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O culto devocional 2016 de 
líderes distritais, subdistritais 
e de céulas ocorreu no dia 
22 de maio de 2016 durante 
o culto dominical da noite e 
contou com a presença de 1,690 
pessoas incluindo os líderes 
de t rês grandes paróquias 
(paróquias 1 a 9, paróquias 
10 a 21, e paróquias 22 a 32 

respectivamente); a Paróquia 
Chinesa (Chinês coreano 
e chinês); e a Paróquia de 
Estrangeiros (est rangeiros 
vivendo na Coréia). O culto 
também teve a participação de 
líderes de 43 igrejas associadas 
incluindo as igrejas Masan, 
Daejeon, Eastern Gwangju, 
Gumi, Miryang, Changwon, 
Cheonan, Muan, Yeosu, Iksan, 
Jeonju, e a Nova Manmin de 
Gwangju.

O culto foi transmitido ao 
vivo via GCN (www.gcntv.
org) e pela Internet; e dirigido 
pelo Ancião Hongki Park, 
presidente da Associação de 
Líderes de Distrito de Homens. 
A Diaconisa Sênior Kyungae 
Jeon, presidente da Associação 

de Líderes de Células para 
Mulheres, orou representando 
a congregação e a Diaconisa 
Sênior Misun Kil, da Igreja 
Manmin de Daejeon, leu a 
passagem bíblica. Depois, todos 
os presentes louvaram a Deus 
de todo o coração.

O Pastor Jaerock Lee pregou 
uma mensagem de título “A 
Medida da Fé” baseado em 
Romanos 12:3 e discorreu sobre 
3 passos para se ter uma fé que 
realmente seja adequada a um 
líder.

E l e  e n c o r a jo u  a  t o d o s 
a  f a z e r e m  d e  t u d o  p a r a 
alcançarem o coração do 
Senhor considerando esses 
três pontos: a profundidade do 
coração, que é quanto amor e 

mansidão espiritual se atingiu; 
a largura do coração, isto é, 
quantas almas se conseguem 
aceitar e servir; e a capacidade 
do coração, isto é, o amor 
demonstrado por meio de ações.

Com o decorrer do culto, as 
pessoas presentes decidiram-se 
por crescer mais na fé, cuidar 
das almas com o coração do 
Senhor, e ter a medida de 
estatura da plenitude de Cristo.

Festival Crystal de Música é Realizado no Fórum Crystal em Israel

O Festival Crystal de Música foi 
realizado no sábado dia 14 de maio 
de 2016 às 18:00 no Hall Kibbutz 
Shefayim, no hotal Kibbutz, Israel, com 
aproximadamente 900 participantes 
incluindo judeus messiânicos da própria 
nação e pessoas da Coréia do Sul, 
Rússia, Ucrânica, Filipinas, África e 
Latvia.

O Fes t iva l  Cr ys t a l  de  Música 
começou em 2010 com o Fórum Crystal 
(Associação de Pastores Israelenses). 
Desde 2012, a grupos da Igreja Central 

Man mi n t êm sido conv idados  e 
glorificado a Deus. Em 2016, a Diaconisa 
Seongkyeol Ju e o Grupo de Dança 
Glory, do Comitê de Artes Performáticas, 
se apresentaram na primeira parte e 
também no auge do evento. Dançaram 
ao som de músicas  t r ad ic ionais 
israelenses e também apresentaram a 
dança com leques e poderosas danças 
de adoração. A Diaconisa Ju louvou a 
Deus e também dirigiu o louvor para que 
as congregações pudessem todas louvar 
juntas a Deus.

O evento foi transmitido ao vivo 
via satélite e pela Internet pela GCN, 
TBN Rússia, CNL, Impact TV, e pela 
In Victory para que pessoas da Rússia, 
Ucrânia, Estados Unidos e Cazaquistão 
pudessem participar de tudo juntamente 
com os israelenses. 

O Fórum Crystal foi organizado 
por pastores israelenses que foram 
encorajados espir itualmente pelo 
ministério israelense do Dr. Jaerock 
Lee. O Dr. Lee já pregou o evangelho 
e operou obras poderosas em diversas 

partes de Israel por meio de 12 visitas à 
nação durante 3 anos a começar de julho 
de 2007.

Em setembro de 2009, ele dirigiu a 
Cruzada Unida no Centro Internacional 
de Convenções de Jerusalém e desde 
então os pastores do Fórum Crystal 
já conduziram diversos ministérios 
realizando eventos como o Festival 
Cr ystal  de Música ,  Cr uzadas de 
curas com Lenço, Seminários para 
Pastores, Acampamentos para Jovens, e 
Seminários para Casais.

Culto Devocional 2016 de Líderes 
Distritais, Subdistritais e de Células

Título: A Medida da Fé (Romanos 12:3) Pregador: Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

O Festival Crystal de Música 2016 glorificou a Deus por meio das pessoas de diversas nações que participaram dele. A Diaconisa Seongkyeol Ju e o Grupo de Dança Glory da Igreja Central 
Manmin (centro) foram convidados e tocaram o coração de muitas pessoas presentes.
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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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É comum as pessoas dizerem que 
uma pessoa é mansa quando ela possui 
uma personalidade branda e comedida. 
Contudo, a mansidão espiritual que Deus 
reconhece não é apenas ser delicado e 
ameno. Vejamos, pois, o que é a mansidão 
como um dos frutos do Espírito.

1. É ter um coração que entende e 
acolhe todas as pessoas

Mansidão espiritual é ter a sabedoria 
e a habilidade de discernir entre o 
certo e o errado enquanto se entende 
e aceita a todos, pois não há maldade 
em si mesmo. Em outras palavras, é ter 
uma generosidade virtuosa com uma 
personalidade branda e comedida. Se você 
possuir essa generosidade virtuosa, você 
não apenas será manso a todo o tempo, 
mas também terá dignidade quando 
necessário.

O coração da pessoa mansa é macio 
como algodão. Se você jogar uma pedra 
no algodão, ou cutucá-lo com uma agulha, 
ele simplesmente cobrirá e envolverá 
ambas as coisas. Da mesma forma, não 
importa como os outros a tratam, a pessoa 
que é mansa não terá ressentimentos em 
seu coração. Em outras palavras, ela não 
fica com raiva, não sente coisas ruins e 
também não faz com que os outros se 
sintam mal. Essa pessoa não julga nem 
condena ninguém, mas só compreende e 
aceita os outros.

N o  m a n s o  a s  p e s s o a s  a c h a m 
acolhimento, e são muitas as que buscam 

e encontram descanso nele. Ele é como 
uma grande árvore com numerosos galhos 
que permitem que pássaros venham, 
façam seus ninhos e descansem.

Moisés é um exemplo de pessoa que foi 
reconhecida por Deus por sua mansidão. 
Números 12:3 diz, “E era o homem 
Moisés mui manso, mais do que todos os 
homens que havia sobre a terra.” [ACR 
Fiel] Os homens adultos israelitas já 
ultrapassavam 600,000 naquela época; 
se incluídas as mulheres e crianças, o 
número dos filhos de Israel ultrapassaria 
2 milhões. Só o fato de liderar tamanho 
número de pessoas já era uma tarefa 
bastante difícil para uma pessoa comum. 
Como se não bastasse, os israelitas 
reclamaram e se levantaram contra 
Moisés, mesmo diante do poder visível 
de Deus em sua vida. Só de saber que 
Moisés guiou o povo pelo deserto durante 
40 anos, podemos ter uma ideia de como 
ele era manso.

Mateus 5:5 diz, “Bem-aventurados os 
mansos, porque eles herdarão a terra” 
[ACR Fiel]. Aqui, herdar a terra não 
significa que você receberá um pedaço 
de terra naturalmente falando, mas que 
quanto mais manso você for, maior será 
seu pedaço de terra no Céu.

Por mais que você tenha um grande 
pedaço de terra nesta Terra, você não 
poderá levá-lo para o Céu. Entretanto, 
se você receber terra no Céu por meio 
da mansidão, será uma herança eterna. 
Naquele lugar você poderá ter momentos 
muito felizes para todo o sempre com 
o Senhor e todos aqueles a quem você 
preza.

2. A mansidão espiritual é como o 
solo fértil

Espiritualmente, o coração manso se 
compara ao solo fértil. Se um homem 
tem muita maldade em si, o seu coração 
é endurecido assim como o solo de um 
caminho por onde passam muitas pessoas, 
e ele não consegue aceitar a verdade. 
Mesmo que ele a ouça e receba a graça 
de Deus, logo começa a duvidar de forma 
que a graça o deixa à medida que ele a 
abandona em troca de coisas mundanas. 
Contudo, mesmo esse tipo de solo pode 
ser transformado em um bom solo se ele 
trabalhar diligentemente para mudá-lo.

Até a terra mais estéri l  pode se 
transformar em solo fértil se o agricultor 
cultivá-la com diligência. Assim como as 
características de um campo podem ser 
mudadas, o coração do homem também 
pode ser transformado pelo poder de 
Deus.

Mesmo os corações já endurecidos 

como o solo de uma estrada podem ser 
arados com a ajuda do Espírito Santo. 
Mesmo os corações que têm muita 
maldade podem ser transformados em 
corações mansos uma vez despojados do 
mal. Mesmo corações cheios de inveja, 
discussões e outras formas de maldade 
podem se tornar mansos e humildes. 
Quanto mais você cultivar o seu coração 
dessa forma, mais frutos da sua mansidão 
você verá.

Todavia, seu coração não pode ser 
transformado automaticamente só porque 
você recebeu o Espírito Santo. É preciso 
haver esforço de sua parte também. 
Você precisa orar continuamente e 
fervorosamente e tentar pensar, falar e 
agir em verdade em todas as coisas. Você 
não pode desistir depois de semanas ou 
meses, mas deve continuar se esforçando 
até o fim. Quando você demonstra esse 
tipo de esforço, Deus vê e lhe dá sua graça 
e poder permitindo que o Espírito então o 
ajude.

À medida que você cultiva seu coração 
para que ele se torne um solo fértil, você 
passa a colher automaticamente outros 
frutos do Espírito também. No entanto, 
a mansidão está mais relacionada com 
arar a terra do coração. Você não pode ser 
uma pessoa mansa se não se livrar de seu 
temperamento explosivo, ódio, inveja, 
ganância, brigas, ostentação, justiça 
própria, etc. Se essas características 
permanecerem em seu coração, outras 
pessoas não poderão achar descanso em 
você. 

É por  isso que a  mansidão está 
diretamente ligada à santidade – muito 
mais do que qualquer outro fruto do 
Espírito. Se você possuir mansidão, 
receberá respostas a tudo o que pedir, 
assim como você obtém bons frutos 
quando planta uma semente em boa terra. 
Além do mais, você poderá ouvir a voz do 
Espírito Santo claramente e isso lhe fará 
prosperar em tudo.

3. A mansidão espiritual com uma 
generosidade virtuosa

Em primeiro lugar, a generosidade 
virtuosa aparece em atitudes dignas e 
comedidas. Aqueles que são apenas 
comedidos o tempo todo sem o devido 
discernimento das coisas não conseguem 
aceitar os outros. Pessoas assim olham 
para os outros com desprezo e são usadas 
por terceiros. Por outro lado, aqueles 
que possuem tanto mansidão como 
generosidade virtuosa têm um padrão 
apropriado de julgamento. Fazem o que é 
justo por meio do discernimento correto 
entre o certo e o errado.

Quando Jesus purificou o Templo e 
repreendeu a hipocrisia dos escribas e 
fariseus, Ele foi bastante enfático e duro. 
Seu coração é manso de forma a ‘não 
esmagar o caniço rachado nem apagar o 
pavio fumegante’, mas ainda assim Ele 
repreendeu aquelas pessoas duramente 
quando precisou fazê-lo. Se você tiver 
essa dignidade e justiça em seu coração, 
as pessoas não poderão desprezá-lo ainda 
que você nunca levante a voz ou tente ser 
mais infl exível.

Nossa aparência externa também 
está ligada com as maneiras do Senhor 
e as perfeitas obras do corpo. A pessoa 
virtuosa tem dignidade, autoridade e 
importância em suas palavras; ela não 
sai falando coisas sem sentido. A pessoa 
virtuosa veste adequadamente de acordo 
com as ocasiões e possui expressões 
faciais suaves em vez de expressões 
ríspidas e frias. Aquele que é virtuoso e 
generoso fará tudo com retidão e também 
se importa com o bem estar dos outros.

É também importante mencionar 
que a generosidade virtuosa se revela 
por meio de atitudes de misericórdia e 
compaixão que não só ajudam aqueles 
que se encontram com necessidades 
financeiras, mas também aqueles que 
estão espiritualmente cansados trazendo-
lhes conforto e graça.

Por exemplo, suponha que um recém-
convertido esteja sofrendo perseguição 
por causa de sua fé. Aqui, alguns líderes 
sentem compaixão somente no coração, 
mas também há outros que o encorajam, 
consolam e ajudam-no no que for preciso. 
Quando a mansidão é demonstrada por 
meio de ações, ela pode levar vida e 
graças aos outros.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
quando as coisas não acontecem conforme 
o esperado, algumas pessoas dizem, 
“Não dá para evitar, eu nasci assim.” 
Contudo, aqueles que creem em Deus 
não devem falar tais palavras. Podemos 
sim transformar nossa personalidade e até 
mesmo o mais profundo do nosso coração 
por meio das obras do Espírito Santo.

Até temperamentos mais sanguíneos, 
vanglória, mentes egoístas e a justiça 
própria podem se transformar em um 
coração manso e virtuoso se a maldade for 
mandada para fora e o coração, cultivado. 
Mesmo personalidades muito introvertidas 
e tímidas podem ficar corajosas e 
generosas para ajudar o próximo.

Espero que você cultive seu coração 
diligentemente e colha os lindos frutos 
da mansidão para que se torne um grande 
vaso, assim como Moisés.

O Fruto da Mansidão

“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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Algumas pessoas erram o tempo todo e prejudicam os outros fazendo-os sofrer. Outras 
reclamam muito mesmo diante de coisas pequenas e insignificantes. Quando você faz 

parte de um grupo e precisa trabalhar junto com pessoas assim, talvez pense que seria 
melhor se não estivessem ali. Entretanto, nós, filhos de Deus, devemos praticar o amor 
espiritual que ‘crê, espera e suporta todas as coisas’ mesmo diante de pessoas assim. 

Olhemos, pois, como podemos praticar esse amor de forma mais detalhada:

◆ Passo 1 ◆

Precisamos crer 
no amor de Deus 

até o fim

◆ Passo 2 ◆

Precisamos crer que 
as provações são 

um atalho para que 
nossas esperanças 

se cumpram

◆ Passo 3 ◆

Devemos fazer 
somente o bem

1 Pedro 1:7 diz, “...para que f ique 
comprovado que a fé que vocês têm, 
muito mais valiosa do que o ouro que 
perece, mesmo que refinado pelo fogo, 
é genuína e resultará em louvor, glória e 
honra, quando Jesus Cristo for revelado.”

Deus quer que Seus filhos cresçam 
na fé rapidamente e superem qualquer 
tribulação com fé, por mais difícil que 
seja. Isso é necessário, pois só então é que 
eles poderão desfrutar de louvor, glória e 
honra na eternidade do Céu.

Enquanto vivemos de acordo com a 
Palavra de Deus, podemos nos deparar 
com sofrimentos injustos. A f im de 

vencê-los, precisamos crer que estamos 
sendo amados, de forma especial, por 
Deus. Precisamos saber que aquilo vem 
Dele, que Ele está nos guiando a um lugar 
melhor no Céu e assim agradecê-lo de 
todo o coração.

Precisamos crer no amor de Deus 
até o fim. Quando nos deparamos com 
provações da nossa fé, elas podem nos 
causar dor. Se a dor for muito forte e 
durar muito tempo, alguns poderão 
pensar, “Por que é que Deus não está me 
ajudando? Será que Ele realmente me 
ama? 

Se duvidarmos do Seu amor correremos 

um sério risco de querermos desistir. 
Poderemos até acabar tendo queixas e 
ressentimentos para com Ele. Precisamos 
guardar o amor de Deus em nosso 
coração e vencer as provações. Temos que 
crer que Deus quer nos guiar a melhores 
lugares no Céu porque Ele nos ama.

Se  c re r mos no amor  de  Deus  e 
perseverarmos até o fim, finalmente nos 
tornaremos pessoas perfeitas (Tiago 1:4). 
Uma provação é o amor de Deus, que 
tanto se importa conosco. Espero que 
você creia de forma sólida nesse amor 
para que possa superar todas as provações 
pelas quais passar.

Romanos 5:3-4 diz, “Não só isso, mas 
também nos gloriamos nas tribulações, 
porque sabemos que a tribulação produz 
perseverança; a perseverança , um 
caráter aprovado; e o caráter aprovado, 
esperança.” Como dito, a tribulação das 
provações é o atalho para o cumprimento 
das nossas esperanças.

Algumas pessoas podem pensar, 
“Quando serei renovado?” Contudo, 
se perseverarmos nas provações e 
continuarmos nos renovando, no fi nal nos 
tornaremos verdadeiros filhos de Deus 
que se parecem com Ele. Finalmente 

teremos os pré-requisitos para entrarmos 
na Nova Jerusalém.

Portanto, quando uma provação vier, 
não devemos tentar evitá-la, mas passar 
por ela com o nosso melhor. Obviamente, 
o homem sempre deseja ir pelo caminho 
mais fácil; todavia, se tentarmos nos 
esquivar das provações, chegaremos ao 
destino desejado bem mais tarde.

Suponhamos que haja uma pessoa 
que esteja fazendo você sofrer em todos 
os sentidos. Você não demonstra por 
fora, mas sente uma certa inquietação 
em relação àquela pessoa e sempre quer 

evitá-la. Nesse caso, você não deve 
simplesmente ignorar a situação, mas 
sim superá-la de forma ativa. Você deve 
suportar as coisas que sofre quando 
estiver na presença da pessoa e alcançar o 
coração que realmente a entende e perdoa. 
Quando você tentar intensamente fazer 
tais coisas, Deus lhe dará graça e forças 
para que você possa amá-lo.

Dessa forma, provações são um atalho 
para o caminho de sua esperança. Se você 
realmente quer ter amor espiritual, sempre 
que se encontrar diante de uma tribulação, 
alegre-se por estar pegando tal atalho.

Daniel vivia segundo apenas a Palavra 
de Deus sem jamais ceder ao mundo, 
mas foi jogado na cova dos leões devido 
a armadilhas de pessoas más (Daniel 
6). Entretanto, ele nunca reclamou de 
Deus ou do rei, que mandara que o 
jogassem lá. Embora soubesse que tudo 
foi uma armação maldosa, ele não reagiu 
com maldade para com aqueles que se 
levantaram contra ele. Por conhecer a 
vontade de Deus ele só agiu com bondade.

Deus então mandou Seus anjos para 
fecharem a boca dos leões e protegeram 
Daniel contra qualquer tipo de prejuízo. 
Por fim, as pessoas más que haviam 
tramado contra Daniel é que foram 
jogadas na cova dos leões.

Pode  pa rece r  tol ice  reag i r  com 
bondade para com aqueles que agiram 
com maldade para conosco. No entanto, 
conhecemos as leis do mundo espiritual, 
e é sábio agir sempre só com bondade. 
Trata-se de mais uma caminho para 

bênçãos. Devemos pagar o mal com o 
bem.

De um ponto de vista carnal, testes 
ou tribulações parecem vir de outras 
pessoas ou de alguma situação. Todavia, 
espiritualmente quem os traz é o inimigo, 
o diabo e Satanás; e vencer a provação é 
uma batalha espiritual. Para vencermos 
nessa batalha, precisamos lutar de acordo 
com as leis do mundo espiritual.

Romanos 12:21 diz, “Não se deixem 
vencer pelo mal, mas vençam o mal 
com o bem.” Se agirmos com bondade 
dessa forma, pode parecer que estamos 
enfrentando prejuízo no momento, 
mas na verdade, é o contrário que está 
acontecendo. O justo e bom Deus controla 
a sorte, o azar, a vida e a morte de toda 
a humanidade de acordo com as leis 
espirituais.

Por exemplo, alguns de vocês podem 
estar sofrendo perseguições de familiares 
não crentes, e as perseguições só irão 

rapidamente embora e seus familiares 
só serão evangelizados quando você 
agir com bondade. Pode ser que alguns 
pensem então, “Por que fulano é tão 
mal?” e tentem persuadi-lo por meio 
de uma argumento. Nesse contexto, a 
provação pode se difi cultar ainda mais e 
você pode precisar de mais tempo para 
resolvê-la.

Sendo assim, primeiro você deve 
tentar tocar seus corações com amor. 
Você precisa orar com amor e servi-las 
no Senhor. É preciso sermos uma luz 
que brilha fortemente em nossa família e 
em qualquer tipo de situação temos que 
pensar com bondade e confessar com fé.

Como disse o Apóstolo Paulo, “me 
entrego à morte todos os dias”, você 
precisa fazer o bem em toda situação. 
Então Deus t rabalhará no melhor 
momento. A arma mais poderosa em uma 
batalha não está no poder da sabedoria 
humana, mas sim na bondade de Deus.

Como Praticar o Amor Espiritual
Que Crê, Espera, e Suporta Todas as Coisas
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Em 2009, eu estava à beira da morte em um hospital em 
Tianjin por causa de um infarto. Meu médico me disse que 
não havia mais chances de sobrevivência e preencheu 
toda a papelada para o crematório. Minha filha, 
Diaconisa Songyeon Han, chamou minha irmã, 
Diaconisa Seongok Kim em Yanji e disse que ela 
queria que eu recebesse uma oração do Dr. Jaerock 
Lee. Pelo celular, recebi sua oração pelos doentes 
durante um culto matinal dominical.

Então eu tive uma visão onde uma grande pedra 
havia saído do meu peito. Olhei ao redor para ver se 
eu a encontrava e minha filha me perguntou o que 
eu estava procurando. Falei com ela sobre o que eu 
tinha visto e, com alegria, ela disse, “Minha mãe está 
salva!”

Pedi ao meu médico para vir me ver a fim de que eu 
logo recebesse alta, mas ele veio com o diretor da funerária. 
Quando me viu, ela ficou muito surpreso por eu estar de pé e 
bem. E eu continuo viva pelo poder de Deus. Aleluia!

Não tenho educação escolar ou muitos bens. A única coisa 
que posso fazer é pregar sobre o Deus vivo que conheci àqueles 
que estão morrendo ignorantes do Céu e do Inferno. É por isso 
que vivo. Agradeço e glorifico a Deus.

Quando eu tinha 9 anos de idade, tive uma forte dor de 
ouvido e acabei perdendo a audição do meu ouvido esquerdo. 

Frequentei a igreja por 10 anos, mas não conseguia ouvir 
bem as pregações. Sempre me senti atribulada e tornei-

me passiva de diversas formas.
No dia 12 de março de 2016, enquanto eu andava 

pelo meu bairro, encontrei-me por acaso com a 
Diaconisa Sungsil Kim, que distribuia o Jornal da 
Manmin. Ela me falou sobre as poderosas obras 
manifestas por meio do Dr. Lee e me convidou para a 
igreja no próximo domingo.

O santuário era tão iluminado que era como se eu 
estivesse no Céu. Eu tinha certeza de que foi Deus 

quem me guiou até aquela igreja e então comecei a 
chorar de gratidão.
No fim de março, também fui a algumas reuniões de Cura 

Divina no Centro de Oração da Manmin. Depois de ouvir a 
pregação da Presidente do Centro, Boknim Lee, me arrependi de 
ter odiado meus pais, irmãos e colegas de trabalho. Depois, recebi a 
oração com lenço no qual o Dr. Jaerock Lee havia orado (Atos 19:11-
12). Senti uma pontada de dor por um instante, e depois pude ouvir, 
depois de 49 anos, com meu ouvido esquerdo. Aleluia!

Passei a ouvir bem. Estou tão feliz!

Diaconisa Sungsil Kim, 62 anos Irmã Yeonok Kim, 57 anos

Era um católico sem certeza 
da salvação. Não tinha paz no 
meu coração e curtia os prazeres 
mundanos com meus amigos 
e o álcool. Odiava as pessoas 
por questões tr iviais e nutria 
ressentimentos. Cheguei até a 
bater em minha mulher quando 
coisas ruins aconteciam fora 
da família. Minha família não 
vivia em paz. Eu era tenente 
na marinha, mas muitas razões 
tornaram minha promoção mais 
difícil.

Em 2006, eu ouvi falar de 
obras incr íveis  de cu ra que 
estavam acontecendo por meio 
do Dr. Jaerock Lee, um avivalista 
internacional da Coréia do Sul, 
e resolvi ir à Cruzada da R. D. 
do Congo. Testemunhei muitas 
pessoas sendo curadas de doenças incuráveis e 
doenças já em estágio terminal. Essa mensagem 
me tocou muito. Mais tarde ouvir falar da Igreja 
Manmin de Kinshasa e fui lá pessoalmente.

Em janeiro de 2007, tornei-me membro da 
Manmin e comecei a ouvir as pregações do Dr. 
Lee pela GCN. Dei-me conta de como a vida de 
um verdadeiro cristão deve ser e fiquei cheio de 
alegria e gratidão. Quando eu aprendi por que 

Jesus Cristo é nosso único Salvador por meio do 
livro “A Mensagem da Cruz”, fiquei fascinado. 

Aprendi sobre a circuncisão do coração. Parei 
de beber e fumar e meu temperamento explosivo 
se transformou em um manso. Não bato mais 
na minha esposa e minha família começou a 
demonstrar interesse pela igreja, pois me viram 
mudar. Finalmente eles se tornaram também 
membros, minha família ficou mais em paz, 

e Deus nos abençoou de forma 
transbordante.

Em março de 2015, não podia 
andar direito por causa de uma dor 
em minha perna esquerda. Quando 
o Pastor Jacob Lee, da Igreja 
Manmin de Kinshasa orou por 
mim com o lenço no qual o Pastor 
Sênior havia orado, fui liberto da 
dor (Ator 19:11-12).

Minha esposa foi curada de 
artrite reumatoide por meio da 
oração pelos doentes do Pastor 
Sênior, e minha segunda filha se 
recuperou de uma intoxicação 
a l i ment a r  por  meio  de  u ma 
oração com lenço. Minha neta 
está crescendo bem apesar do 
fato de ter nascido fraca e ficado 
na incubadora. Sou muito grato 
a Deus e por isso eu tento orar 

constantemente e viver de acordo com a Palavra. 
À medida que fiz isso, fui sendo cada vez mais 
abençoado.

Fui promovido tão rápido que me tornei Tenente 
Comandante e agora sou um Comandante Naval. 
Também faço parte da diretoria do Comitê de 
Gerenciamento da igreja em Kinshase. Toda 
gratidão e glória sejam dadas ao Deus de amor 
que nos tem guiado para uma vida abençoada.

“Estou Sendo Muito Abençoado 
como alguém Renovado pelo 

Evangelho da Santidade!” 

Diácono Symphorien Haizuri Malumba,   
55 anos, Igreja Manmin de Kinshasa, R.D. do Congo 

(quarto da direita na família)

Diaconiza Sungsil Kim (esquerda) 
e Irmã Yeonok Kim 

da Paróquia Chinesa

“Deus Vivo, 
Como sou Feliz por 

Sua Causa!” 

À beira da morte 
por causa de um 
ataque cardíaco, 
fui trazida de volta à vida!

Fui Surda do Meu 
Ouvido Esquerdo 

por 49 Anos, 
Mas Voltei a Ouvir!


