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Dos dias 13 a 15 de agosto o Retiro Unificado 
do Japão foi realizado no Centro Cultural Kanae, 
em Iida, Japão. O lugar já tinha sido marcado pela 
Cruzada de Cura de Iida de 1994 com o Pastor 
Sênior Dr. Jaerock Lee – grande obras de cura 
foram manifestas e a cruzada ressoou com igrejas 
cristãs no Japão.

Em 1996, o Dr. Lee operou obras do Espírito 
Santo na Cruzada de Cura de Sinshu e incendiou 
os cristãos japoneses. Em 2000, quando a igreja 
começou seu ministér io inter nacional com 
intensidade, o Dr. Lee realizou a Convenção de 
Curas Miraculosas de Nagoya. Com sua oração, 10 
mudos e surdos voltaram a ouvir a falar. Com tais 
sinais que apontaram tão enfaticamente para o Deus 
vivo, a mensagem que ele pregou se confirmou.

O m i n is t é r io  resu l tou  a  f u nd ação de  12 
congregações no Japão desde a ilha mais isolada ao 
sul, Okinawa, até o norte, Hokkaido, e elas têm se 
dedicado a evangelizar o Japão. Em 2016 as igrejas, 
com um só coração, realizaram o Retiro Unificado. 
Além do mais, convidaram missionários de países 
como a Tailândia, Quênia e Índia dando-lhes a 
oportunidade de se unirem e se prepararem para as 
paróquias globais.

No sábado dia 13 de agosto, a Reunião de Oração 
Plenitude do Espírito Santo foi realizada. O grupo 
de louvor Unido (United), que consiste de cantores 
de diferentes igrejas, cantou uma canção especial 
e o Coral Poder (Power), do Comitê de Artes 
Performáticas, fez uma apresentação também 
especial cheia do Espírito. A Rev. Heesun Lee, 
Pastora Conselheira da Manmin World, pregou 
dizendo que a solução absoluta para todos os 
problemas é o amor. Depois, ela glorificou a Deus 
louvando e orando junto com os participantes com 

gratidão a Deus por Sua graça e amor (Fotos 1, 2 e 
3).

No dia 14 de agosto eles realizaram o culto 
dominical e foram cheios do fogo do Espírito Santo 
através das canções cantadas de todo o coração e do 
sermão pregado com emoção. À tarde, o Festival de 
Artes foi realizado e cada igreja fez apresentações 
lindas e muito bem preparadas. Participaram as 
igrejas Manmin de Osaka, Nagoya, Tabata (Tóquio), 
Tóquio, Iida, e Yamagata (Foto 7).

Naquela noite, a Rev. Lee dirigiu o Louvor e 

Adoração da Fogueira no Campo. As pessoas 
dançaram e louvaram o nome do Senhor. Estavam 
determinados a correr com profunda esperança pela 
Nova Jerusalém (Fotos 4, 5 e 6). No terceiro dia, 
15 de agosto, foi realizado o Dia de Esportes da 
Manmin. As partidas possibilitaram que as pessoas 
tivessem sentimentos de solidariedade e felicidade 
(Foto 8).

Todos puderam perceber alegremente que ao 
transcenderem limites nacionais e suas línguas, 
todos são um na Manmin e no Espírito Santo.

84 dentro de 4,205 membros Participaram da 
16ª Final do Quiz Bíblico

Em 21 de agosto de 2016, foram realizadas 
as rodadas preliminares do 16º Quiz Bíblico, 
dirigido pela Missão de Homens. Quatro 
mil duzentos e cinco membros participaram 
na primeira eliminatória e 383 passaram 
para a segunda fase. Com o segundo quiz, 
sessenta membros da Igreja Central Manmin 
e outros 24 de congregações irão para a 
fi nal.
No dia 11 de setembro a rodada fi nal será realizada depois do Culto Dominical da Noite. Diversos 

gêneros de perguntas serão utilizados, inclusive perguntas baseadas nos 365 versículos que 
apareceram nos Versículos Semanais do nosso Boletim Semanal de agosto de 2015 a julho de 
2016.
Os membros da Igreja Central Manmin têm ensinado que quando fi cam próximos da Bíblia, podem 

entender o coração e a vontade de Deus. Conseguem agir de acordo com a Palavra e recebem o 
amor e as bênçãos do Pai. E esta é apenas uma razão pela qual leem um capítulo da Bíblia por dia, 
memorizando sempre um versículo.

A Rev. Heesun Lee dirigiu o Retiro Unificado 2016 do Japão (Foto 1). Os membros estavam cheios de paz e alegria e muitos eventos foram realizados: Reunião de Oração Plenitude do Espírito 
Santo, Festival de Artes, Louvor e Adoração em volta da Fogueira no Campo e Dia de Esportes da Manmin, que os fez sentir grande alegria no Senhor. Pastores das 12 congregações japonesas 
e seus membros reafirmaram que são um sob o nome da Manmin e decidiram-se em se tornar guerreiros espirituais que trabalham pelo reino de Deus no terceiro estágio da decolagem.
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Unidade da Manmin do Japão é Reafi rmada!
Retiro Unifi cado 2016 do Japão Traz Novo Ânimo ao Ministério Japonês
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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. 

Confissão de Fé
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E m  n o s s a  v i d a  c r i s t ã  é  m u i t o 
importante entendermos quem Deus é.

Alguns crentes dizem com seus 
lábios que creem em Deus, mas não 
sentem o Seu amor e não têm certeza da 
salvação. Somente quando conhecemos 
a origem de Deus é que podemos ter um 
relacionamento próximo com Ele e viver 
uma vida cheia do Espírito certos da 
salvação.

1. O Deus que não tem início ou 
fi m é o “EU SOU O QUE SOU”

Em tudo que o homem já aprendeu ou 
experimentou existe sempre um “início” 
e um “fim.” Por exemplo, tanto o ser 
humano quanto os animais possuem um 
início e um fim. Seu início é marcado 
pelo nascimento por seus pais, e sua 
morte por quando e como morrem. Por 
mais velho e antigo seja um objeto, ele 
algum dia foi produzido por alguém; e 
todos os eventos históricos tiveram um 
início e um fi m.

Por essa razão, alguns perguntam, 
“Quem criou Deus?” ou “A partir de que 
ponto Deus começou a estar presente 
e o que existia antes Dele?” Há ainda 
outros que pensam e se perguntam como 
Deus passou a existir, pois tem que 
ter havido um ponto inicial para Sua 
existência. Entretanto, se Deus o Criador 
e o Absoluto realmente tivesse um início, 

aquilo seria a coisa mais bizarra que 
poderia acontecer.

Se Deus tivesse começado a existir 
em algum ponto da história, as pessoas 
obviamente pensariam nas coisas que 
precederam Deus e o tempo anterior à 
Sua presença. Deus não poderia ser o 
Criador nem o Absoluto se algum outro 
ser O tivesse criado ou dado à luz a Ele. 
Portanto, se Deus é de fato absoluto e 
perfeito, Ele precisa ser sem início ou fi m 
e precisa ter sempre existido por conta 
própria.

A respeito de quem Deus é, Ele disse 
a Moisés em Êxodo 3:14, “EU SOU 
O QUE SOU.” Ninguém deu à luz 
a Deus ou O criou. Deus tem estado 
presente desde sempre, antes mesmo da 
eternidade, e estará para sempre (além da 
eternidade).

2. Deus existia como luz e som, 
mas se fez Trindade – Deus Pai, 
Deus Filho e Deus Espírito Santo

Qual era a forma ou imagem do nosso 
Deus, que estava presente desde antes 
da eternidade? João 1:1 nos diz, “No 
princípio era aquele que é a Palavra. Ele 
estava com Deus, e era Deus.”

Aqui, a frase “No princípio” se refere 
ao tempo bem antes das coisas do 
universo serem criadas, quando Deus 
existia sozinho. Refere-se a uma era que 
uma mera criatura como o homem jamais 
poderia entender com seu conhecimento 
e experiências limitados. A respeito 
deste Deus que estava presente sozinho 
no tempo antes da eternidade, João 1:1 
nos diz que “A Palavra era Deus.” Ele 
ainda não tinha tomado nenhum forma 
específi ca, mas já existia como a Palavra 
em si, e este é o “som.”

1 João 1:5 também nos diz, “Esta 
é a mensagem que dele ouvimos e 
transmitimos a vocês: Deus é luz; nele 
não há treva alguma.” Há uma conotação 
espiritual contida nos termos “luz” e 
“treva.” O termo “treva” engloba tudo 
que não é verdadeiro, mas injusto, 
pecaminoso e ilegal; enquanto o termo 
“luz” se refere a tudo que é verdadeiro 
como o amor, a bondade, a justiça e 
coisas do tipo. Ainda assim, não é só 
“Luz” em termos espirituais, mas também 
sempre existiu como luz – inclusive no 
tempo do “antes.” 

Deus, que é a Palavra existia em meio 
a uma luz maravilhosamente linda como 
um som claro e transparente. Ele existia 

em meio a essa luz inconcebivelmente 
linda como uma voz transparente, 
suave, macia, majestosa e trovejante que 
ressoava por todo o universo.

Então, no tempo em que Lhe aprouve, 
Deus, que existia como luz e som, 
manteve um coração para criar o homem; 
Deus queria alguém com quem poderia 
compartilhar Seu amor. A fi m de realizar 
todos os Seus planos dentro do cultivo 
humano, o Deus Original se fez o “Deus 
Trindade”, isto é, o Deus Pai, o Deus 
Filho e o Deus Espírito Santo.

A partir daquele momento, o Deus 
original assumiu uma imagem mais 
concreta como Deus Trindade e, como 
registrado em Gênesis 1:26, sabemos que 
Ele olhou e disse, “Façamos o Homem à 
nossa imagem e semelhança.” Em outras 
palavras, quando o Deus Trindade criou 
o homem, Ele o fez à sua imagem. A 
aparência do homem foi criada segundo 
à imagem de Deus assim como seu 
coração, que foi feito para ser como o de 
Deus. Todavia, quando Adão pecou, o 
coração do homem que antes era como 
o de Deus foi alterado para pior e se 
distanciou Dele cada vez mais.

3. Somente o “EU SOU O QUE 
SOU” é o objeto da nossa adoração

Diferente do homem, que é uma 
mera criatura, Deus existe por conta 
própria de eternidade a eternidade. 
Somente o “EU SOU O QUE SOU” é 
o verdadeiro e perfeito Deus e somente 
Ele deve ser o objeto da nossa adoração 
e amor. Entretanto, algumas pessoas não 
conhecem esse Deus e acabam adorando 
ídolos feitos pelos homens. Esculpem 
objetos de ouro, prata, madeira e pedra e 
depois se curvam diante deles!

Suponha que uma criança a quem tenha 
dado à luz não o reconheça e comece a 
chamar estranhos de “Mãe” ou “Pai”! 
Creio que você ficaria desapontado e 
ferido. Da mesma forma, você consegue 
imaginar o quão desapontado e ferido 
Deus, o Criador, ficaria se o visse 
servindo algum ídolo inventado pelo 
homem? Por esta razão, Deus detesta a 
adoração a ídolos.

Em Êxodo 20:3-5 Deus nos diz, “Não 
terás outros deuses além de mim. Não 
farás para ti nenhum ídolo, nenhuma 
imagem de qualquer coisa no céu, na 
terra, ou nas águas debaixo da terra. 
Não te prostrarás diante deles nem lhes 
prestarás culto, porque eu, o Senhor teu 

Deus, sou Deus zeloso, que castigo os 
filhos pelos pecados de seus pais até a 
terceira e quarta geração daqueles que me 
desprezam.” Pelo fato de somente o Deus 
que é o “EU SOU O QUE SOU” ser a 
única e verdadeira divindade, devemos 
adorar e servir somente a Ele.

Existe mais uma coisa que você precisa 
manter em mente aqui. O Salvador 
Jesus, que veio a este mundo, é o mesmo 
que o Deus Criador. Nenhum homem 
ou mulher poderia ser Seu pai ou mãe. 
Obviamente, quando Jesus entrou neste 
mundo para Se tornar o Salvador, Ele Se 
vestiu de carne e nasceu de uma virgem.

Mesmo assim, entretanto, lemos em 
Mateus 1:18, “Maria, sua mãe, estava 
prometida em casamento a José, mas, 
antes que se unissem, achou-se grávida 
pelo Espírito Santo.” A razão de Maria 
ser chamada de “mãe” de Jesus é só 
porque este evento foi relatado por um 
dos discípulos de Jesus. Jesus não nasceu 
com nenhuma influência hereditária 
passada a Ele pelo espermatozoide de 
José ou pelo óvulo de Maria. Ele nasceu 
pelo poder do Espírito Santo e Deus 
simplesmente usou a Virgem Maria 
para a gravidez, como instrumento para 
carregar o Salvador.

Em muitas passagens bíblicas vemos 
Jesus chamando a Virgem Maria de 
“Mulher” e não de “mãe.” Na verdade, 
Ele não a chama de “mãe” hora alguma. 
Nenhuma mulher, que é uma mera 
criatura, poderá ser mãe de Deus, o 
Criador. Algumas pessoas adoram 
e louvam a Virgem Maria como se 
estivessem adorando o próprio Deus. 
Contudo, você precisa lembrar aqui que 
nenhuma criatura deve ser objeto de 
adoração. Você deve se lembrar de que 
nada além de Deus, a Trindade, deve ser 
objeto da nossa adoração.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
Deus, que é o “EU SOU O QUE SOU”, 
existia como luz e som no princípio. A 
fim de ganhar filhos verdadeiros com 
quem Ele possa compartilhar seu amor 
para sempre, Ele criou a humanidade e 
começou o cultivo humano. Para tal, Ele 
passou a existir como Deus Trindade. 
Oro, em nome do Senhor, para que 
vocês sempre mantenham em mente 
que somente o Deus Criador é o Deus 
verdadeiro e também que só teremos 
uma vida abençoada em Cristo se O 
adorarmos.

Eu Sou O Que Sou

“Disse Deus a Moisés:
 ‘Eu Sou o que Sou.’ 

É isto que você dirá aos israelitas: 
Eu Sou me enviou a vocês”

 (Êxodo 3:14).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Três Estratégias para se 
Aumentar a Fé

 Vamos aqui analisar a medida da nossa fé levando em conta três aspectos a fim de a aumentarmos 
e chagarmos ao nível de fé exigido para se entrar na Cidade de Nova Jerusalém.

Como você pode checar a profundidade do 
seu coração? A profundidade do coração aqui 
se refere a quanto amor espiritual, virtude e 
mansidão você já alcançou até agora. Dá também 
para checá-la considerando os níveis da bondade.

Quando está diante de coisas com as quais 
não concorda, você já começa a reclamar e a 
dar suas razões? Se algo lhe trás algum tipo de 
prejuízo, você fi ca impaciente e tenta resolver as 
coisas logo? Quando você se esforça muito e não 
é reconhecido, e sente que está sendo deixado de 
lado, você se magoa e deixa seu posto? Se suas 
respostas a essas perguntas foram ‘sim’, você 
não se encontra nem mesmo no primeiro nível de 
bondade! Não dá para dizer sequer que você tem 
fé.

No primeiro nível de bondade, você consegue 
ser paciente e não retribui o mal com o mal. 
Você tem alguns ressentimentos e sentimentos 
ruins, mas os reprime. No mundo, dirão que 
você é uma boa pessoa, mas aos olhos de Deus 
você não é. A verdadeira bondade não reprime 
ressentimentos. Para começar, eles nem deveriam 
existir em seu coração; e isto já seria o segundo 
nível de bondade.

O terceiro nível de bondade é ser capaz de 
tocar corações retribuindo o mal com o bem. 
Saul havia tentado matar Davi, mas Davi, 
quando teve a oportunidade de matar Saul, 
deixou que ele vivesse e lhe disse palavras cheias 
de humildade – Saul foi tocado e se emocionou.

No quarto nível de bondade, você consegue 

entregar a sua vida mesmo àqueles que lhe 
querem ou fazem mal. Assim era o coração de 
Jesus. Ele foi crucifi cado sem nunca ter pecado, 
mas ainda assim intercedeu pelos pecadores que 
O estavam crucificando. Além disso, podemos 
também olhar para o coração de Moisés e do 
apóstolo Paulo, que estavam dispostos a darem 
suas vidas intercedendo pelo povo.

A quant idade e concent ração de amor 
espiritual variam de acordo com o tamanho da 
fé. Quanto mais profundo se torna um coração, 
mais profundamente se entende e sente o amor 
de Deus. Somente quando nos encontramos 
ao menos no segundo nível de bondade é que 
podemos proteger as almas que nos foram 
confi adas do inimigo e aumentar a fé delas.

O  que  é  a  l a rg u r a  do  c o r a çã o?  Ve ja 
qu a nt a s  a l ma s  você  con seg ue  a ce i t a r, 
abraçar e servir. Por mais profundo que 
seja, se um vaso for muito estreito, ele não 
consegue suportar muito.

Há pessoas que amam a Deus e anseiam 
por santidade, mas seus corações continuam 
estreitos impedindo sua fé de crescer. Por 
exemplo, são f iéis nos cultos, orações e 
out ros  deveres  pessoais  na  ig reja ,  mas 
não se interessam por cuidar das almas 
ou por qualquer outra coisa que não lhes 
s e ja  r e leva n t e  d i r e t a me nt e .  Em ca sos 
assim, é difícil se darem conta do que está 

acontecendo e se transformarem. 
Há também quem sirva outras almas que 

os aceitem e sigam, mas são muito f r ios 
para com aqueles que descordam deles.

Se tivermos corações largos, aceitaremos 
n ã o  s ó  a q u e l e s  c o m  q u e m  s o m o s 
compatíveis, mas também a qualquer outra 
pessoa. Suponha que um prof issional não 
quer nada com a dureza, mas só que fazer 
coisas que lhe atraiam atenção. Ele chega 
até a falar mal de você. Se você não tiver 
um coração largo, só pensar nesta pessoa o 
fará sofrer; e você passa a querer que outra 
pessoa tome o lugar dele. Internamente, 

vo c ê  t o r c e  p a r a  e le  n ã o  a p a r e c e r  n a s 
reuniões. Contudo, se você tiver um coração 
extenso, você simplesmente amará qualquer 
tipo de colega de trabalho. Só se lembrará 
das qualidades de cada um e tentará unir 
todo mundo,  procu rando uma for ma de 
servir até as pessoas mais difíceis.

O vaso do nosso coração pode se alargar 
ou  aprof u nd a r  de  a cordo  com a  nossa 
vont a de .  Se  vo cê  de se ja r  t e r  bond a de 
e s p i r i t u a l  e  p e n s a r  s e m p r e  d e  fo r m a 
e s p i r i t u a l ,  s e u  c o r a ç ã o  s e  a l a r g a r á  e 
aprofundará permitindo-lhe abraçar cada 
vez mais almas e aumentar sua fé.

O valor de sua fé vai depender do tipo de 
dever que você realiza e de como você coloca a 
verdade em ação.

Imaginemos dois líderes de célula. Um deles 
pensa, “Não sou espiritual ainda, mas quero 
expandir o Reino de Deus da melhor forma 
possível,” e realmente cumpre seu dever fazendo 
o seu melhor. Como resultado de diligentes 
visitas e evangelismo, o avivamento veio e ele 
se tornou um líder subdistrital. Já o outro pensa, 
“Eu não tenho as habilidades necessárias, 
então eu vou assumir essa responsabilidade 

depois que me tornar espiritual.” Vemos, pois, 
que embora a profundidade e largura de seus 
corações sejam as mesmas no momento, a 
medida da fé de cada um deles logo se alterará.

À medida que você cumpre seus deveres, é 
provável que você anseie por uma fé maior, 
pois quando você tem deveres, você também 
tem uma esperança maior pensando coisas 
como, “Quero ajudar meus irmãos a terem suas 
orações respondidas e a serem abençoados, e 
para isso, eu preciso de mais poder.” Se você 
não possui nenhuma responsabilidade, você 

pode simplesmente olhar à sua volta e dar o seu 
máximo para acrescentar ao reino de Deus.

Como membros de células ou pequenos 
grupos, vocês podem manter seus ministérios e 
tentar se reunir. Podem dar testemunhos, fazer 
visitas, espalhar o evangelho e fazer trabalho 
voluntário. Como Ana, você também pode orar 
e jejuar pelo reino de Deus com todo o coração.

Se você for luz e sal para as pessoas ao 
seu redor e deixar seu vaso se aprofundar e 
estender, Deus lhe dará uma fé maior (Efésios 
3:18-19).

Primeiro: A Profundidade do Coração

Segundo: A Largura do Coração

Terceiro: O Grau da Prática
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Fiquei sabendo da Igreja Central 
Manmin at ravés da Senhor it a 
Deborah Tang, na Malásia. Em 
maio de 2009, minha esposa e 
eu visitamos Seul pela primeira 
vez. Como eu tinha ouvido falar, 
t e s t e mu n he i  s i n a i s  b í b l ic o s , 
maravilhas e obras poderosas na 
igreja. Fui mais agraciado do que 
esperava.

Minha f i lha não menst ruava 
há seis meses por causa de um 
problema hormonal. Recebemos 
oração do Pastor Presidente Dr. 

Jaerock Lee por ela e na 
mesma noite ela disse que 
est ava cu rada enquanto 
c o n v e r s á v a m o s  p e l o 
telefone.

Minhas duas f i lhas se 
t o r n a r a m  m e m b r o s  n a 
M a n m i n  e  e m  a g o s t o 
de  20 09  m i n ha  fa m í l ia 
pa r t ic ipou  do  re t i ro  de 
verão da igreja. Mais tarde, 

voltei para a Malásia e espalhei 
o evangelho da sant idade aos 
meus amigos e conhecidos e os 
evangelizei.

Em agosto de 2014, comprei 
cadeiras, um monitor e caixas de 
som e comecei a transmitir o culto 
da igreja via GCN a eles no terceiro 
andar do prédio onde fica a minha 
empresa. De vinte a trina pessoas 
começa ra m a  pa r t ic ipa r  tod a 
semana do Culto de Quarta, Vigília 
de Sexta, e Reunião de Oração 
Daniel.

D e n t r e  e s s a s  p e s s o a s ,  21, 
i n c l u i n d o  a  m i m  m e s m o , 
par t iciparam do Ret i ro de 
Verão da Manmin de 2016. 
Exper imentamos d iversas 
obras de Deus. A irmã Huan 
Hong disse que ela anseia 
por  espalha r  o  evangelho 
da santidade aos ibans (os 
ibans compões a maior parte 
da população de Sarawak). 
Quando ela falou isso,  eu 
comecei a chorar. Além disso, 
também pude sentir o amor do 
pastor durante o retiro.

Na época do retiro, estava 
muito quente na Coréia devido 
a uma forte onda de calor, mas 
no local do retiro soprava uma 
brisa fresca providenciando-
nos a melhor temperatura. 
Diante d isso,  v i  que para 
mim era uma benção estar 
no espaço do pastor. Fomos 
muito abençoados no retiro. 

Agradeço e glorifico a Deus por 
nos fazer tão felizes.

Diácono Lu Khai Seng, 54 anos, Malásia

“Gosto Tanto da Igreja Central Manmin!”

Eu ia à Igreja Central Manmin só 
porque minha mãe ia, mas eu gostava 
de sair com meus amigos de lá. Quando 
eu estava na quarta série do ensino 
fundamental, comecei a jogar jogos 
de computador. Quando estava no 
ensino médio, passei a faltar na escola 
dominical, jogava futebol com meus 
amigos e jogava em cafeterias com 
wifi. Tudo que eu fazia era dormir nos 
cultos, conversar com meus amigos e 
ver as coisas no meu celular. Não ouvia 
sermões. Depois que me tornei um 
aluno do ensino médio, parei de faltar 
aos cultos de domingo, mas continuava 
indo a cafés com wif i durante a 
semana.

Em 2015, eu tive 3 sonhos. No 
primeiro, em outubro, fui decapitado. 
No segundo, alguns meses depois, 
eu estava coberto de lavas e morri. 
No terceiro, em maio de 2016, fui 
sentenciado ao Inferno. Fiquei tão 
assustado que pensei que eu tinha que 
parar de viver da forma como vinha 
vivendo logo. Comecei a participar 

das Reuniões de Oração Daniel e das 
Vigílias de Sexta.

Foi um pouco difícil 
orar. Eu saía com 
m e u s  a m igo s 
e muitas vezes 
eu perdia toda a 
primeira metade 
do culto de Sexta 
à noite. Naquele 
tempo, contudo, 
muitos dos meus 
amigos sentiram 
o amor do pastor, pararam de jogar os 
joguinhos de computador, e começaram 
a orar. Comecei então a participar 
tembém deste fluir espiritual.

Participaram da Reunião Especial de 
Oração Daniel de 42 dias e receberam 
as recompensas no final. Também 
participaram da Vigília de Sexta à Noite 
até o fim com plenitude do Espírito 
Santo. Realmente me surpreendi de vê-
los e me alegrei por estar com eles.

Enquanto me preparava para o Culto 
Devocional dos alunos e para o Retiro 

de Verão da Manmin de 2016, fiquei 
mais focado nos cultos e na oração e 

fiz o meu melhor 
para oferecer o 
meu coração a 
Deus. A par tir 
do quinto ano 
d o  e n s i n o 
f u n d a m e n t a l 
m i n h a  v i s ã o 
começou a falhar 

devido ao excesso 
de tempo em frente à 

TV ou telas de computadores. Tive que 
começar a usar óculos, mas por serem 
muito desconfortáveis eu não os usava. 
Não conseguia ler as pequenas letras da 
lousa da escola, nem o rosto do Pastor 
Presidente durante suas pregações na 
igreja.

No dia 2 de agosto, minha visão foi 
avaliada e o resultado não foi bom – 
0.15/0.1. O Pastor Presidente nos havia 
dito que Deus curaria muitas pessoas 
com doenças nos olhos no Retiro de 
Verão. Fiquei com aquilo em meu 

coração e me preparei com trabalho 
voluntário e oração. No dia 7 de agosto 
aconteceu nosso culto de devocional. 
Queria ofertar o dinheiro que vinha 
guardando desde pequeno – dei um 
milhão de wons e me senti muito feliz.

No dia 8 de agosto, recebi a oração 
do Pastor Presidente pelos enfermos 
no Culto de Cura Divina do Retiro 
de Verão da Manmin. Meus olhos 
ficaram frios e nos dia seguinte minha 
visão parecia já estar melhor. Dois dias 
depois eu conseguia ver o rosto do 
Pastor Presidente, que estava dirigindo 
o Louvor e Adoração em Volta da 
Fogueira. Desde o retiro, minha visão 
só tem melhorado. Aleluia!

Ao ver Deus agindo por meio da 
resposta que Ele me deu quando 
eu agi com fé, eu me tornei mais 
confiante espiritualmente e me enchi 
de esperança. Agradeço e glorifico a 
Deus, que é tão bom! Também estendo 
meu grato coração ao Pastor Presidente 
que cuida dos estudantes com amor e 
lágrimas.
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Irmão Jiwoon Baek, 18 anos, Aluno a Escola dominical, Igreja Central Manmin

 “Minha Visão Melhorou com a Renovação da Minha Mente!” 

Com participantes do Retiro de Verão de Manmin 
2016

Eles cultuando a Deus via GCN


