

As pessoas podem não querer se submeter umas 
às outras para não ferir seu orgulho. Contudo, 
submeter-se um ao outro no temor de Cristo é um 
ato muito sábio, e aqueles que obedecem serão 
abençoados. 

O que é se submeter um ao outro no temor de 
Cristo?

É você se despojar de todas as suas coisas pessoais 
que vão de encontro à verdade da Palavra de Deus 
e obedecer completamente a ela. Só quando você 
destrói o seu orgulho, arrogância, pensamentos 
centrados em si mesmo e especulações é que você 
consegue servir aos outros de coração e com auto 
sacrifício. Além disso, somente quando lançamos 
fora a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a 
ostentação dos bens; e a inveja, brigas e a falsidade 
que são deste mundo, é que podemos estabelecer a 
paz com todos os homens e alcançar santidade.

♦ ♦ ♦ 

Se você se vestir de um novo ‘eu’ na justiça e 
santidade da verdade e obedecer à Palavra de Deus, 
Ele o exaltará e mostrará o Seu amor para com você. 
Deuteronômio capítulo 28 implica que a chave para 
se receber bênçãos é obedecer à Palavra de Deus 
com “Sim!” e “Amém.”

Abraão obedeceu a Deus em reverência a Ele, e 
assim, mesmo quando Deus o pediu que oferecesse 
seu filho como sacrifício, ele concordou. Ele 
prosperou em todos os lugares por onde passou, foi 
abençoado de modo a ser chamado ‘amigo de Deus’ 
e reconhecido como o pai da fé.

Daniel nunca deixou de orar, mesmo quando a 
oração o fez ser lançado em uma cova de leões. 
Deus o deu conhecimento e inteligência em todas 
as áreas da literatura e sabedoria, e ele ainda podia 
entender todo tipo de visão e sonho. No fi m, ele foi 
abençoado de modo a se tornar o Governador de um 
grande império.

Em outras palavras, quando nos deleitamos na lei 
de Deus, meditamos nela dia e noite e a obedecemos, 
Deus vai à nossa frente, cuida de nós, e nos abençoa 
de modo a prosperarmos em tudo (Salmo 119:165).

O Sábio Redime o Tempo
O tempo é irreversível e não há nada que possa compra-lo. Cada pessoa 
recebe a mesma quantidade de tempo. Seu valor varia dependendo de 
como cada uma o utiliza. Crentes sábios redimem seu tempo e o usam 
com sabedoria a fim de glorificarem a Deus quer comam, quer bebam, 
quer façam qualquer outra coisa. Diligentemente se adornam como as 
noivas do Senhor e correm em direção à Nova Jerusalém.
Agora, examinemos como podemos nos tornar crentes sábios que 
redimem seu tempo e aproveitam ao máximo as oportunidades.
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a Dorna  J l anmin  MTestemunhos

No dia 11 de maio de 2015, fiz um ultrassom 
abdominal e uma endoscopia do intestino grosso 
que revelaram que eu tinha um problema nas minhas 
funções gastrointestinais. Além disso, fiz também 
uma sonografia transvaginal e uma tomografia 
do meu abdômen, que infelizmente mostraram 
que eu estava com um tumor ovariano de 7,62 
cm. O médico disse que eu tinha que ser operada 
imediatamente devido ao tamanho do tumor, mas 
eu queria identificar meus problemas espirituais e 
receber a cura pela fé.

Resolvi ir à Reunião de Cura Divina realizada no 
Centro de Oração da Manmin e lá, com a pregação da 
presidente do centro, Senhora Boknim Lee, analisei 
meu relacionamento com Deus, com a minha família, 
e com outras pessoas. Com jejum e oração, me 
arrependi da minha arrogância ao achar que eu estava 
bem e apontar para as falhas dos outros ‘ensinando-
os’ em vez de servi-los. Insistia nas minhas próprias 
opiniões, julgava e condenava as pessoas, e tinhas 
sentimentos desconfortáveis para com elas.

No dia 4 de junho, quando fui ao banheiro, liberei 

sangue vermelho escarlate. Como eu queria ver 
o sinal da cura de Deus, entendi que já estava no 
processo de Sua cura.

No dia 5 de junho, estava me sentindo muito feliz 
enquanto fazia um trabalho voluntário para um 
evento da igreja. Depois do culto, o Pastor Sênior Dr. 
Jaerock Lee orou por todas as pessoas que estavam 
ali e foi cumprimenta-las em seguida. Recebi sua 
oração com fé e o cumprimentei. Nos cinco dias 
seguintes, um sangue limpo escarlate continuou a sair 
de meu corpo e senti que eu estava sendo renovada. 
Havia um ano que sofria de capsulite adesiva do 
ombro e não conseguia usar bem o meu braço 
esquerdo; contudo, depois de encontrar o Pr. Lee, 
a dor se foi e eu conseguia mexer o mesmo braço 
livremente.

Mais tarde, eu me encontrei com a Senhora 
Boknim Lee e ela recomendou que eu ouvisse os 
sermões “Amor Espiritual” e “Os Nove Frutos do 
Espírito”, do Dr. Lee, e orasse depois. Ao refl etir com 

base na Palavra de Deus, vi que havia muitas formas 
de maldade dentro de mim mesma. Com orações, 
comecei a praticar a Palavra.

Em 17 de junho, sentia meu corpo já bastante 
recuperado. Voltei ao hospital e os exames mostraram 
que o tumor de 7,62cm havia diminuído e só estava 
com 1.95cm agora. Ao ver aquilo, me derramei em 
lágrimas por causa do amor de Deus, que trabalhou 
para o meu bem mesmo diante do fato de que 
tudo que eu havia feito havia sido me arrepender e 
tentar ser renovada. Além do mais, meu problema 
gastrointestinal também amenizou signifi cativamente. 
Aleluia!

Fiquei cheia de gratidão por conseguir me 
arrepender de não dar graças em tudo antigamente. 
Senti-me grata por estar sadia e conseguir cultuar, 
orar, e cumprir meus deveres graças à consideração 
do meu marido e seu trabalho árduo. Todos os dias a 
mim dados foram tão preciosos quanto às razões para 
eu agradecer a Deus. Também senti o amor de Deus, 
que nos guia em Seu delicado amor.

Ao ir ao culto de devocional dos Líderes de 

Células, Distritos e Subdistritos no dia 28 de junho, e 
à Conferência de Liderança dos dias 29 a 1 de julho, 
ansiei alcançar a bondade e o amor que Deus quer 
que tenhamos.

Depois, percebi que eu não tinha pedido as coisas 
a Deus com coragem por sentir-me mal diante Dele 
devido aos meus pecados. Achava que tinha sentido 
o Seu amor, mas não havia crido naquele amor. 
Queria ser completamente curada na Reunião de 
Cura Divina durante o Retiro de Verão e glorifi ca-Lo 
com o meu testemunho. Assim, preparei-me para ir 
com três dias de jejum e oração.

No dia 30 de julho fi z um ultrassom para dar meu 
testemunho. O resultado revelou que o tumor havia 
desaparecido completamente! Aleluia!

Em 3 de agosto, como eu havia desejado, 
glorifi quei a Deus com o meu testemunho no Retiro 
de Verão, onde sentia-me tão alegre e feliz com o Seu 
amor! Agradeço e glorifi co ao Deus do amor, que me 
curou e respondeu a minha oração.

Diaconisa Sênior Sunja Choi, 47 anos, Paróquia 13, Coréia do Sul, com seu marido, Irmão Sungik Cho, e seu filho, 
Irmão Youngoh Cho

“O Tumor Ovariano de 7.62 cm 
Desapareceu!”

Irmã Yulia, 39 anos, 
Londres, Reino Unido

Em 2008, por acaso vi um sermão do Dr. Jaerock 
Lee no canal TBN Russia. Quanto mais o ouvia falar, 
mais a mensagem me atraía, e desde então eu passei 
a ver suas pregações duas vezes ao dia e também as 
assistia em outro canal cristão – CNL. Ao fazer isso, 
minha fé só aumentava.

Queria ouvir mais de seus sermões, então meu 
marido entrou no site da Igreja Central Manmin e 
me disse que existiam vários temas de pregações e 
livros.

Minha família começou a participar dos cultos da 
igreja pelo site. Devido ao fuso horário, nosso culto 
de domingo de manhã era às 3:30 e o da noite era 
às 19:00, mas as pregações eram doces como o mel 
para nós. Estávamos felizes e eu, inclusive, passei a 
participar das Reuniões de Oração Daniel às 13:00 
também pela Internet. Recebi muita graça ouvindo 
outros sermões online e também em DVD.

Eu sempre discutia quando eu tinha ideias 
diferentes das do meu marido ou de outras pessoas, 
mas agora estou tentando entender a todos. Fui 
renovada pelas mensagens do Dr. Lee. Eu propago a 
edição em russo do Jornal Da Manmin, que é cheio 
de notícias abençoadas e da palavra da vida que me 
renovou.

 ♦ ♦ ♦ 

Em 2011, estávamos passando por um momento 
difícil por ainda não ter conseguido o direito de 
residência permanente no país mesmo morando aqui 
há quatro anos. Meu marido, ouvindo os sermões 
do Dr. Lee sobre guardar o Sábado e dar os dízimos, 
começou a obedecer o que ele dissera. Deu os 
dízimos que não havia dado antes e também mandou 
um pedido de oração à Igreja Central Manmin. 
Recebemos a oração do Dr. Lee e logo depois que 
ele orou, recebemos a confirmação de residência 
permanente. Foi incrível! Aleluia!

Ao experimentarmos o amor de Deus, fi camos com 
muita vontade de ir visitar a Igreja Central Manmin. 
Já fomos à igreja quatro vezes entre 2013 e 2015. 
Testemunhamos, ouvimos, e vivenciamos obras 
de Deus incrivelmente poderosas. Ficamos muito 
felizes de conhecer o Pastor Dr. Lee e de vivermos 
com as respostas e bênçãos de Deus. Agradecemos e 
glorifi camos a Deus, que nos tem guiado com o Seu 
lindo amor.

Antes da oração

Depois da oração

▲ Tumor de 7.62cm em seu 
     ovário esquerdo

▲ Seu ovário esquerdo sem   
     nenhum tumor

“Conheci um 
Poderoso Pastor!”


