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Doce Chuva de Graça Foi Derramada
Sobre Almas Europeias!
Seminários de Pastores e Reuniões de Curas Através de
Lenços na Rússia e Letônia
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Em 2003, a Cruzada Unificada da Russia do Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee, atraiu o maior número de pessoas na história Cristã da Rússia e pela obra flamejante do Espírito Santo derreteuse a terra que estava congelada. Desde então a igreja continua a conduzir o ministério através do Pastor Vladimir Oispov, Presidente do Conselho das Igrejas Manmin na Rússia (Foto 4, no
meio). Em 2016, à pedido de pastores locais, a Rev. Soojin Lee liderou o Seminário de Pastores e Reuniões de Curas Através de Lenços em São Petersburgo na Rússia e os ajudou a terem
fé verdadeira através poder de Deus.

Do dia 17 a 23 de Setembro de 2016,
a Rev. Soojin Lee (Foto 1) liderou o
Seminário de Pastores e Reuniões de
Curas Através de Lenços na Rússia e
Letônia. Obras grandes e poderosas
foram manifestas através do lenço
pelo o qual o Dr. Jaerock Lee havia
orado (Atos 19:11-12). Pastores locais
e os crentes ficaram cheios de graça e
emoção pela forma que a terra seca é
encharcada pela doce chuva.
Apresentado na TBN Rússia
Em 17 de Setembro, aconteceu a
primeira Reunião de Cura Através
de Lenços no Teatro Colijei em São
Petesburgo com a presença de 500
pessoas (Foto 3). O vídeo com o título
“Poder” foi apresentado e os atores
da Igreja Central Manmin fizeram
sua apresentação. A Rev. Soojin Lee
ministrou a mensagem “Abençoados Os
Que Andam na Luz” baseado em 1 João
1:5-7 e então orou com o lenço de poder.
Um homem que havia perdido a

audição do ouvido esquerdo há 35 anos,
recuperou a habilidade de ouvir. Outros
ganharam melhoras em suas vistas,
houve cura de um caso de hemiplegia
(paralisia parcial do corpo) e cura
de artrite severa. Outros que antes
dependiam de muletas e bengalas para
andar começaram a andar sem elas.
Uma doutora foi curada de diabetes de
mais de 35 anos (Fotos 7-10). O time
de notícias da TBN Rússia entrevistou
a pregadora e informaram sobre a
reunião.
Em 18 de Setembro, a Rev. Lee
pregou a mensagem da “Parábola das
Dez Virgens” na igreja do Pastor Andrei
Volshakov, que foi o vice presidente
do Comitê Organizador da Crusada da
Rússia em 2003. No dia seguinte, ela
conduziu o Seminário de Pastores com
o tema “Santidade” na Igreja Manmin
de São Petersburgo (Pastor Vladimir
Osipov). Além dos pastores da Rússia,
pastores de Bielor ússia, Ucrânia,
Estôn ia , Fra nça e Israel t ambém

compareceram (Foto 4).
A Rev. Sooji n Lee suger iu aos
que estavam ali, com ênfase, que
eles lançassem fora seus pecados e
fossem santificados através de orações
fervorosas. Ela enfatizou ainda que só
então se tornariam pastores poderosos.
Os pastores compreenderam a
importância da santidade e renovaram a
decisão de serem santificados.
O Conselho das Igrejas Manmin na
Rússia constataram que o Evangelho de
Santidade foi espalhado em outras áreas
assim como em São Petersburgo através
das reuniões e seminários. Os membros
decidiram novamente se unirem ainda
mais para o despertar de toda a Rússia.
A reunião na Letônia foi transmitida
ao vivo no site In Victory
No dia 21 de Setembro, a Reunião
de Cura Através do Lenço aconteceu
na Ig reja Nova Geração, a maior
igreja Letã em Riga que possui mais
de 300 congregações em outras áreas

assim como na Letônia. A reunião foi
transmitida ao vivo pelo site In Victory,
um dos principais portais de internet
de língua russa. A irmã Jungeun Kim,
uma solista do Comitê de Artes Cênicas
cantou músicas russas e o grupo de
louvor Power Worship Team também
se apresentou (Fotos 2 e 5). A Rev. Lee
então ministrou a mensagem intitulada
“Vida Eterna Somente Comendo da
Carne e Bebendo do Sangue do Filho
do Homem.” Aproximadamente 500
pessoas compareceram, e muitos foram
curados de hérnia de discos, artrites,
visão deficiente, deficiência auditiva,
cancer, depressão, consequências de
acidentes automobilístico e hemiplegia.
No dia 23 de Setembro a última
reunião foi conduzida na Igreja da
Revelação em Valmiera, Letônia (Foto
6). A Rev. Lee pregou a mensagem
“Abençoados Os Que Andam na Luz” e
então orou pelos doentes. Pessoas foram
curadas de muitas doenças como artrite
e hérnia de disco lombar.
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Deus Todo-poderoso

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

“Eu sou o Senhor,
o Deus de toda a humanidade.
Há alguma coisa difícil
demais para mim?”
(Jeremias 32:27)

●●●

Deus, o Criador é de eternidade a
eternidade, perfeito, onisciente e Ele é o
todo-poderoso Deus que é capaz de fazer
qualquer coisa. Por esses motivos, em toda
a Bíblia existem várias referencias onde
são mencionados sinais e maravilhas que
homem nenhum é capaz de manifestar.
Tais obras do Poderoso Deus tem sido
manifestadas em diferentes gerações
através de pessoas de Deus a quem Ele
mesmo escolhe e Deus continua a nos
mostras as maravilhas do Seu poder até os
dias de hoje. Jesus nos diz em João 4:48 “Se
vocês não virem sinais e maravilhas, nunca
crerão.” As pessoas são incapazes de crer
em Deus sem testemunhar o Seu poder
contido nesses sinais e maravilhas.
1. O Deus Onisciente sabe de todas
as coisas
Deus conhece não somente nossas
palavras e obras mas também nossos
corações e até os pensamentos que passam
em nossas mentes. Isso é porque ele nos
criou, assim como está escrito em Salmos
139:13, “Tu criaste o íntimo do meu ser
e me teceste no ventre de minha mãe.”
Ele também conhece tudo o que está
acontecendo agora e vê o que está por vir.
Na Bíblia existem muitas profecias a
respeito da vinda do Salvador da raça
humana, a destruição e restabelecimento
de Israel e tudo o que acontecerá no fim
dos tempos. Essas profecias tem sido

cumpridas fielmente. Além disso, Deus
tem revelado o que irá acontecer através
daqueles escolhidos pelos olhos dEle.
Amós 2:7 diz “Por acaso, o Senhor Deus
faz alguma coisa sem revelar aos seus
servos, os profetas?”
Ainda hoje Deus revela as coisas
que virão, através de pessoas que se
comunicam com Ele em profundidade. Eu
tenho também transmitido muitas profecias
que Deus tem revelado a essa igreja. Por
exemplo, eu previ a eleição de Taewoo Roh
à presidência da Coreia do Sul em 1987, e
que ele seria substituído pelos presidentes
Youngsam Kim e Daejung Kim. Eu
também previ a eleição de Ronald Regan
como presidente dos Estados Unidos e
Margaret Thatcher como primeira ministra
do Reino Unido. Deus também revelou
a mim com antecedência as mortes do
Primeiro Ministro Indira Gandhi da India
e o Secretário Geral Chernenko da antiga
União Soviética.
Eu também profetizei sobre o preço do
petróleo bruto e sobre o futuro da Oriente
Médio e como os três maiores países
e blocos – os Estados Unidos, a União
Europeia, a antiga China Comunista e a
controlada por comunistas e a Rússia –
seriam solidificados nas três forças rivais
do mundo. Eu também previ o fracasso
da política de abertura da Coreia do Sul,
chamada “sunshine policy”, destinada a
engajar o Norte e previ que o Norte abriria
suas portas temporariamente mas logo as
fechariam.
Eu profetizei sobre muitos outros tópicos
e eventos e todas elas foram cumpridas
ou estão no processo de serem cumpridas.
Nosso Deus, que sabe o fluxo da correnteza
e do futuro da história mundial, também
sabe do futuro que está a frente de nossas
vidas. Comprometendo todos os aspectos
de sua vida ao Deus Todo-poderoso, eu
peço que você sempre ande no caminho de
prosperidade e bençãos.
2. O poder onipotente de Deus
registrado na Bíblia
Deus deu Dez Pragas do Egito através
de Moisés anterior ao Exodus dos Israelitas
saindo do Egito. Também, através do Seu
poder, o Mar Vermelho foi dividido em
dois, água saiu de uma pedra, e a água
amarga de Mara se transformou em água
doce. Pelo Seu poder, Elias profetizou qua
uma seca severa duraria três anos e meio.
E quando ele orou a Deus fervorosamente,
Deus respondeu com o fogo e mandou

uma chuva forte. Através de Seu poder,
homens mortos se levantaram.
Tais obras do Deus Todo-poderoso
também aconteceram nos tempos do Novo
Testamento. Jesus ressuscitou Lázaro, que
já estava morto, abriu os olhos dos cegos,
Ele curou o doente e os enfermos e Ele
curou aqueles que eram endemoninhados.
Ele também acalmou o vento e o mar e
andou sobre as águas.
Até mesmo a ressurreição e ascenção
de Jesus, o poder de Deus foi manifesto
através de Seus discípulos também.
No caso do Apóstolo Pedro, as pessoas
carregavam os doentes para as ruas, para
que quando Pedro andasse, pelo menos
sua sombra passasse sobre um deles (Atos
5:15). No caso do Apóstolo Paulo, quando
os lenços e aventais eram, tão somente,
tirados do seu corpo para o corpo dos
enfermos, as doenças iam embora e os
maus espíritos saíam (Atos 19:11-12).
Pela manifestação de um poder
maravilhoso que esta além da capacidade
humana, Deus deseja que todos O
conheçam e tenham a salvação.
3. O Deus Todo-poderoso trabalha
até hoje
A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o
mesmo ontem, hoje e para sempre (Hebreus
13:8) Deste modo, o poder de Deus através
de Jesus Cristo pode ser manifestado
mesmo nos nossos dias.
Manifestações de tal obra poderosa de
Deus tem acontecido em nossa igreja,
a Igreja Central Manmin, desde sua
fundação. Testemunhos de curas de toda
sorte de doenças incuráveis tem sido
recebidas de todo o mundo a cada semana.
Um fato surpreendente é que tantas pessoas
tem experimentado a cura de suas doenças
e fraquezas não somente quando recebem
orações feitas por mim pessoalmente mas
também quando recebem minhas orações
pela internet ou através da GCN.
Muitos casais, que não podiam ter
filhos por dezenas de anos, vieram a dar
a luz. Pedidos de orações e fotografias de
pessoas enfermas foram recebidas via fax
ou e-mail do exterior, o poder de Deus
opera transcendendo espaço e tempo.
Qualquer momento que eu lidero encontros
especiais de avivamento na Coreia ou
em Cruzadas em países estrangeiros, eu
tenho orado pelos doentes do palco, por
não poder impor as mãos em cada um
deles. Mesmo assim, inúmeras pessoas
receberam a cura no mesmo momento e

deram glória a Deus. E muitas outras que
não puderam comparecer aos encontros de
avivamento ou as cruzadas pessoalmente,
testemunharam sobre suas curas pelo
simples fato de assistirem pela internet,
via satélite, ou pela televisão. Depois das
cruzadas, um grande número de pessoas
de todo o mundo nos enviaram seus
testemunhos por fax ou e-mail.
Agora, olhemos para as maravilhas
feitas pelo Deus todo-poderoso. Há
momentos em retiros de verão ou eventos
especiais, que os membros da Manmin
experimentaram a forma com que Deus
governa o tempo. Quando eu orei com
fé, muitas vezes chuvas fortes pararam e
outras vezes as nuvens se ajuntaram, vindas
dos quatro cantos do céu para guardar os
membros da Manmin dos raios fortes de
sol, quando preparavam atividades ao ar
livre. É impossível computar o número
exato de evidências ou instancias em que
nossa igreja e nossos membros viram
e experimentaram a cura de doenças e
enfermidades, milagres extraordinários,
sinais e maravilhas envolvendo nuvens,
estrelas e arco-íris.
Tais maravilhosas obras continuam
acontecendo hoje através do amor de Deus
que deseja não apenas que sejamos livres
de doenças ou responder nossas orações
mas também abrir o caminho de salvação
para todas as pessoas.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
ainda hoje, o Deus vivo se manifesta de
várias formas, que são simplesmente além
da capacidade humana. Eu oro em nome
do Senhor que, crendo nesse Deus todopoderoso, você dará glória a Ele e levará
inúmeras almas ao caminho de salvação.

Publicado em 60 línguas,
Leitura obrigatória para as
pessoas de todas as nações
“Jesus Cristo é nosso único
Salvador”

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.

Jorna
l Da Manmin
Publicado pela Igreja Central Manmin

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seul, Coréia (08389)
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
http://www.manmin.org/english
www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Publicador: Dr. Jaerock Lee
Editor: Geumsun Vin
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Como Experimentar
o Poder da Oração
Uma oração poderosa manifesta o pode de Deus o Criador e traz bençãos sem limites!
Qualquer pessoa pode receber respostas e bençãos através de um oração poderosa.
Aqui estão duas chances importantes para experimentar o poder da oração.

Parte 1: Voce deve entender quão maravilhoso é o poder da oração
e oferecer com fervor orações que tragam respostas de Deus
No l iv ro de Est e r, os Judeu s est ava m em
per igo de serem dest r uídos por causa de
conspirações. A rainha Ester da Pérsia jejuou
por três dias para salvar o seu povo Judeu e foi
até o rei com uma resolução dizendo, “Se tiver
que morrer, eu morrerei.”
Mesmo sendo uma rainha, ela só poderia ir
até o rei quando fosse chamada por ele. Se fosse
até o rei sem que ele a chamasse, ela poderia
se r mor t a . No e nt a nt o, Est e r a c re d it ou e m
Deus, que Ele pudesse mover o coração do rei
e ofereceu uma oração com amor por seu povo.
Sua fé e amor foram suficientes para mover o
coração de Deus.
Como resultado, milagrosamente os judeus
escaparam da dest r uição. E assim como ela
orou, o tipo de oração que Deus aceit a tem

grande poder de mudança na história humana,
para salvar ou destruir uma nação.

Assim como Elias orou quando ele t rou xe
fogo dos céus, você deve orar com um coração
sincero e uma fé firme em Deus para cumprir o
reino de Deus.
Se você ora r mas t ambém duvid a r,
desobedecer, romper a paz e passar julgamento
e condenação, sua oração não pode ser oferecida
como belo aroma diante de Deus. Você deve
também orar com fé, sem duvidar ou ser jogado
de um lado para o outro. Somente então você
receberá respost as (Tiago 1:6 -8). Por causa
da oração de efeito de um justo que muito se

realiza. Aquele que tem fé espiritual, que se
sacrif ica sem buscar benef ício próprio, pode
conquistar muito. (Tiago 5:16)
Moisés descansou em Deus e viu tudo pela
fé em qu alquer ci rcu nst â ncia. Ele era mais
hu milde que qualquer out ro homem na face
da terra, e ele amava os Israelitas a ponto de
colocar sua própria vida em risco por eles. Deus
conhecia sua fé e amor, então Ele o deu poder e
respondeu suas orações.
Por t a nto, pa r a receber a respost a pa r a a s
suas orações, você não deve jogar orações ao
vento sem um foco ou um propósito. Você deve
oferecer orações de força. A oração fervorosa
traz o poder de Deus e nos leva à vitória na
guerra espiritual, como está escrito “O Senhor é
a minha Bandeira.”

Parte 2: Somente quando você ouvir a voz do Espírito Santo e receber Sua orientação
através da oração, você alcançará a rápida e completa vontade de Deus
O rei Davi consultava a Deus em todas as
situações. Isso indica que ele acreditava em Deus
completamente e descansava nEle. Ele orava
primeiro quando algo acontecia e tentava entender
qual era a vontade de Deus, não impor tando
qu al p e que n a e r a a sit u a çã o. Ele ob e de cia
mesmo quando isso significava enfrentar mais
dif iculdades. Ele não usou nenhum caminho
humano para se tornar rei, ele somente acreditou
que tudo correria de acordo com a vontade e
providência de Deus. Desta for ma, ele pôde
entregar tudo a Deus.
Em muitos casos a vontade de Deus é diferente
dos pensa mentos do homem. Q u a ndo o Rei
Davi obteve paz na sua nação e per maneceu
confortavelmente em seu palácio, ele buscava
sinceramente construir o tempo de Deus. Porém,
Deus disse que ele havia derramado muito sangue
e travado grandes guerras, e ele não construiria a
casa em Seu nome mas seria o seu filho quem iria
contruí-la (1 Crônicas 22).
Se o Rei Davi tivesse seg uido sua própr ia
bondade e tentado construir o templo, não teria

sucesso e não teria sido engrandecido por Deus.
Porém, ele primeiro orou, e entendeu que essa
não era a vontade de Deus. Ao invés de construir
o templo, ele fez grandes preparações para a
constr ução antes de sua mor te. Deus aceitou
o coração de Davi e o abençoou grandemente
prometendo bençãos sem fi m (2 Samuel 7).

Até hoje é muito importante ouvir a voz do
Espírito Santo e receber seus conselhos através
de orações para que possamos cumprir a vontade
de Deus. Deus não ouve apenas o som de nossas
orações, Ele busca o coração e cada um e aceita o
seu coração.
Assim, você não deve orar através de repetições
vãs, dizendo as mesmas coisas todos os dias, nem
se sentir forçado a orar de forma inconsciente.
Vo c ê d e v e o r a r c o m a m o r a D e u s e c o m
sinceridade para ampliar o reino de Deus. Aí então
você entenderá a vontade de Deus e oferecerá
orações aceitáveis a Deus.

Esse tipo de oração abre as portas do céu e traz
repostas e bençãos. Ela pode até mover o trono
de Deus. Ela é tão poderosa que Satanás a teme.
Através de orações como essas, obras incontáveis,
além da capacidade do homem, acontecem. Em
outras palavras, o poder está na oração que move
o coração do Deus Criador.
Mesmo que duas pessoas possam orar pela
mesma quantidade de tempo, a fragrância da
oração difere de acordo com a fé e o quanto foi
sacrificado por cada um. Também irá depender de
quão fervorosa é a oração. Quando você pedir algo
grande e difícil, você deverá orar mais, pois levará
mais tempo para receber resposta dessas orações.
Se alg uém a ma a Deu s, t em fé e bu sca o
coração de Deus em t udo, incluindo obras e
fidelidade, sua alma irá prosperar logo, e poderá
ter mais quantidade de oração necessária mais
rapidamente.
Portanto, ofereçamos orações de poder a Deus
todos os dias, recebamos respostas rápidas e
glorif iquemos a Deus em t udo que f izer mos
(Salmos 2:8, 91:14-15)

4

Testemunhos

No. 86 13 de Novembro de 2016

Jornal Da Manmin

“Estou Tão Feliz em Me Dedicar
a Salvação de Almas”
Pastora Deborah Jiyong Lee, 45 anos de idade,
Pastor Paroquial Estrangeira, Igreja Central Manmin

Quando era pequena, eu era
int rover tida e tin ha muitos
pensamentos. Eu pensava sobre o
motivo pelo qual alguém deveria
viver. Durante meu tempo na
faculdade, eu devorava os livros
de filosofia e religião. Eu admirava
algumas ideologias como o socialismo
e o humanismo. Porém, nada me dava a
resposta para a minha pergunta.
Um dia, um amigo da faculdade me levou a uma igreja
e eu comecei a frequentar esperando uma resposta. Eu
recebi o Espirito Santo durante um retiro da igreja e
comecei a buscar viver para o Senhor de coração.
Depois da minha formatura,
eu f ui designada a ser a
administradora de um campus
da organização de missões. Toda
manhã, eu me ajoelhava no chão
de uma das salas e orava, pedindo
para que Deus mandasse almas,
m a s n ã o a c o nt e c i a n e n hu m
avivamento e as pessoas não eram
transformadas. Ao contrário, eu
comecei a perder a alegria por
causa dos conflitos causados pelo
julgamento, condenação, inveja
e ódio que estava dentro do meu
coração, mesmo que por fora eu
parecia trabalhar sinceramente. Eu
até me sentia culpada por ensinar a
Palavra de Deus para os outros.
Eu me segurei em Deus oferecendo jejum e oração. Eu
derramei muitas lágrimas de frustração e sede espiritual.
Enquanto isso, em 1997, eu sem querer li o boletim

semanal da Igreja Central Mamnin. Muitas
perguntas que eu tinha foram claramente
respondidas ali. Quando eu li a frase “A
purificação dos pecados é a fonte de poder
do reino espiritual”, eu senti meu corpo
estremecer e comecei a me empolgar com
isso.
“Uau! Aqui está a verdade que eu estava
procurando!”
Eu rapidamente visitei a Igreja Central Manmin e
comprei todos os tipos de sermões em audio do Pastor
Sênior Dr. Jaerock Lee. Eu ouvi “A Mensagem da
Cruz”, “Espirito, Alma e Corpo”, “Palestras sobre
Trabalho” e “Palestras sobre Genesis.” Essas mensagens

“Eu Serei Uma Mãe
Melhor!”

Meu esposo e eu somos surdos. Depois que nos
casamos, nós não podíamos ter filhos por 11 anos.
Nós tentamos de tudo mas nada funcionava. Eu
estava me sentindo machucada com o tempo, e
quando eu via mulheres grávidas e bebês lindos,
isso me doía ainda mais.
Em setembro de 2010, um amigo do meu esposo
me disse que poderia ser curada da infertilidade
e daria luz a um bebê através da oração do Dr.
Jaerock Lee.
Eu fiquei tão feliz de saber disso que fui à uma
congregação da igreja. Era diferente de outras
igrejas. Tudo brilhava, e as pessoas se juntavam
no culto de louvor da Igreja Central Mamin na
GCN, que me pareceu algo novo. Além disso, foi
muito bom pois a igreja tinha tradução em libras. A
reunião de oração de Daniel foi cheia de energia
de vida e os louvores foram lindos.
Enquanto eu estava ouvindo o sermão do Dr.

Diaconisa Tonshiwiing, 37 anos de idade,
Igreja de Surdos Penang Manmin, Malásia

RGC
Rede Global Cristã

Tel: +82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

eram como mel pra mim. Eu tinha certeza que eram a
resposta para minhas orações. Em julho de 1998, eu me
tornei membro da igreja com a alegria de ter encontrado
a palavra de vida. Como eu trabalhava fielmente, me

SIM
Seminário Internacional Manmin

Tel: +82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

foi dada muitas tarefas. Eu comecei a participar do
Seminário Teológico Aliança de Santidade com a visão
para missões, e em 2002 me tornei pastora.
Depois de 25 de Dezembro de 2010, num rápido fluxo
espiritual, eu olho para o meu passado. Eu achava que
estava trabalhando fielmente, mas eu era preguiçosa
para circuncidar o meu coração. Eu entendi que eu era
sincera do meu jeito. Eu comecei a descansar no Espirito
Santo para me livrar da minha natureza pecaminosa.
Dalí em diante, atributos pecaminosos começaram a
cair e uma paz e alegria vieram para o fundo do meu
coração.
Em Dezembro de 2015, eu fui abençoada em alcançar
o coração do espirito. A dois anos eu tenho cuidado de
membros estrangeiros que vivem
na Coreia como Pastora Paroquial
Estrangeira. Foi maravilhoso
sentir o amor do pastor confortar
os membros transcendendo as
diferenças de idiomas e culturas
(Foto).
O Pastor Sênior apareceu para
um dos membros em sonho. Ele
visitou sua cidade, cuidou dos
membros de sua família, e orou
por eles. Muitos membros tem
recebido as soluções para seus
problemas através das orações
do Pastor Sênior e isso tem feito
aumentar a fé deles.
Coisas impossíveis tem se
tornado possíveis, e coisas possíveis tem se tornado
ainda melhor em suas vidas. Eles tem evangelizado
outras pessoas e tem se sentido mais e mais felizes com
o tempo. Aleluia!

Lee, eu entendi que Deus quer abençoar Seus
filhos amados mas que eu não havia preparado o
vaso digno da Sua resposta. Eu me arrependi por
não estar de acordo com meu esposo e me faltava
fé. E então eu recebi a oração do Pastor Sênior.
Em Março de 2016, eu também participei da
Reunião Especial de Oração de Daniel por 42
dias no meu coração. Eu ofereci jejum no café da
manhã e votos de oração. Deu me abençoou para
entender o amor do pastor. Eu derramei muitas
lágrimas pois eu entendi que ele esteve orando
com lágrimas pelas pessoas surdas como eu para
leva-las para a nova Jerusalém.
Enquanto isso, um milagre aconteceu em mim.
Eu engravidei pela primeira vez em 11 anos! Eu
estou no nono mês de gravidez. Eu serei mãe
no início de novembro. Eu agradeço e glorifico
a Deus que trouxe para essa igreja. Eu também
agradeço ao Pastor Sênior que orou por mim.
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