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Obras do Espírito Santo Enchem
a América Latina!
Cruzadas de Cura com Lenço São Realizadas no Peru e na Colômbia pela Rev. Heesun Lee
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Cruzada de Cura no Peru com o Dr. Jaerock Lee em 2004

A Igreja Central Manmin deu início ao
seu ministério latino-americano quando
o Pastor Presidente Dr. Jaerock Lee foi
convidado à Cruzada de Bênçãos para
Coreanos na Argentina em julho de 1996.
Com sua oração pelos doentes, muitos
foram curados de diversos tipos de
enfermidades. Ali, ele também ministrou
um Seminário para Pastores e pregou
sobre “As Chaves para o Crescimento da
Igreja” para mais de 1,000 pessoas.
A pedido dos pastores, que foram
g r a nde me nt e a g r a cia do s n a q uele
seminário, o Dr. Lee ministrou o segundo
Seminário para Pastores e um Culto de
Avivamento em outubro de 1997 e os
eventos contaram com um total de 8,000
participantes (Foto 2).
Em 2004, o Dr. Jaerock Lee conduziu
a Cruzada do Peru no Parque Campo de
Marte, em Lima (capital do país), falando
a mais de 500,000 pessoas (Foto 1, Dr.
Lee com o Presidente peruano diante da
cruzada).
Através de explosivas obras de poder
manifestas na cruzada, inúmeras pessoas
foram curadas e se converteram ao
cristianismo protestante. Aquela cruzada
bateu o recorde e se tornou a maior
e melhor da história peruana. Mais
tarde, aproximadamente 670 igrejas
se registraram ou se estabeleceram
como igrejas filiadas ou associadas da
Manmin, sendo a Igreja Manmin do Peru

uma delas. O ministério latino-americano
permanece ativo. Muitas pessoas já
foram agraciadas e experimentaram
poderosas obras por meio das pregações
do Dr. Lee que são transmitidas a toda a
América Latina por meio da TV Enlace –
a primeira emissora cristã do continente.
Em julho de 2016, a Rev. Heesun
Lee, Pastora Conselheira da Manmin
World (Foto 5) ministrou cultos de Cura
com Lenço em duas igrejas filiadas na
América do Sul com o lenço no qual o
Dr. Lee havia orado (Fotos 3, 4, 6 a 10;
Ref: Atos 19:11-12).
Em 14 de ju l ho, a Rev. L ee foi
c o n v i d a d a p a r a o 10 º C u l t o d e
Aniversário da Igreja Manmin do Peru.
Ela pregou e depois orou pelos enfermos
com o lenço. Depois da oração, uma
garota que estava muda há 3 anos
voltou a falar e um garoto foi curado
de hemofilia congênita. Além disso,
muitas outras doenças foram curadas e
condições de saúde como visão e audição,
catarata, pressão alta e doença na tireoide
melhoraram.
No dia 16 de julho, ela conheceu
Rosalba Rodriguez de Rincon, presidente
da TV Enlace Colômbia, e seu marido.
Ela disse, “Os programas da GCN
levam adiante o puro evangelho da
santidade entregue pelo Dr. Jaerock Lee
e apresentações artísticas e culturais
marcantes. Com eles, muitos já foram

salvos, curados e abençoados. Muito
obrigada.”
No dia 17 de julho, a Igreja Manmin
da Colômbia celebrou seu 4º Culto de
Aniversário. Esta igreja foi estabelecida
basicamente por pessoas que já tinham
visto os programas de sermões do Dr.
Lee na TV Enlace. Durante o culto, a
Rev. Heesun Lee orou pelos enfermos
com o lenço do poder e as i r mãs
Catalina Corredor e Carolina García
foram curadas de miopia e astigmatismo

que as atribulavam há 10 e 20 anos
respectivamente. A irmã Nora Chapano
também foi curada de um problema de
visão – ambliopia – que já a acometia
há 30 anos. Muitos outros também
receberam a cura de doenças como asma,
pressão alta e doença pulmonar obstrutiva
crônica que persistia há 40 anos.
Que possamos glorificar e agradecer a
Deus por ter trabalhado com Sua Palavra
e sinais e por ter abençoado a Manmin
com amor e poder.

“Não Preciso Mais dos Óculos que
Usei por 20 Anos!”
Irmã Carolina García, 29 anos, Igreja Manmin da Colômbia
Devido à minha miopia e astigmatismo, comecei a usar óculos
aos 9 anos de idade. Tinha ouvido falar que a Rev. Heesun Lee,
Pastora Conselhiera na Manmin World, viria à nossa igreja para ministrar o Culto do
nosso 4º Aniversário e realizaria um Culto de Cura com Lenço (Atos 19:11-12). Mal
podia esperar pelo culto. Comecei a me preparar com um coração que ficava mais
em espírito no meu local de trabalho e me voluntariei para enfeitar o santuário para
o aniversário da igreja. Fiz um jejum de 3 dias com fé de que eu iria experimentar o
poder de Deus e orei intensamente.
Em 17 de julho, no culto de aniversário e no Culto de Cura com Lenço, ela pregou
e pôs o lenço sobre o qual o Dr. Jaerock Lee havia orado sobre os meus olhos.
Naquele momento meus olhos ficaram quentes, como se estivessem se queimando;
e eu estava com meus óculos. Depois da oração, as coisas estavam muito
embaçadas e então resolvi tirar os óculos. Descobri que minha visão estava ótima.
Tudo estava claro. Aleluia!
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O Deus Criador

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

“No princípio Deus criou
os céus e a terra” (Gênesis 1:1).

●●●

Se você é cristão, você deve entender
claramente por que Deus, o Criador,
colocou a árvore do conhecimento do bem
e do mal no Jardim do Éden, por que Jesus
é o único Salvador da humanidade, e por
que Deus fez o Inferno.
As igrejas deveriam dar as respostas a
essas perguntas e ensinar aos crentes sobre
a providência da salvação na cruz que
envolve coisas profundas e misteriosas
que foram escondidas antes das eras. Só
então podemos possuir uma fé verdadeira.
Sobretudo, precisamos conhecer o Deus
Criador claramente.
1. O Deus que criou os céus, a terra,
e tudo o que neles há
Algumas pessoas neste mundo dizem
que Deus não existe. Outras adoram
deuses que foram feitos por mãos humanas
segundo sua imaginação ou imagens de
criaturas. Contudo, a única e verdadeira
Divindade é o nosso Deus, o Criador.
Embora Ele possa não ser visível a olhos
nus, Deus verdadeiramente existe. Ele é o
Criador e Governador de tudo no universo,
inclusive da humanidade; e também o Juiz.
Ele transcende o homem, que é uma mera
criatura; e é imensurável. Explicar Deus é
uma tarefa nada fácil ao homem. Por mais
que o homem delibere ou examine, seu
conhecimento limitado não pode entender
Deus totalmente. Entretanto, a Bíblia dá

uma resposta clara a tudo isso.
Gênesis 1:1 nos diz, “No princípio Deus
criou os céus e a terra.” A partir de um
estado de não existência, em seis dias Deus
criou os céus e a terra apenas pela Sua
Palavra, e no sexto e último dia de criação,
Ele criou Adão, o primeiro homem de toda
a humanidade.
Uma vez que o homem foi criado por
Deus, ele instintivamente, no fundo de seu
coração, sente e reconhece a existência
de um ser sobrenatural. Em Eclesiastes
3:11 lemos, “Ele fez tudo apropriado a seu
tempo. Também pôs no coração do homem
o anseio pela eternidade.” Tendo Deus
colocado “o anseio pela eternidade” no
coração do homem, pessoas com uma boa
consciência reconhecem e buscam algum
tipo de divindade mesmo nunca tendo
ouvido falar de Deus.
Romanos 1:20 diz, “Pois desde a
criação do mundo os atributos invisíveis
de Deus, seu eterno poder e sua natureza
divina, têm sido vistos claramente, sendo
compreendidos por meio das coisas
criadas, de forma que tais homens são
indesculpáveis.” Como este versículo
nos lembra, mesmo sem vermos Deus
fisicamente, podemos saber que Deus,
o Criador, vive e que há somente um
Criador.
2. As provas que nos habilitam a
crer em Deus, o Criador
Primeiramente, pessoas de diferentes
raças e etnias neste mundo podem parecer
diferentes, falar diferentes línguas, ter
diferentes contextos culturais, e ter
diferentes tons de pele. Todavia, cada
indivíduo nesta terra é o mesmo – todos
possuem dois olhos, duas orelhas, um
nariz, e uma boca; todos localizados nos
mesmos lugares. Além disso, embora
existam pequenas diferenças entre os
animais, pássaros, insetos, e peixes de
acordo com suas características específicas;
na essência sua aparência é idêntica na
formação e isto atesta que foram projetados
e formados por um único Criador.
Se existisse mais de um criador, as
formas e funções do homem e dos animais
variariam de acordo com a preferência de
cada um. Por outro lado, defensores da
teoria da evolução alegam que a espécie
humana evoluiu de animais superiores,
que por sua vez, evoluíram de formas de
vida inferiores. Entretanto, como vemos
em Gênesis 1:21, “Assim Deus criou os
grandes animais aquáticos e os demais

seres vivos que povoam as águas, de
acordo com as suas espécies; e todas as
aves, de acordo com as suas espécies. E
Deus viu que ficou bom”, desde o princípio
Deus criou tudo de acordo com sua própria
espécie.
Criaturas terrestres não evoluíram dos
peixes, e aves não evoluíram de criaturas
terrestres. O homem não evoluiu do
macaco – o macaco foi criado como
macaco desde o princípio, e o homem
como homem. De todas as criaturas,
somente o homem foi feito à imagem
de Deus com um corpo, uma alma e um
espírito. Por mais que um macaco possa
se parecer com um ser humano, ele não
poderá entender ou adorar a Deus da
mesma forma que uma pessoa que possui
um espírito capaz de adorá-Lo.
Em seguida, provas encontradas em
fenômenos naturais também atestam sobre
o “Deus Criador” claramente. Com a
rotação e translação da terra, fenômenos
sistemáticos e diversos como o surgimento
do dia e da noite, as quatro estações, marés
altas e baixas e circulação do ar acontecem.
A posição e o movimento dos corpos
celestes foram estabelecidos a fim de
proporcionar o melhor e mais apropriado
ambiente na terra para o sustento da vida,
inclusive a dos seres humanos. A distância
entre o sol e o planeta, ou a distância entre
o planeta e a lua é a mais adequada: o
sol, a terra e a lua não estão distantes ou
próximos demais uns dos outros, e sem
o menor erro, têm exercido rotação e
translação por um longo período de tempo.
O universo não foi acidentalmente criado
por algum “Big Bang”, como propõem
aqueles que se opõem à teoria da evolução.
Por exemplo, sabemos que um relógio
consiste de uma infinidade de peças
cautelosamente montadas para que ele
funcione adequadamente. Suponha
que alguém dissesse, “Na hora de uma
erupção vulcânica, todas as peças do
relógio se juntaram e ele começou a
funcionar perfeitamente.” Será que
alguém acreditaria nesta história? Como,
pois, poderia todo este universo em que
vivemos, o universo que é infinitamente
mais elaborado do que um relógio, ter
vindo à existência do nada e começado a
funcionar de maneira tão ordenada?
Tudo isto é possível porque tudo no
universo foi projetado, criado e está em
funcionamento pela sabedoria de Deus. Por
estas razões, ninguém pode dar a desculpa
a Deus no Dia do Julgamento dizendo

algo como, “Eu achei que o Senhor não
existia!”
3. Razões pelas quais as pessoas
não conseguem crer em Deus
Então, por que algumas pessoas
se recusam a crer em Deus mesmo
testemunhando provas tão claras da
criação? As pessoas tendem a acreditar
somente nas coisas visíveis a olhos nus
e tangíveis por suas mãos. Aceitam
coisas que conseguem entender com seu
conhecimento e pensamento. Não creem
na existência de um Deus invisível, sinais
e maravilhas bíblicas, ou qualquer outra
coisa que ultrapassa a capacidade humana.
No entanto, tudo na Bíblia é verdade.
Como Jesus nos diz em João 4:48,
“Se vocês não virem sinais e maravilhas,
nunca crerão”, só quando as pessoas
testemunham sinais e maravilhas que não
são possíveis pelas habilidades humanas é
que seu conhecimento e estruturas mentais
desmoronam. Quando as pessoas veem,
ouvem e experimentam coisas que nenhum
ser humano pode realizar, elas reconhecem
o fato de que a Palavra de Deus é a
verdade.
Por meio de inúmeras manifestações do
Seu poder, Deus revelou repetidas vezes
Sua existência a personagens bíblicos.
Ao faraó descrente do Egito e seus
empregados, Ele Se revelou através das
Dez Pragas. Nosso Senhor Jesus provou
que era o Filho de Deus pela manifestação
de sinais e maravilhas, enquanto o
Apóstolo Paulo curou os doentes e fracos,
expulsou demônios e ressuscitou os mortos
no nome de Jesus Cristo.
Manifestações da obra de Deus também
são necessárias em nossa geração. Para
os não-crentes, o poder de Deus é a prova
pela qual podem ser levados a crer no
Deus vivo, o Criador. Desde sua fundação,
inúmeros sinais e maravilhas já foram
manifestos na Igreja Central Manmin e
manifestações do poder de Deus de uma
magnitude maior têm acontecido ao longo
dos anos.
Irmãos e irmãs em Cristo, a prova que
atesta a existência de Deus é claramente
revelada em cada criatura do universo, nos
sinais e maravilhas, e nas manifestações
do Seu poder. Temendo a Deus e vivendo
de acordo com Seus mandamentos, oro
em nome do Senhor para que você possa
experimentar a obra de Deus e glorifica-Lo
sem limitações.
Portuguese

Confissão de Fé
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 Igreja Central Manmin acredita na ressurreição 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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Os Sete Níveis da Profundidade do Amor de Deus
Ao entendermos a profundidade do amor, a essência do coração de Deus,
podemos ter uma ideia de como é Seu coração e amá-Lo e sermos amados por Ele. Vamos, pois,
conhecer mais sobre o Seu amor a fim de medirmos a profundidade do nosso amor,
preenchermos deficiências, e finalmente amarmos a Deus.

Primeiro nível: Perdão
Jesus disse que devemos perdoar não só sete vezes, mas até ‘setenta vezes
sete’, que é uma referência ao perdão perfeito e sem limites (Mateus 18:21-22).
Neste primeiro nível, uma vez liberado o perdão, não nos lembramos mais da
situação (Salmo 103:12-14, Isaías 43:25). Perdoamos os outros de bom grado,
mesmo aqueles que nunca perdoaríamos (1 Reis 21; 2 Crônicas 33).
Jesus perdoou as pessoas más que O crucificaram e orou intensamente pela
humanidade que andava em pecado (Lucas 23:24). Ele morreu pelos pecadores
para que eles pudessem ser perdoados e alcançassem a salvação ao aceitá-Lo.
Portanto, os filhos de Deus que recebem tamanho amor devem alcançar o amor
que perdoa sem limites e perfeitamente.

Segundo nível: Dar a vida
‘Dar a vida’ aqui tem o sentido de ‘dar oportunidades’. Em outras palavras,
fornecemos para a pessoa um contexto com boas condições de vida e a
encorajamos a ficar de pé por conta própria. Um exemplo desse amor é
encontrado em Gênesis 4. Depois que Caim matou Abel, ele pediu a Deus
misericórdia. Obviamente, seu assassinato clamava por vingança. Entretanto,
Deus pôs um sinal em Caim para que ninguém o matasse; isto é, Deus lhe deu
oportunidades para um arrependimento verdadeiro e para a salvação.
Pedro negou Jesus três vezes, mas depois se arrependeu e não só foi perdoado
como também recebeu o Espírito Santo e poder para cumprir seu dever como
apóstolo do Senhor. Mesmo no último momento de sua vida, ele retribuiu o
amor do Senhor ao ser crucificado de cabeça para baixo como mártir. Este
segundo nível é o amor que dá à pessoa a oportunidade de reobter a habilidade
de viver de forma bem sucedida e perdoa os delitos.

Terceiro nível: Paciência
‘Paciência’ na verdade significa sermos pacientes até que a pessoa se arrependa,
seja renovada, e produza frutos. Em outras palavras, embora a pessoa tenha
sido perdoada e revivificada, ela ainda pode ser fraca na fé. Assim, devemos
ser pacientes sobre esta lenta mudança. Precisamos permanecer pacientes com
bondade e amor. Além disso, temos também de demonstrar esta paciência
mesmo aos que nos escandalizam, julgam e condenam; e até aos que nos traem
e abandonam o verdadeiro amor que receberam de nós. Temos de ser pacientes
com aqueles que agem com deliberada maldade contra nós.
Amor espiritual é ‘suportar tudo de bom grado’ quando isto significar a
salvação daquela pessoa (2 Timóteo 2:10).

Quarto nível: Crer
A razão de conseguirmos ser pacientes para com certas pessoas é o fato de
termos atos de fé. Mesmo que pequem, nos enganem e desobedeçam, se crermos
que elas mudarão e entrarão na Nova Jerusalém, o melhor lugar do Céu, não
conseguiremos desistir delas. Não teremos ódio em nosso coração por crermos
que no fim elas mudarão, mas teremos compaixão delas e por elas oraremos
com amor para que possam ter fé.
Neste nível, cremos que Deus pode fazer o impossível. Assim, cremos que

Ele tomará a responsabilidade por aquelas pessoas e acreditamos que elas serão
renovadas. Quando cremos em nosso coração e as entregamos a Deus, Ele se
agrada com nossa fé e a atesta.

Quinto nível: Esperança
‘Esperança’ é o nível onde esperamos e temos expectativas sobre a única
qualidade da pessoa quando ela tem 99 pontos negativos e a qualidade é apenas
1% dela. Neste nível, achamos que se ela aumentar sua qualidade, os pontos
negativos serão logo expulsos. Por exemplo, acreditamos que o cabeça-dura
se transformará em uma pessoa razoável e justa; e a pessoa manchada por
pecados pode se transformar em alguém que trabalha com mais fidelidade por
ter recebido grande graça. Embora a pessoa mude lentamente, se ela trabalhar
fielmente com sua habilidade, nos sentiremos gratos. Por mais que a pessoa
tenha sido castigada por Deus por causa de pecados cometidos, não desistimos
dela e temos esperança de que ela passará pela provação e será aperfeiçoada.
Neste nível, pedimos o perdão e a misericórdia de Deus sobre a pessoa
chegando até a falar em oração das coisas boas que ela já fez no passado.
Acreditamos que ela mudará rapidamente quando Deus trabalhar; isto é,
conseguimos ver todas as almas com olhos de esperança.

Sexto nível: Esperar
Neste nível, pelo fato de acreditarmos com esperança, esperamos
pacientemente até que a pessoa mude, por mais que leve muito tempo.
No decorrer do longo período do cultivo humano, o Deus de amor perdoou
a humanidade que cometia pecados, lhes deu a chance de viver, continuou
paciente, acreditou, e teve esperança por eles (1 Pedro 3:8-9). Ele ainda espera
pacientemente embora ainda não existam muitos frutos. Precisamos notar o
Seu amor. Precisamos plantar fé nas pessoas e levar o evangelho sabendo que
o resultado vem de Deus (1 Coríntios 3:6-7). Esperamos com uma esperança
imutável ainda que sejamos culpados ou soframos prejuízos por causa delas.
Por mais que elas critiquem e distorçam o que estamos fazendo, simplesmente
teremos esperança de que elas aceitarão a oportunidade de se converterem.
Embora soframos enquanto esperamos por elas, podemos suportar tudo com
amor.

Sétimo nível: Derramar lágrimas
Na Bíblia podemos ver que depois que Deus criou o homem Ele começou
a sofrer muito e derramar lágrimas enquanto cultiva os seres humanos e
espera por eles. Quando o Grande Julgamento da Inundação do tempo de Noé
começou, lágrimas se acumularam e caíram dos Seus olhos. Entretanto, Ele
não abandonou sua expectativa para com a humanidade. Na verdade, Ele a
demonstrou mais uma vez e apontou uma grande solução para que o cultivo
humano fosse bem sucedido.
Jesus também derramou muitas lágrimas quando veio a esta terra para
cumprir o dever de Salvador, pois viu a maldade dos seres humanos. Ele pregava
o evangelho do reino o dia inteiro e habitualmente orava por seus discípulos e
almas com lágrimas à noite. Nenhuma gota sequer dessas lágrimas caíram no
chão e desapareceram em vão, mas foram oferecidas a Deus como fragrância e
produziu abundantes frutos (Salmo 56:8).
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“A Prosperidade da Alma é o Atalho para Sermos Abençoados”
Quando eu estava na quinta série, meu pai teve
uma pleurisia que a medicina daquele tempo não
podia curar. Contudo, quando foi à igreja, foi curado
m 1998, fui
e minha família então aceitou o Senhor. Em
levado à Igreja Manmin de Gongju por meu irmão,
experimentei poderosas obras de Deus através do
Pastor Dr. Jaerock Lee e fui cheio da graçaa de Deus.
No entanto, por frequentemente ter que ir a locais
os e me
de construção em áreas distantes a negócios
to. No
sentir tão cansado, não conseguia orar muito.
ior, e
inverno, não havia tanto trabalho no interior,
anter
assim comecei a investir em ações. Por manter
o, eu
uma ganância mundana em meu coração,
ltos,
sempre acabava cochilando durante os cultos,
ente
mas eu achava que aquilo era simplesmente
m um
inevitável já que meu ofício exigia de mim
trabalho físico manual.
Minha esposa, Diaconisa Jongsun Kim, às
io que ela
vezes sofria com infecções na bexiga. Creio
is visto que
já tenha passado por momentos bem difíceis
eu cheguei a dever muito por causa das ações e ela
m conosco.
tinha de cuidar dos meus pais, que viviam
úde podiam
Seu médico disse que suas questões de saúde
ser devido a stress.
t ruins
i
Ela começou a se arrepender de sentimentos
diante de tudo aquilo pelo que estava passando e
orou para se livrar do ódio. Depois, ela foi curada por
meio da oração pelos enfermos do Pastor Sênior. Meu
filho, Seungmook, às vezes tinha convulsões devido
a febres altas, mas foi curado por meio da oração do
Pastor Sênior gravada na URA (Unidade de Resposta
Automática) pelo telefone e cresceu na fé com saúde.
O Deus de amor me ajudou em meus negócios
apesar do desaquecimento econômico nacional
quando eu passei a guardar o Sábado e dar os

dízimos. Entretanto, eu tinha dívidas e continuei
a investir em ações justificando minha ganância
dizendo que ajudaria os outros se eu ganhasse muito

Diácono Jaeyoung Yim,
47 anos, Igreja Manmin de Gumi
dinheiro. Quando os lucros vinham, eu ficava muito
feliz, mas quando vinham os prejuízos, ficava muito
deprimido. Minha esposa tentou me fazer parar,
mas eu mentia para ela e continuava investindo
secretamente. Houve uma vez em que ela chegou até
a cogitar se divorciar de mim.
No início de 2013, todavia, algo incrível me
aconteceu. Eu finalmente parei de investir em ações
depois de muitas vezes ter tentado parar, mas não

ter conseguido com minhas próprias forças. Quando
a voz origi
original do pastor foi liberada, eu pensei em
como a m
minha ganância era prejudicial à minha
De
esposa. Decidi-me
a parar com aquilo e fiquei muito
feliz. Com
Comecei a orar para conseguir pagar minhas
co
dívidas e comecei
a ansiar por bençãos espirituais.
Em fever
fevereiro de 2016, minha esposa e eu apertamos
a mão do Pastor Presidente durante os feriados do
Ano No
Novo Lunar. Mais tarde, comecei a receber
bênção
bênçãos, isto é, fechei contrato com quatro obras
mesm
mesmo em pleno inverno. Havia um novo
apar
apartamento sendo construído em Gumi e
então eu comecei a frequentar a Igreja Manmin
de Gumi.
G
E as bençãos não param por aí. No
ínici
ínicio de maio, o Pastor Presidente convidou
estud
estudantes para irem à sua casa de oração no
monte e como diretor da Escola Dominical para
Estudan
Estudantes eu também fui visitá-lo naquela casa.
Foi um divisor de águas em minha vida cristã.
Pude observar
obser
o pastor de perto e ver a esperança que
ele tem po
por nós e o nosso renovo com fé. Pude vêlo servir aqueles
aq
jovens e dando o seu melhor para
plantar nel
neles a esperança pelo Céu. Meus olhos se
encheram de lágrimas e mais tarde eu fiquei mais
ffervoroso nos cultos e em minhas orações. Além
disso, Deus também meu deu a graça de eu poder me
arrepender profundamente, recuperar meu primeiro
amor e sentir minha fé crescer. Como se não bastasse,
em junho eu fechei outros sete contratos com outras
obras em Cheonan. Aleluia!
A partir do momento que orei, Deus me permitiu
ser abençoado em meus negócios. Ele me fez ver que
a prosperidade da nossa alma é o atalho para sermos
abençoados. Agradeço e glorifico a este Deus de
amor.

“Depois da Oração, a Displasia Pélvica da Minha Filha foi Curada”
Irmã Virjinia Diaz, 36 anos, Igreja Manmin da Colômbia

Antes da oração

A displasia pélvica faz com que a cabeça e o pescoço femorais
fiquem inclinados para frente. A pélvis direita está com 31 graus
e a esquerda com 33, o que pode causar problemas no andar.
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Quando minha filha mais nova começou a dar
seus primeiros passos e a finalmente andar, ela
parecia mancar um pouco. Fiquei preocupada
com ela e levei-a ao hospital. Exames médicos
mostraram que ela tinha uma displasia pélvida
– su a pelv is d i reit a dobr ava 31 g r au s e a
esquerda, 33.
O médico sugeriu que ela usasse um aparelho
de postura e disse que ela precisaria de uma
cirurgia se ele não funcionasse. Fiquei muito
ansiosa em relação ao seu futuro e fiquei muito
frustrada por não haver nada que eu pudesse
fazer.
Enquanto isso, meu marido conversou com
um amigo e ficou sabendo da Igreja Manmim
da Colômbia – uma das congregações da Igreja
Central Manmin. Fiquei muito feliz enquanto
aprendia mais sobre a igreja e era agraciada
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por meio dos sermões do Pastor Presidente Dr.
Jaerock Lee na TV Enlace, a primeira emissora
cristã da América Latina.
Em 7 de fevereiro de 2016, membrei-me na
Igreja Manmin da Colômbia e depois de cada
culto eu recebia a “Oração pelos Enfermos” via
GCN do Pastor Presidente com minhas mãos
sobre minha filha. O Pastor David Jang também
orou por ela com o lenço sobre o qual o Pastor
Sênior havia orado (Atos 19:11-12) e eu pedi a
Deus que ela fosse curada por Ele. Em março
finalmente ouvi boas notícias!
A pélvis de minha filha Sara foram examinadas
mais uma vez e foi atestado que elas estavam
normais – ambas com 23 graus. Aleluia! Agora
ela consegue andar, pular e crescer para viver
uma vida saudável e normal. Agradeço e glorifico
a Deus por Ele ter curado minha filha.
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