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Os membros da Manmin, quer 
s e ja m  jo v e n s ,  a n c i ã os ,  o u  a t é 
mesmo crianças, conhecem bem 
o Céu. Sabem onde ele fica, como 
é dividido, e sabem que é para lá 
que irão. Tudo isso se dá porque o 
Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee 
recebeu explicações detalhadas sobre 
o Céu por meio de muito jejum e 
oração e já pregou uma série de 
sermões a esse respeito, além de já 
ter lançado os dois volumes do livro 
Céu baseado em tais sermões. Dessa 
forma, os membros sabem tanto 
porque aprenderam com ele.

A l é m  d o  m a i s ,  o s  m e m b r o s 
também assistiram a apresentações 
do Comitê de Artes Performáticas 
que os f izeram se sentir no Céu. 
Componentes do comitê louvaram, 
d a n ç a r a m  e  s e  p r e p a r a r a m 
visualmente de forma a lembrarem 

a todos do Céu. Deus queria que 
todos nós sentíssemos mais próximos 
de lá e assim nos levou a ter o Céu 
como tema das apresentações de 
aniversário da igreja desde seu 27º 
aniversário.

Com os nomes de “Céu” em 2009 
e “O Banquete no Mar” em 2010, 
as  apresentações most ravam os 
crentes salvos no Céu oferecendo 
a  Deus  a leg r ia  a  g ra t idão  com 
l indas  melodias ,  apresen tações 
instrumentais e danças.

Em 2011, a apresentação mostrou 
o banquete em Nova Jerusalém sob 
o nome de “O Castelo do Pastor.” 
Todo o público pôde ver a Nova 
Jerusalém bem à sua frente, com um 
tema de parque de diversões onde as 
pessoas podiam subir em um trem 
de pedras preciosas, desfrutar de 
brisas refrescantes, e subirem em 

brinquedos emocionantes.
Em 2012, a apresentação intitulada 

“Terra e Céu” foi sobre pessoas bem 
cultivadas na terra e hostes e anjos 
celestiais louvando o amor de Deus, 
que guiou a Manmin até o seu 30º 
Aniversário.

Em  2013,  a  a p resen t ação  “O 
Castelo do Pastor II” começou com 
uma canção de louvor de um arcanjo, 
cantada na língua celestial, chamada 
de “Abresia Makaretocha”, que quer 
dizer “Deus é amor.” O público foi 
cheio do amor de Deus e muito se 
emocionou.

A apresentação também descrevia 
diversos lugares do Céu como o 
Jardim das Estações, que expressa 
as quatros estações – primavera, 
verão, outono e inverno – no Céu; o 
Jardim das Flores; o Jardim de Neve; 
o Parque de Diversão; A Profundeza 

do Mar; e O Caminho.
Em 2014, o público foi convidado 

ao Hall do Banquete Águas Claras, 
em Nova Jerusalém, no santuário 
principal. O título foi “Convite”, 
e o cartão de convite, escrito com 
lindas e graciosas letras celestiais, 
foi enviado por Deus ao pastor e 
aos membros. No evento de véspera 
do aniversário, o vídeo em 3D ‘O 
Castelo do Pastor’ foi apresentado. 
Todos ficaram cheios de um fervor 
com o qual poderiam difundir  o 
amor de Deus a todas as pessoas pelo 
mundo.

O Comitê de Artes Performáticas 
tem se preparado diligentemente 
para a apresentação do nosso 33º 
Aniversário. O evento de véspera será 
na Vigília de Sexta de 9 de outubro e 
a apresentação comemorativa será no 
dia 11 de outubro, domingo.

O Senhor tem preparado lindas moradias celestiais até hoje. Quando formos para o Céu, sentiremos o imenso e delicado amor de Deus, que terá preparado nossas casas celestiais 
de acordo com os desejos do nosso coração, e O agradeceremos com lágrimas. A fim de nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, louvarmos a Ele no Céu, e O amarmos e sermos 
amados por Ele para todo o sempre, precisamos aceitar o Senhor, obedecer aos mandamentos e agradar a Deus.

“Venha Desfrutar da Alegria e Beleza 
do Céu diante dos Seus Olhos!”

Uma Felicidade Celestial é Sentida na Apresentação Comemorativa do Aniversário da Igreja
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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. 
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Deus espera profundamente que 
Seus amados filhos vivam em paz, sem 
preocupações ou inquietações. Ele não 
apenas conhece nossas necessidades, mas 
as supre. Desta forma, vejamos o que 
precisamos fazer para entendermos o Seu 
coração e vivermos em paz.

1. O coração de Deus quer que nos 
distanciemos de pobreza, doenças, e 
desastres

Não é fácil deixar de ter preocupações 
ou inquietações. Isso se dá porque desde a 
queda de Adão, a terra foi amaldiçoada e 
a vida se tornou uma vida de sofrimentos 
(Gênesis 3:17-18).

Além do mais, uma vez amaldiçoada, 
a terra começou a ter diversos germes 
e vírus prejudiciais à vida e as pessoas 
passaram a viver com medo de doenças; 
sem contar o medo constante de desastres 
naturais ou acidentes.

Pobreza, doenças e desastres são as 
principais causas de preocupações e 
inquietações. Por mais cauteloso você 
seja, tais coisas chegam sem convite e sem 
aviso. Ademais, muitas pessoas não só 
sofrem de doenças causadas por germes 
ou vírus, mas também de ‘enfermidades’.

O sentido bíblico de ‘enfermidade’ 
é um estado onde você não consegue 
realizar atividades físicas normalmente 
por uma ou mais partes do seu corpo 

estarem paralisadas ou degeneradas. 
Mateus 8:17 faz a distinção entre doenças 
e enfermidades dizendo, “E assim se 
cumpriu o que fora dito pelo profeta 
Isaías: ‘Ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e sobre si levou as nossas 
doenças.’”

Uma doença em si não é dolorosa, mas 
os familiares da pessoa doente sofrem 
dores psicológicas e a doença acaba 
impondo a todos signifi cativas limitações 
financeiras. Se você está doente, você 
não pode trabalhar e ainda por cima pode 
precisar gastar muito com hospitais. É 
claro que é uma alegria poder ser curado 
mesmo tendo gasto tanto dinheiro. E se 
você tem uma doença incurável ou em 
estado terminal, terá de viver como uma 
pessoa doente pelo resto de sua vida ou 
poderá morrer logo.

Existem também desastres que nos 
atingem sem aviso prévio. Por exemplo, 
é difícil evitar desastres naturais como 
tufões, terremotos, tsunamis ou acidentes 
de trânsito causados por outros motoristas. 
Recentemente, temos visto também muitas 
quedas de aviões, navios afundando, ou 
acidentes envolvendo ônibus ou metrôs, 
causando muitas perdas.

Como explicado, pobreza, doenças, 
e desastres são as principais causas de 
preocupações das pessoas. Mas você, que 
crê em Deus e no Senhor, é diferente das 
pessoas do mundo. Você pode viver uma 
vida livre de qualquer preocupação ou 
inquietação.

2. As chaves para se conseguir 
viver uma vida com fé, sem ansiedade 
ou preocupações são:

1) Crer na Palavra de Deus e obedecê-
La

Se você simplesmente obedecer aos 
dois mandamentos mais básicos, isto 
é, santificar o Dia do Senhor e dar os 
dízimos, isso já lhe liberta de grande parte 
de doenças, desastres e pobreza.

O mínimo de provas que você pode dar 
de que você é fi lho de Deus é santifi car o 
Dia do Senhor e dar os dízimos. Se você 
demonstrar esse mínimo de fé que seja, 
não precisará se preocupar com desastres, 
pobreza ou doenças. Como é grande o 
amor de Deus!

Aquele que crê na Palavra de Deus 
e a tem obedecido, já deve ter tido 
experiências onde a pobreza foi embora 
de sua vida dentro de dois ou três anos. 
Por exemplo, em uma empresa, mesmo 
as coisas difíceis acabam se resolvendo 
e pessoa passa a receber mais pedidos de 
clientes. Além disso, ela poupa dinheiro 

já que não existem mais roubos ou 
inadimplências, ela não adoece, nem 
enfrenta desastres.

Mesmo ainda recém-convertido, eu 
cri nas palavras da Bíblia e as coloquei 
em prática. Mesmo quando eu tinha uma 
dívida enorme e lutava para pagar só os 
juros, continuei dando mais do que o 
suficiente de dízimo. Como resultado, 
fui tão abençoado que posso dizer hoje 
com confi ança que sou o pastor que dá a 
maior quantia de dízimos e mais ajuda os 
necessitados em todo o mundo (Malaquias 
3:10).

Desde que conheci o Senhor e passei 
a viver de acordo com a Palavra, eu 
nunca mais fui a um hospital ou tomei 
um remédio. E também nunca enfrentei 
desastres. Nem eu, nem minha família.

Se você simplesmente santificar o Dia 
do Senhor e dar os dízimos corretamente, 
Deus expulsará a pobreza de sua vida e lhe 
protegerá de desastres e doenças. Contudo, 
às vezes as pessoas adoecem ou enfrentam 
um desastre mesmo obedecendo a esses 
dois mandamentos. Então, deve haver 
outra razão para o ocorrido. Não tem 
como Deus não abençoar ou não proteger 
aos que obedecem à Sua Palavra.

Se Ele não abençoa ou protege, é porque 
a pessoa está seguindo um caminho 
oposto à vontade de Deus. Por exemplo, 
no caso de doenças sérias como o câncer, 
é comum que a pessoa acometida ou seus 
familiares tenham cometido pecados que 
levam à morte.

Entretanto, é óbvio que também há 
casos em que tais doenças são permitidas 
por Deus como uma providência especial. 
Mais detalhes a esse respeito podem ser 
encontrados no livro ou no sermão O Deus 
que Cura.

Às vezes, as pessoas enfrentam 
tribulações como a falência de sua 
empresa ou uma demissão. Se procurarem 
as razões espirituais, em diversos casos 
elas verão que cometeram evidentes 
obras da carne que as privam da salvação 
(Gálatas 5:19-21). Nesses casos, por mais 
que elas santifi quem o Dia do Senhor ou 
deem os dízimos, Deus não pode protegê-
las. Portanto, elas devem se arrepender 
profundamente e abandonar totalmente 
seus pecados. 

A s s i m ,  a  p e s s o a  p r e c i s a  s e 
arrepender profundamente e abandonar 
completamente o pecado. Por Deus ser 
amor, Ele sempre quer abençoar Seus 
fi lhos e guarda-los.

2) Buscar primeiro o reino de Deus e 
Sua justiça

Há pessoas que santificam o Dia do 

Senhor e dão os dízimos, não cometem 
nenhum pecado grave, mas ainda assim 
têm preocupações e inquietações. É que a 
sua fé está estagnada. Em outras palavras, 
sua fé não está amadurecendo para chegar 
ao nível onde elas conseguem buscar o 
reino de Deus e Sua justiça em primeiro 
lugar.

Se criancinhas crescem e se tornam 
jovens adultos, mas ainda continuam 
pedindo que seus pais lhes deem as coisas 
sem retribuir nada a eles, significa que 
ainda não passam de criancinhas. Da 
mesma forma, se você já é crente há um 
bom tempo, mas ainda busca só as coisas 
físicas e naturais, deveria se envergonhar.

A essas pessoas, Jesus está dizendo: 
“Portanto, não se preocupem, dizendo: 
‘Que vamos comer?’ ou ‘Que vamos 
beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’ Pois 
os pagãos é que correm atrás dessas 
coisas; mas o Pai celestial sabe que 
vocês precisam delas. Busquem, pois, 
em primeiro lugar o Reino de Deus e 
a sua justiça, e todas essas coisas serão 
acrescentadas a vocês” (Mateus 6:31-33).

Tenho crido nesta promessa desde 
o início da minha caminhada cristã, e 
assim tenho feito o meu máximo para 
me devotar ao reino de Deus e ajudar os 
irmãos necessitados. Como resultado desta 
fé, ainda sou o número 1 em ofertas; mas 
espero profundamente que logo alguém 
me ultrapasse.

Ademais, posso dizer que já faz 
muito tempo desde que me preocupei 
ou orei pela minha família ou por 
nossas necessidades naturais. A partir do 
momento que entreguei meu coração, 
mente, alma e tempo para o reino de 
Deus e pelas almas, Ele tem suprido 
todas as necessidades minhas e dos 
meus familiares. Ele tem nos protegido 
e criado meus filhos. Ele não só tem me 
abençoado fi nanceiramente, mas também 
me protegido de doenças e desastres.

Se você buscar primeiro o reino de Deus 
e Sua justiça com uma fé espiritual, Deus 
lhe abençoará abundantemente em tudo.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
se crerem na Palavra, obedecerem-na e 
praticarem-na, poderão ter uma vida de 
paz, livre de preocupações e inquietações 
advindas de desastres, pobreza, ou doenças 
(Êxodo 15:26).

Quero encorajá-los a depositarem todas 
as suas preocupações e inquietações 
mundanas diante do Senhor e a lutarem 
para viverem segundo a Palavra de Deus. 
Ao fazerem isso, oro, em nome do Senhor, 
para que possam tomar posse da Nova 
Jerusalém pela força e possuírem grande 
paz e felicidade!

O coração de Deus

“Portanto, não se preocupem, 
dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou

 ‘Que vamos beber?’ ou ‘Que vamos 
vestir?’ Pois os pagãos é que correm 

atrás dessas coisas; mas o Pai 
celestial sabe que vocês precisam 
delas. Busquem, pois, em primeiro 

lugar o Reino de Deus e a sua 
justiça, e todas essas coisas serão 

acrescentadas a vocês” 
(Mateus 6:31-33).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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O Céu e o Inferno Realmente Existem!
Quase todo mundo se pergunta se o Céu e o Inferno realmente existem. A resposta clara a esta pergunta é dada 

detalhadamente nos livros Céu I & II e Inferno, escritos pelo Dr. Jaerock Lee, com um conteúdo dado por Deus por meio 
de inúmeros períodos de jejuns e oração do autor. As obras já foram traduzidas e publicadas em diversas línguas e 
ganharam o coração de muitas pessoas.

é o lugar onde o trono de 
Deus, a Trindade, fica. É 

claro como cristal, lindo e cheio da glória de Deus. 
É um lugar realmente fascinante. Não há riquezas, 
honra, ou glória nesta terra que se comparam 
à magnificência do Céu, onde podemos amar e 
sermos amados por Deus para sempre.
Existem diferentes lugares no Céu. O Paraíso é 
onde ficam as pessoas que só aceitaram Jesus 
Cristo e receberam a salvação; o primeiro reino é 
para aqueles que tentaram viver de acordo com 
a Palavra de Deus na Bíblia; o segundo reino é 
para as pessoas que viveram segundo a Palavra e 
glorifi caram a Deus; o terceiro reino é para aqueles 
que se santificaram; e a Nova Jerusalém é para 
quem alcançou a santidade e foi fiel em todos os 
aspectos de sua vida. Depois do Grande Julgamento 
do Trono Branco, cada indivíduo saberá onde 
morará, de acordo com a medida da sua fé. Deus, o 
Pai, deseja que seus amados fi lhos possam ir para 
a Nova Jerusalém, o lugar mais glorioso do Céu, e 
desfrutar do Seu amor e amá-Lo.

O Céu 

é onde vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga 
(Marcos 9:48). Tudo o que há ali são dor e medo ao extremo. 

Por que o Deus do amor precisou permitir que este lugar horrível existisse conhecendo o 
mistério do Inferno? Deus, que é o dono do Céu, é santo e imaculado, e todos aqueles que 
praticam a Sua vontade poderão entrar no Céu (Mateus 7:21). Se pessoas más vivessem no 
Céu, que é cheio de bondade e amor, este lindo lugar seria contaminado. O Céu é onde os 
cristãos-trigo [referência à parábola do joio e do trigo] viverão para sempre, e assim, Deus 
não tem outra escolha senão criar um local chamado ‘Inferno’ separado do Céu.
Em Lucas 16, um homem rico não acreditava no Inferno e acabou no fogo ardente do 
mesmo e se arrependeu. Deus não quer que nenhuma alma sequer vá para o Inferno. 
Portanto, que o nosso arrependimento seja agora para que então tenhamos a garantia de 
que iremos para o Céu.

O Inferno 
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“Todas as Minhas Preocupações se Foram, 
e Tudo que Sinto é Alegria!”

Às vezes, na jornada da vida, enfrentamos dificuldades. Todavia, se entregarmos nossa vida a Deus, podemos superar qualquer 
tribulação. Além disso, por meio das provações, podemos aumentar a nossa fé e enxergar o amor de Deus. Muitos membros da 
Manmin estão vivendo uma vida assim, e ao receberem respostas e bênçãos, levam adiante o amor do Deus que conheceram.

“Minha Empresa Está 
Transbordando de Bênçãos”

“Meus Ouvidos Surdos se Abriram 
e eu Comecei a Ouvir!”

“Deus Me Curou de Doenças 
Incuráveis!”

Eu tive diabetes, pressão alta, e tuberculose por 
um ano e meio. Tossia muito e não comia direito. 
Era difícil até para sentar já que eu tremia com 
frequência. Com muita difi culdade, só andava com a 
ajuda dos outros, mas eram frequentes minhas quedas 
e as corridas ao hospital. Embora fosse médico, não 
podia curar a minha doença com a medicina.

Minha sobrinha, Mireille, se compadeceu de mim, 
falou de Deus para mim, e me deu alguns livros 
do Dr. Jaerock Lee como A Mensagem da Cruz e 
A Medida da Fé. Eu os li e fui muito agraciado. 
Em setembro de 2014, tornei-me membro na Igreja 
Manmin de Kinshasa.

4 Ta m b é m 
ouvi os sermões do Dr. 
Lee e passei a crer que eu seria 
curado. Passei a ir às Vigílias de Sexta e 
às Reuniões de Oração Daniel, bem como aos cultos 
de domingo. Orava intensamente para ser curado.

Comecei a sempre tentar professar a minha fé, e 
passei a confi ar no poder de Deus e a dar os dízimos. 
Também me arrependi de pecados passados. Queria 
ser curado durante o Retiro de Verão da Manmin de 
2015 e me preparei com jejum e um coração cheio de 
expectativas para tal.

Em agosto de 2015, enquanto eu assistia ao vídeo do 
Retiro de Verão da Manmin 2015, recebi a oração do 
Dr. Lee que transcende tempo e espaço e desde então 
minha condição tem sido completamente diferente. 
Consigo andar e comer bem e parei de tossir. Todos os 
meus sintomas melhoraram.

Agradeço e glorifi co a Deus, que me abençoou para 
que eu entendesse o que é a verdadeira fé, me ajudou 
a ter obras de fé, e respondeu minhas orações.

M i n h a 
esposa  e eu  não 
conseguíamos ter um bebê, 
mas depois da oração do Dr. Jaerock 
Lee, recebemos nossos filhos, Hayul e Harang, de 
Deus. Ele também tem me dado abundantes bênçãos 
nos negócios. Em maio de 2011, abri um restaurante 
de churrasco em uma rua de alimentação na cidade de 
Gumi. No início eu dava um dízimo que era de 200 a 
300 dólares. Mas depois de receber a oração da benção 
em maio de 2013, meu dízimo começou a aumentar a 
cada mês, e hoje eu posso oferecer três mil dólares de 
dízimos! Sou tão grato à benção de Deus, que ofertei 
ao ministério da GCN e comecei a ajudar os pobres 
pela salvação de suas almas. Eu gosto de ofertar a 
Deus. Também fui abençoado de modo a expandir os 
negócios à medida que tentava sempre me colocar no 
lugar dos clientes, pondo-os em primeiro lugar.

Em fevereiro de 2014, comecei o Yukpoong, 
uma marca especial de carne maturada, em In-
dong, também na cidade de Gumi. Comecei até 
uma franquia de venda de carne de porco maturada 
sem conservantes pela primeira vez na Coréia. Meu 
restaurante ficou famoso por boca-a-boca entre 
gourmets e muitas celebridades já nos prestigiaram.

Era julho de 2014 quando as franquias vieram e hoje 
a marca é considerada como altamente promissora, já 
tendo se espalhado por todo o país com 32 restaurantes 
franquiados. Minha esposa trabalha como líder de 
célula e diretora fi nanceira da Escola Dominical para 
Estudantes, e eu sou presidente da Missão de Homens 
e Professor Conselheiro na Escola Dominical para 
Estudantes. Temos trabalhado para o Senhor, correndo 
em direção ao Céu com esperança.

Agradeço e glorifi co a Deus, que nos tem abençoado 
no espírito e no corpo.

Eu nasci surda, e assim, nunca tinha ouvido 
nada em minha vida. No meu trabalho, tinha 
dificuldades para me comunicar com pessoas 
normais. Sentia-me mal e sempre pensava em 
como seria bom se eu pudesse ouvir e falar.

Em 2015, soube que o Rev. Heesun Lee, 
Pastor Conselheiro da Manmin Mundial, viria à 
igreja Manmin de Chiang Rai da Igreja Central 
Manmin em Seul e realizaria uma cruzada com 
lenço (Atos 19:11-12). Esperei ansiosamente por 
aquele evento, pois eu queria muito ouvir.

M e s m o 
c a n s a d a  e 
sobrecarregada, eu ia à Reunião 
de Oração Daniel toda noite depois do 
trabalho. Pedia a resposta de Deus ao desejo do 
meu coração. A reunião de cura com lenço foi 
finalmente realizada e o Rev. Lee orou pelos 
doentes com o lenço no qual o Pastor Sênior 
havia orado.

Recebi a oração e meu ouvido direito 
começou a se abrir aos poucos à audição. Depois 
ouvi um som com meu ouvido esquerdo. Era 
um milagre! Agora eu entendia o que as outras 
pessoas estavam dizendo e podia me comunicar 
com elas!

Eu jamais imaginaria aquilo! Hoje eu consigo 
falar palavras simples e também fui curada 
de uma dor nas costas e de um problema de 
estômago que me acometiam havia dez anos. 
Louvo o poder de Deus, o Criador, que cria 
todas as coisas do nada! Aleluia!

Irmã Sumapon Kauwimon, 46 anos, 
Igreja Manmin de Chinag Rai, Tailândia

Dr. Daniel Faray, 56 anos, 
Igreja Manmin de Kinshasa, R.D. do Congo

Diácono Jungkyu Lee, 38 anos de idade, 
Igreja Manmin de Daegu, Coréia do Sul


