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Epidemias como o Ebola Podem Ser 

Erradicadas pelo Poder de Deus

No século 14, a Morte Negra matou 
30% da população da Europa, e no século 
19, a cólera resultou na morte de dezenas 
de milhares de pessoas. Se há algo que 
mais matou pessoas e que mais gerou 
óbitos de forma rápida foram as doenças 
contagiosas.

Em 1881, Louis Pasteur desenvolveu 
a vacina, que trouxe uma revolução 
no tratamento de doenças epidêmicas. 
Sua descoberta já salvou as pessoas 
de diversas doenças, mas atualmente 
o sistema imunológico do homem tem 
se enfraquecido devido a overdoses 
de antibióticos. Muitos não suportam 
sequer o pólen, um estimulante tão pouco 
significativo. O que seria se uma nova 
estirpe de vírus altamente fatal surgisse e 
se espalhasse rapidamente?

Ele se espalharia por todo o mundo 
e tiraria a vida de incontáveis pessoas 
antes mesmo de uma vacina ser criada. 
No entanto, com fé no poder do Deus 
Criador, ele poderia se extirpar.

Em setembro de 2014, Sebastien 
Impeto Pengo, governador da R.D. do 
Congo, enviou um pedido de oração ao 

Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee. O 
pedido dizia: “O vírus Ebola é epidêmico 
na área de Jera, cidade de Boende, no 
estado de Équateur. O presidente Joseph 
Kabila me pediu para eliminar as doenças 
causadas pelo Ebola a qualquer custo. 
Peço ao senhor que ore nesse sentido.”

Como diácono da Igreja Manmin de 
Kinshasa, ele já tinha testemunhado 
muitos sinais, maravilhas, e obras do 
poder de Deus. Com fé, ele nos enviou 
esse pedido de oração.

O vírus do Ebola apareceu pela 
primeira vez perto do Rio Ebola, em 
1976. É um novo tipo de vírus. Nenhuma 
vacina preventiva ou tratamento já foram 
desenvolvidos. O Ebola é transmitido por 
contato direto (pele ferida ou membranas 
mucosas) com sangue, secreções, órgãos 
e outros tipos de fluidos corporais de 
pessoas infectadas. A fatalidade média é 
50% e a taxa de letalidade já variou entre 
25% e 90% em surtos passados. Ainda 
não há tratamento contra o ebolavírus.

A R.D. do Congo foi o primeiro 
país com ocorrência do ebolavírus. Já 
houve sete surtos da doença até 2014 

e o medo das pessoas era grande. Em 
março de 2014, o ebolavírus também 
ocorreu em Guiné, no oeste da África, 
e depois se espalhou por todo o mundo. 
Na R.C. do Congo, o primeiro paciente 
foi de Équateur e teve o diagnóstico 
confirmado em agosto de 2014. Desde 
então, o número de infectados aumentou 
rapidamente.

No dia 21 de setembro de 2014, o Dr. 
Lee recebeu o pedido de oração durante 
seu período de oração no monte e orou 
para que o ebolavírus desaparecesse da 
R.D. do Congo. Depois disso, a taxa de 
mortalidade caiu drasticamente e o Ebola 
deixou de existir naquele país.

O Governador Sebastian Impeto Pengo 
disse, “Depois que o Pastor Presidente 
orou pela R.D. do Congo, o ebolavírus 
parou de se disseminar e mais ninguém 
morreu por sua causa. Por procedimento 
médico, esperamos o período incubação 
do vírus e, finalmente, confirmamos 
que as doenças por Ebola foram 
completamente exterminadas.”

Em 24 de outubro, um membro do 
parlamento da R.D. do Congo enviou 

uma carta ao Dr. Lee dizendo, “Obrigado 
por orar pela erradicação do ebolavírus 
no Équateur. Graças à sua oração, o vírus 
epidêmico não teve mais progresso.”

Em 15 de novembro de 15, o presidente 
da R.D. do Congo, Joseph Kabila, 
declarou publicamente na Assembleia 
Geral da ONU que o ebolavírus tinha 
sido erradicado em seu país.

Como Jesus disse em Mateus 24, 
muitas pessoas hoje em dia têm sofrido 
por guerras, terrorismo, desastres, 
doenças recém-descobertas e doenças 
epidêmicas. O mundo ainda mergulhará 
em mais problemas devido a desastres 
naturais e à retração econômica. Os 
sintomas de doenças já existentes se 
agravarão e muitas novas estirpes de 
vírus surgirão. Muitas doenças recém-
descobertas fugirão do nosso controle.

Entretanto, o Deus de amor que criou 
todas as coisas e também a humanidade, 
demonstra o Seu abundante amor e 
majestade por meio de Suas obras de 
poder. Sendo assim, Ele tem guiado 
inúmeras almas ao caminho da salvação 
e o continuará fazendo.

Cruzada Unida de Israel 

Culto de Adoração na 
Igreja Central Manmin
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Por meio da oração do Dr. Jaerock Lee, a gripe suína foi erradicada em Israel (2009), o vírus do Ebola desapareceu da R. D. do Congo (2014), e o CoV da MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio) foi 
eliminado da Coréia (2015). Quando recebemos oração com fé no poder de Deus, o Criador, somos abençoados de forma que a nossa alma prospere, tudo vá bem, e que tenhamos saúde.

“Que a gripe suína seja expulsa de todos os países. 
Com o muro de fogo do Espírito Santo, com os 
anjos, e com os olhos fumegantes do Senhor, proteja 
os crentes dela; não deixe que sejam infectados por 
ela. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém!”
30 de agosto de 2009
Durante o culto de domingo de manhã, pouco antes da 
Cruzada Unida de Israel

“Pai, a MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio) 
é epidêmica na Coréia. Tenha misericórdia, e a expulse do 
país. Não deixe que ela se espalhe mais; faça-a desaparecer! 
Pai, faça esse surto acabar. Que a Luz venha!”
28 de junho de 2015
Após sermão “Justiça de Respostas” em culto 
dominical matinal

Sebastien Impeto Pengo, governador do 
estado de Équateur, República Democrática do 
Congo, e sua esposa. 
Felizes porque o vírus do EBOLA foi eliminado 
da R.D. do Congo depois da oração do Dr. 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. 
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As ‘Bem-Aventuranças’ do capítulo 
5 de Mateus, o ‘amor espiritual’ do 
capítulo 13 de 1 Coríntios, e os ‘Nove 
Frutos do Espírito’ juntos formam um dos 
referenciais que nos ajudam a avaliarmos 
aonde estamos em nossa fé. Vamos, pois, 
examinar os nove frutos do Espírito Santo 
e aprofundar em um deles – o amor.

1. O que são os frutos do Espírito 
Santo?

Um fruto é o resultado final de uma 
semente plantada que germinou e 
floresceu. Semelhantemente, os frutos 
do Espírito Santo são frutos que nascem 
quando Ele vem morar em nosso coração.

Deus nos dá o dom do Espírito Santo 
em nosso coração quando aceitamos 
o Senhor. Ao receber o Espírito, nosso 
espírito que estava morto é revivificado. 
O Espírito Santo nos fala do pecado, da 
justiça e do juízo (ou julgamento). Ele nos 
ajuda a nos livrarmos da desobediência 
e a vivermos em justiça. Ele nos guia a 
uma vida em Cristo de fé em fé e nos dá 
esperança de conquistar o Reino dos Céus. 
À medida que obedecemos à direção do 
Espírito Santo em nossa vida cristã, nosso 
espírito começa a crescer.

Nem todos aqueles que já receberam o 
Espírito Santo produzem Seus frutos. Só 
produzimos os frutos quando obedecemos 
à voz do Espírito. Ele é como um gerador 
– quando está ligado, gera eletricidade. 
Se as lâmpadas estiverem conectadas 
ao gerador, elas acenderão. A escuridão 
vai embora porque a luz chegou. Da 
mesma forma, quando o Espírito Santo 
trabalha em nós, as coisas das trevas, que 

pertencem à carne, também são dissipadas. 
A luz entra no nosso coração e nós então 
produzimos os frutos do Espírito Santo.

Contudo, precisamos lembrar de 
que para que a lâmpada brilhe, não 
basta conectá-la ao gerador. É preciso 
também ligar o gerador. Para que ele 
funcione, precisamos estar alertas e 
orar fervorosamente. Também devemos 
obedecer à direção do Espírito Santo e 
praticar a verdade.

Através desse processo, nós seguimos 
os desejos do Espírito; e quando o 
fazemos diligentemente, alcançamos a 
Sua plenitude. Cheio do Espírito, o nosso 
coração é transformado pela palavra, e 
quanto mais é transformado, mais frutos 
do Espírito Santo produzimos. Todavia, 
quando tentamos seguir os desejos do 
Espírito, existe outro tipo de desejo que 
nos prejudica – os desejos da carne. Os 
desejos da carne tentam seguir o oposto 
dos desejos do Espírito. Eles nos levam 
a seguir a concupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos, e a soberba 
da vida. Quando seguimos esses desejos 
carnais, o Espírito Santo geme em nosso 
coração. É por isso que sofremos com um 
coração inquieto.

É por isso que Gálatas 5:16-17 diz, “Por 
isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo 
nenhum satisfarão os desejos da carne. 
Pois a carne deseja o que é contrário ao 
Espírito; e o Espírito, o que é contrário à 
carne. Eles estão em conflito um com o 
outro, de modo que vocês não fazem o 
que desejam.” Se seguirmos os desejos 
da carne, as consequências serão pecados, 
desobediência e obras da carne. Se 
cometermos as obras da carne, acabaremos 
nos distanciando do caminho da salvação 
(Gálatas 5:19-21). Só podemos colher os 
frutos da vida eterna quando seguimos o 
Espírito Santo (Gálatas 6:8).

2. Amor, o primeiro fruto do Espírito 
Santo

As pessoas do mundo que não creem 
em Deus tendem a usar bastante a palavra 
‘amor’. Entretanto, o amor dessas pessoas 
é um amor carnal que perece e muda. Por 
outro lado, o amor que vem de Deus é 
um amor espiritual – é verdadeiro e para 
sempre imutável.

Quando Deus criou Adão, o amor que 
deu a ele foi um amor espiritual. Contudo, 
o espírito de Adão morreu quando ele 
desobedeceu à Palavra de Deus, e Adão 
se corrompeu tornando-se carnal. Dali 
em diante, o amor das pessoas começou a 
virar um amor carnal.

Muito tempo já passou desde então e 
chegamos em dias em que é muito difícil 

encontrar amor espiritual. São tantas as 
pessoas que fazem declarações de amor! 
Entretanto, seu amor muda com o passar 
do tempo. Seu amor é apenas carnal, e 
com ele elas buscam seus próprios desejos 
e satisfações.

É assim que acontece com o amor entre 
marido e mulher. No início, dizem que 
amarão um ao outro e que não podem 
viver sem o outro. Antes, tentavam fazer 
o que seu cônjuge queria que fizessem, 
mas agora se o cônjuge não age de 
acordo com o que gostariam, começam 
a criar problemas. O divórcio hoje em 
dia é muito comum e dentro de pouco 
tempo o divorciado casa-se novamente. 
Ainda assim, toda vez eles dizem que 
verdadeiramente amam a outra pessoa.

É também o caso do amor entre pais e 
filhos. À medida que o mundo fica cada 
vez mais mau, torna-se mais raro ver pais 
que se sacrificam, até mesmo por seus 
próprios filhos. Se a coisa não lhes traz 
vantagens, pais e fi lhos chegam até a criar 
inimizades entre si.

O mesmo se repete com amor entre 
irmãos ou entre amigos.  Quando 
as condições são favoráveis e eles 
compartilham das mesmas opiniões, seu 
amor é sustentado. Porém, quando as 
condições mudam, o amor pode também 
mudar a qualquer momento. Isso signifi ca 
que eles tinham somente o desejo de 
receber algo em troca. Tudo isso é amor 
carnal.

Então, o que é amor espiritual? Em 
1 Coríntios 13 podemos ver o que é o 
verdadeiro amor. É esse amor verdadeiro 
que Deus quer que tenhamos.

O amor como um dos nove frutos do 
Espírito está em um nível superior ao amor 
espiritual de 1 Coríntios 13. É o amor que 
abrange o amor sacrificial, que é o amor 
disposto a dar a própria vida por alguém. 
Com esse amor, a pessoa pode dar a sua 
vida por Deus e pelo Seu reino e justiça. 
O maior nível do amor é o amor com o 
qual a pessoa pode entregar a sua própria 
vida até mesmo pelos seus inimigos, que a 
odeiam.

3. Como produzir o fruto do amor
O amor que Deus nos deu é tão grande! 

Nosso Senhor também nos amou a ponto 
de dar Sua própria vida por nós quando 
ainda éramos pecadores. Se conhecermos 
este amor não apenas na teoria, mas 
compreendermos de coração que tipo 
de amor que Deus nos deu, poderemos 
verdadeiramente amá-Lo também.

Se amarmos verdadeiramente a Deus, 
nosso amor e confi ança Nele não variarão 
– não importa a situação. O mesmo será 

em relação às almas. Amaremos outras 
almas com um amor verdadeiro se 
verdadeiramente amarmos a Deus (1 João 
3:16).

Não teremos vontade alguma de 
buscarmos nosso próprio benefício. Não 
desejaremos nada em troca, mesmo que 
demos tudo o que temos. Contudo, esse 
tipo de amor é cultivado em você à medida 
que você se despoja da carne.

Na Bíblia podemos ver que tipo de amor 
os patriarcas cultivaram. Moisés queria 
salvar os filhos de Israel, mesmo que 
aquilo signifi casse o seu nome riscado do 
livro da vida (Êxodo 32:32). O apóstolo 
Paulo disse em Romanos 9:3, “Pois eu 
até desejaria ser amaldiçoado e separado 
de Cristo por amor de meus irmãos, os de 
minha raça.” Quando Estêvão estava sendo 
apedrejado, ele orou dizendo, “Senhor, não 
os consideres culpados deste pecado” (Atos 
7:60).

O quanto desse tipo de amor tem sido 
produzido em você? O quanto você ama 
a Deus, o Senhor, e os irmãos e irmãs 
em Cristo? Como já falei uma vez com 
vocês, “Seu eu puder salvar ao menos mil 
pessoas, estaria disposto a ir para o Inferno 
no lugar delas.” Sei muito bem que tipo de 
lugar é o Inferno, mas se eu puder salvar 
pessoas que estiverem indo para lá, estou 
disposto a fazer essa escolha.

Assim como Jesus morreu por nós, 
posso dar minha vida por essas pessoas. 
Não amo com palavras. Dou a minha 
vida e toda a minha energia a elas todos 
os dias a fim de guia-las à salvação, pois 
as amo mais do a minha própria vida. 
Fico pensando em como posso pregar o 
evangelho em mais lugares; como posso 
fazer com que mais almas creiam em Deus 
ao mostra-las mais poder; e em como 
posso fazer com que elas entendam que 
o mundo é insignificante e conquistem 
melhores lares no Céu.

Quanto do amor de Deus, que entregou 
Seu próprio Filho, está gravado em seu 
coração? Se você for cheio desse amor, 
você também amará a Deus e amará as 
almas com o coração cheio de verdade.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo: 
Quero encorajá-los, como filhos de 
Deus, a se livrarem de todo amor carnal; 
que busca os interesses próprios, deseja 
receber algo em troca, e varia. Cultivem o 
amor espiritual, que é verdadeiro e que nos 
possibilita a sacrificarmos a nós mesmos 
incondicionalmente.

Oro, em nome do Senhor, para que, 
agindo assim, vocês possam alcançar o 
coração do Senhor e o perfeito amor, entrar 
na Nova Jerusalém, e amar e ser amados 
por Deus para sempre.

O Fruto do Amor 

“Mas o fruto do Espírito é amor, 
alegria, paz, paciência, amabilidade, 

bondade, fidelidade, mansidão e 
domínio próprio. Contra essas coisas 

não há lei” (Gálatas 5:22-23).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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►► O Julgamento do Dilúvio: Deus queria 
salvar o máximo de pessoas possível por meio 
de Noé, um homem justo

Em Gênesis 6, vemos que houve o julgamento do dilúvio nos 
tempos de Noé. O Deus de amor esperou pacientemente por muito 
tempo, mas a maldade dos homens estava muito grande sobre a terra. 
Uma vez que seus pensamentos eram só de maldade, o julgamento 
foi inevitável.

Mesmo em meio àquelas condições, Deus pediu a Noé que 
proclamasse que o julgamento estava por vir a fim de dar uma 
chance a qualquer pessoa que desse ouvidos a ele e entrasse na Arca 
para ser salva. No entanto, ninguém, com exceção de sua família, 
ouviu. Noé e sua família entraram na Arca de Noé e os preparativos 
para o julgamento se concluíram.

Mesmo depois de Noé fechar a porta, Deus ainda deu ao povo 
um período de graça de sete dias. Ele esperou para que qualquer 
que batesse na porta da Arca pudesse ser salvo. Por mais que Deus 
tivesse que realizar o julgamento com justiça, podemos sentir Seu 
coração desejando salvar as pessoas, estendendo a oportunidade para 
sua salvação.

►► O Julgamento de Nínive: a mão da 
salvação de Deus foi oferecida ao povo de 
Nínive até o último momento

Em Jonas 1, Deus disse a Jonas, o profeta, que pregasse que o 
julgamento da destruição era iminente na cidade de Nínive. Por sua 
maldade ter chegado até diante de Deus, não seria injustiça deixar que a 
cidade fosse destruída. Entretanto, Deus ainda lhes deu uma chance para 
se arrependerem, deixarem seus pecados, e receberem salvação. 

Todas as pessoas de Nínive, incluindo o rei, jejuaram e clamaram 
intensamente a Deus. Também fi zeram seu gado jejuar e se convertaram 
de seus maus caminhos e da violência de suas mãos. Quando Deus viu 
suas obras, Ele cedeu em relação à calamidade que Ele havia declarado e 
não a realizou (Jonas 3:10). Contudo, cem anos mais tarde, a cidade fi cou 
cheia de pecado e maldade novamente e o julgamento veio sobre ela. 
Dessa vez, eles não se arrependeram e a cidade foi completamente ruída 
em 609 A.C.

Até aquele ponto, Deus tinha dado inúmeras oportunidades para que 
eles se convertessem de seus pecados. Ele estendeu Sua mão de salvação 
a eles até o último momento, mas o povo escolheu seguir pelo caminho 
da destruição.

►► O Julgamento de Sodoma e Gomorra: a 
justiça aperfeiçoada pelo amor de Abraão, um 
homem justo

Em Gênesis 18, Deus aparece diante de Abraão e diz a ele que o 
julgamento de Sodoma e Gomorra estava por vir. Antes que Ele julgasse 
as pessoas, Ele checou mais uma vez seus pecados e maldade. Ele queria 
salvar pelo menos mais uma alma que fosse.

Deus quis dar mais chances ao povo por meio da intercessão de um 
homem justo, Abraão. Ele sabia que Abraão entenderia o Seu coração 
e intercederia com amor por aquelas pessoas. Por fi m, Abraão recebeu 
uma promessa de Deus. Deus prometeu-lhe não destruir as cidades se 
fossem achados nelas dez homens justos.

Contudo, quando Deus manou Seus arcanjos para que olhassem 
de perto a cidade de Sodoma, não havia sequer dez homens justos. 
O julgamento de fogo finalmente veio sobre eles, mas Deus salvou o 
sobrinho de Abraão, Ló, e suas fi lhas por consideração a Abraão.

É assim que Deus executou justiça com amor até o fi m.

►►Os Sete Anos da Grande Tribulação; a última chance 
dada por Deus para a colheita da salvação por meio das 
duas testemunhas e dos 144,000 pregadores

Quando o evangelho for pregado no lugar mais remoto da terra, o 
Senhor voltará nas nuvens. Então, aqueles que têm fé para serem salvos 
aprendendo o evangelho e vivendo de acordo com a vontade de Deus 
receberão um corpo ressurreto e serão levados nas nuvens em um só 
instante. Esse será o fi m do cultivo humano, e então começará os sete anos 
da Grande Tribulação aos que fi carem na terra.

Contudo, Deus preparou um caminho de salvação para aqueles 
que ficarem sem terem ouvido o evangelho. Se o ouvirem das duas 
testemunhas e dos 144,000 pregadores profetizados em Apocalipse e 
aceitarem Jesus como seu Salvador, poderão passar por desastres naturais 
e guerras comparativamente mais facilmente e alcançar a salvação. Dessa 
forma, Deus sempre quer salvar nem que seja só mais uma alma.

Todavia, aqueles que já tinham ouvido o evangelho e dito que criam, 
mas não tinham fé, deverão se tornar mártires se quiserem ser salvos. A 
fi m de agarrarem a última chance para sua salvação, precisarão passar por 
torturas terríveis e manter a fé, sem receber a marca da besta. Porém, serão 
poucos os que escolherão o martírio e serão salvos.

Você Conhece o Amor de Deus, que nos Dá 
o Máximo de Chances para Sermos Salvos?

Deus nos mostra Seu amor até o mais alto grau, dentro do limite da justiça, mesmo quando o julgamento 
é inevitável, pois Ele quer que os ímpios e pecadores deixem de seguir o caminho de morte (Ezequiel 
18:23). Através das passagens bíblicas a seguir, podemos sentir o amor de Deus, que deseja nos dar 
oportunidades para a salvação. Pela graça e misericórdia Dele, podemos alcançar a perfeita salvação. 
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a Dorna  J l anmin  MTestemunhos

Desde que comecei a frequentar a Igreja Central Manmin 
em outubro de 2006, minha vida mudou completamente. 
Estava arruinado pelo álcool e apostas, inclusive apostas 
em corridas de cavalo. Já havia até tentado suicídio várias 
vezes. Porém, conheci a Manmin e fui muito agraciado 
pelos sermões do Dr. Jaerock Lee. Recebi uma oração sua e 
comecei a viver uma vida renovada.

Minha mãe, maravilhada, ficou muito feliz em me ver 
renovado. Enquanto ela estava em Seul, ela também foi 
curada de dores de cabeça crônicas pela oração do Dr. Lee.

Como se não bastasse, pela oração do Dr. Lee também 
fui abençoado de forma a encontrar meu irmão mais velho, 

que estava 
desaparecido 
h a v i a  1 7 
anos.

Em junho 
de 2013, caí 
de uma altura de mais de dois metros 
enquanto trabalhava numa construção 
e sofri lesões no manguito rotador do 
ombro. Meus músculos do manguito 
rotador se rasgaram 3 centímetros. O 
hospital disse que eu deveria fazer uma 

cirurgia, mas eu quis ser curado pelo poder do Dr. Lee, 
pois já tinha testemunhado as obras de poder manifestas 
através de suas orações.

Comecei a frequentar as reuniões do Centro de Oração 
da Manmin e a ouvir os sermões de sua presidente, 
Boknim Lee. Arrependi-me de características de 
inverdade que tinha dentro de mim como a raiva e 
sentimentos ruins. A Sra. Lee orou por mim com um 
lenço no qual o Dr. Lee havia orado (Atos 19:11-12) e 
meu sintomas melhoraram tanto que eu pude voltar a 
trabalhar.

Todavia, em Maio de 2015, enquanto eu empurrava 
algo pesado lá na construção, senti uma dor forte no meu 
músculo do ombro esquerdo. Era tão forte que parecia 
que algo estava mastigando meu músculo. Não conseguia 
levantar meu braço até a altura do ombro. Não mais 
conseguia lavar o meu cabelo.

Preparei-me para ser curado no Retiro de Verão da 
Manmin, que seria realizado em agosto de 2015.

Durante a Reunião de Cura Divina da primeira noite do Retiro, com fé recebi a 
oração do Dr. Lee pelos doentes. A dor foi embora e agora eu uso meu braço esquerdo 
normalmente. Não conseguia levantar coisas de 15 kg, mas agora, posso levantar 
coisas com 40 ou 50 kg.

Agradeço e glorifi co ao meu bom Pai, que me renovou e me curou.

Em setembro de 2005, conheci o Dr. Jaerock Lee e, 
desde então, minha vida tem sido renovada e eu me 
tornei uma missionária que espalha o evangelho do 
Senhor. Sempre que prego o evangelho cheio de vida da 
santidade ensinado pelo Dr. Lee e falo sobre o poder de 
Deus, muitas pessoas aceitavam o Senhor.

Em especial, as obras manifestadas através do lenço 
no qual o Dr. Lee orou são incríveis. Muitas pessoas 
já foram curadas de suas doenças, problemas foram 
resolvidos e respostas, recebidas.

Por causa do lenço, a Igreja Manmin de Londres tem 
experimentando um grande avivamento. Os membros da 
minha igreja já foram grandemente abençoados e todos 
concordamos que tem sido tudo pela graça de Deus.

Em 2014, o Irmão Reuben (17 anos hoje) tinha um 
problema cognitivo devido a uma disfunção em seu 
desenvolvimento. Ele não conseguia se comunicar com 
os outros. No início de 2015, recebeu a oração com 
lenço e então ganhou a habilidade de entender o que os 
outros estavam dizendo, e também passou a escolher o 
programa que queria no iPad.

A irmã Rosetta Ashidu, da República da África do Sul, 
estava deprimida devido ao câncer de mama que fora 
detectado em julho de 2013. Porém, desde que ela se 
tornou membro da Igreja Manmin de Londres e recebeu 
a oração com lenço, seus sintomas melhoraram e, em 
fevereiro de 2015, fi cou sadia.

Em julho de 2015, uma família da Suazilância 
membrou-se na igreja. Eles tinham muitos problemas – 
adoravam ídolos, tinham questões mal resolvidas entre 

si, e sua fi lha tinha um problema mental. Depois que se 
tornaram membros, ouviram o sermão “Bondade”, do Dr. 
Lee, beberam das Águas Doces de Muan, e receberam 
oração com lenço. Depois disso, ficaram em paz e sua 
fi lha foi curada.

Em setembro de 2015, a irmã Maria, de Unganda, 
começou a adoecer. Perdeu peso e não conseguia 
comer. Quando foi ao hospital, sua doença não pôde 
ser diagnosticada. Tudo que o médico disse foi que seu 
sistema imunológico e os tecidos de seu corpo tinham 
se enfraquecido. Sua condição só piorou, ela entrou em 
coma, e só restava aos seus familiares esperarem sua 
morte.

Ao ficar sabendo daquilo, conversei com eles por 
telefone, plantei fé em seus corações, e orei com o lenço 
do poder. Bem naquela hora, meus olhos espirituais 
se abriram e vi a mão do Pastor Presidente por cinco 
minutos. A respiração de Maria se estabilizou, ela voltou 
em si e pediu que a dessem um pouco d’água. Depois 
daquilo, dentro de pouco tempo ela fi cou sadia. Aleluia!

Em agosto de 2015, meu marido e eu participamos do 
Retiro de Verão da Manmin via TV GCN e fomos muito 
agraciados. Meu marido, Missionário David Mukasa, 
vinha sofrendo uma dor em seu ombro direito desde 
poucos dias antes Retiro. Não conseguia mover seu 
braço, levantar a mão para pentear seu cabelo, ou vestir-
se sozinho. Sentia dor até quando andava. Contudo, ele 
foi completamente curado ao receber a oração pelos 
doentes do Dr. Lee pela segunda vez durante a Reunião 
de Cura Divina. Voltou a mexer livremente o seu braço 

direito.
Agradeço e glorifico a Deus, que nos permite 

conhecer o evangelho da santidade, habitar em Seu 
amor, experimentar obras de poder no espaço do pastor e 
realizar nosso ministério com tanta alegria!

“Fui Curado de Lesões no Manguito Rotador do meu Ombro”

Diácono Daein Kim, 60 anos, 
Paróquia 1, Coréia do Sul

Diá D i Ki 60

Missionária Jane Mpologoma e seu marido, 
Missionário David Mukasa

Igreja Manmin de Londres, Reino Unido

Sua tomografia com a opinião do médico
Os músculos supraespinhais do manguito rotador 
do ombro foram totalmente lesados e se incharam.


