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Em 2017, a Igreja Central Manmin 
está cheia de energia , pois seus 
membros têm lido a Bíblia ativamente 
e memorizado versículos a fim de 
encher seus corações com a verdade.

A Associação de Líderes Distritais 
de Homens lerá a Bíblia duas vezes 
este ano; e a Missão de Jovens Adultos 
e outras missões estabeleceram o 
objetivo de lerem a Bíblia uma vez 
para que possam fazer sua fé criar 
profundas raízes na Palavra. Além 
da Bíblia, todos também têm lido 
os livros do Dr. Jaerock Lee, que 
explicam a Palavra de Deus de forma 
clara e inteligível.

O objetivo dos Líderes Distritais 
de Mulheres, Líderes Sub-distritais 
de Homens,  Líderes de Células 
Masculinas, e das Associações de 
Esposas de Pastores é ler um livro por 
mês; e o da Missão Canaã é ler vinte. 
A Associação de Líderes de Células 
de Mulheres tem compartilhado o 
texto dos temas dos sermões, como O 
Capítulo do Amor, entre si para que 
possam orar poderosamente com base 
na mensagem. A Missão Luz e Sal tem 
lido o texto das pregações.

Além disso, no Boletim Semanal da 
igreja há a seção ‘Versículos Bíblicos 
Semanais’ para que os membros 
possam memorizá-los diariamente. Em 
especial, estudantes têm memorizado 
os versículos usando um aplicativo de 
smartphone e depois feito uma prova 

na escola dominical. Seus esforços são 
bons exemplos a jovens e adultos.

Muitas missões, incluindo a Segunda 
Associação de Anciãos e a Associação 
dos Devotos de Oração, possuem seu 
próprio projeto de memorização de 
versículos e, muito animadas, estão se 
preparando para o 17º Quiz Bíblico.

Os membros têm se dedicado não 
apenas ao seu crescimento espiritual 
se armando com a Palavra, mas 
também à salvação de almas. A 

Missão de Homens começou o ‘Projeto 
Achando o Rebanho Perdido’,  a 
Missão de Mulheres tem dado mais 
atenção à evangelização de pessoas e 
à visita de membros, e a Associação 
de Líderes Distritais começou sua 
Competição de Evangelismo e Visitas. 
A Associação de Líderes de Células 
Masculinas estabeleceu o objetivo de 
crescer espiritualmente e alcançar um 
avivamento através de Reuniões de 
Oração de cada paróquia e do Grupo 

de Estudo Santificação.
Em 2017, em meio ao f lui r do 

nível espiritual pleno, os membros 
marcham alegremente em direção a 
um coração sincero com amor pela 
Palavra de Deus (Hebreus 10:22). Sua 
caminhada os levará a um caminho 
de bênçãos onde todas as coisas dão 
certo, assim como ‘a árvore plantada 
junto a ribeiros de água dá o seu fruto 
na estação certa’ (história relacionada 
na pág. 3).

Bênçãos são uma Árvore Firmemente Plantada
Junto a Ribeiros de Água

“A Palavra do Senhor é Lâmpada para os Meus Pés e Luz para os Meus Caminhos”

Jovens adultos da Moldávia, Europa 
Oriental, visitaram a Igreja Central 
Manmin entre 23 e 29 de dezembro de 
2016 (Foto).

Receberam uma oração de benção 
do Dr. Jaerock Lee e participaram do 
Culto de Véspera de Natal e do Culto 
de Natal.

Participaram também da Reunião 
de Oração Daniel, de uma reunião 
no Centro de Oração da Manmin, 
do Culto de Louvor e Adoração de 
Terça realizado pela Missão de Jovens 
Adultos e de um curso do Seminário 
Internacional Manmin; e visitaram 
a GCN e a Livros Urim. Passaram a 
ter maior esperança para evangelizar 

não apenas a Maldóvia, mas também 
outros países ao seu redor.

O I rmão Aleksandr Tabanar u, 
seu líder (à esquerda na foto) foi 
grandemente agraciado ao ouvir o 
sermão do Dr. Jaerock Lee na TBN 
Rússia e começou a falar do que 
tinha aprendido a todos ao seu redor. 
Por meio dos sermões do Dr. Lee, as 
pessoas experimentavam uma mudança 
de vida e aumentavam em número a 
cada dia. Em abril de 2014, começaram 
a se reunir para participarem do culto 
da Igreja Central Manmin via GCN. 
Hoje já são mais de 70 membros e já 
receberam curas e respostas por meio 
do evangelho da santidade.

Jovens Adultos da Moldávia São Agraciados com o 
Evangelho da Santidade e Visitam a Manmin



Palavra de Vida_A Mensagem da Cruz (6) a Dorna  J l anmin  MNo. 89  12 de fevereiro de 2017

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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Aqueles que não conhecem a profunda 
providência de Deus para o cultivo 
humano podem frequentemente perguntar, 
“Por que Deus colocaria a árvore do 
conhecimento do bem e do mal no jardim 
e o homem no caminho da destruição”?

O Deus de amor não pôs a árvore do 
conhecimento do bem e do mal no jardim 
para levar a humanidade intencionalmente 
ao caminho da morte. Então, qual será 
o propósito de Deus tê-la colocado no 
jardim do Éden?

1. A Bênção e a Advertência dadas 
ao Primeiro Homem, Adão

No tempo de sua criação, o primeiro 
homem, Adão, embora fosse um adulto 
em termos físicos, mentalmente ele ainda 
era uma um recém-nascido. Desta forma, 
enquanto estava no Jardim do Éden, 
Adão teve que passar por um processo 
a fim de ganhar bastante conhecimento 
espiritual de coisas como Deus, o mundo 
espiritual, a verdade, a bondade, a luz, etc. 
assim como o conhecimento necessário 
para governar a criação. Depois de tal 
processo, como senhor de toda a criação, 
Adão tinha adquirido as qualificações 
necessárias para governar e subjugar todas 
as coisas.

Como Deus disse a Adão em Gênesis 
1:28, “Sejam férteis e multipliquem-se! 
Encham e subjuguem a terra”, o primeiro 
homem teve muitos filhos e, assim, se 
tornou fértil. Como mestre de todas as 
coisas, sua grande autoridade durou por 

muito tempo. Contudo, Deus lhe tinha 
dado livre arbítrio e o tinha proibido de 
fazer uma coisa – Deus o ordenara a não 
comer da árvore do conhecimento do 
bem e do mal. Depois que muito tempo 
havia se passado, todavia, Adão e Eva não 
conseguiram manter a ordem de Deus na 
cabeça e acabaram comendo da árvore da 
qual não podiam.

2. Como o Pecado Entrou no 
Homem

Na passagem de Gênesis 3:1, Podemos 
ver o processo através do qual o pecado 
entrou no primeiro homem, Adão.

A serpente era o mais astuto de todos 
os animais que Deus tinha feito e tentou 
a mulher, Eva. A razão de a maioria das 
pessoas acharem serpentes extremamente 
abomináveis hoje é porque a serpente 
levou a humanidade à morte e, assim, os 
humanos naturalmente detestam serpentes.

No jardim, antes da tentação e diferente 
de hoje, a serpente tinha uma aparência 
bela aos olhos. Contudo, ela era também 
muito astuta e podia até ganhar o coração 
das pessoas.

Um dia, a serpente perguntou à mulher, 
“Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não 
comam de nenhum fruto das árvores 
do jardim’?” Em resposta, a mulher 
respondeu à serpente, “Podemos comer 
do fruto das árvores do jardim, mas Deus 
disse: ‘Não comam do fruto da árvore que 
está no meio do jardim, nem toquem nele; 
do contrário vocês morrerão.’”

Enquanto Deus havia claramente dito, 
“...vocês certamente morrerão”, Eva 
disse à serpente que Deus tinha dito, 
“...vocês morrerão.” Desconsiderando 
e deteriorando a direção de Deus, 
Eva acrescentou sentido e até mesmo 
mudou as palavras de Deus – de “vocês 
certamente morrerão” para “vocês 
morrerão.” A serpente reconheceu o tipo 
de oportunidade que tinha à sua frente, 
agarrou-a, e disse a Eva, “Certamente não 
morrerão! Deus sabe que, no dia em que 
dele comerem, seus olhos se abrirão, e 
vocês serão como Deus, conhecedores do 
bem e do mal.”

Agora que Eva havia caído na tentação 
da serpente, a concupiscência da carne, 
a concupiscência dos olhos e o orgulho 
desta vida foram engatilhados e o fruto 
da árvore do conhecimento do bem e do 
mal lhe pareceu belo e de bom sabor. Por 
fi m, Eva comeu e deu de comer também a 
Adão.

De acordo com a lei do mundo espiritual 

que diz que “O salário do pecado é a 
morte” (Romanos 6:23), a Palavra de 
Deus “Vocês certamente morrerão” se 
aplicou ao homem que agora tinha que 
pagar por seu pecado. Aquilo, entretanto, 
não signifi cava que a vida de Adão e Eva 
expirou-se imediatamente após terem 
comido da árvore do conhecimento do 
bem e do mal.

Quando Deus disse, “Vocês certamente 
morrerão”, Ele se referia não apenas à 
morte física do homem, mas também à 
morte de seu espírito, de seu senhor; o 
fim da comunicação entre Deus e Adão 
é o mesmo que “a morte do espírito de 
Adão.” Além disso, todos os descendentes 
de Adão depois de seu pecado se tornaram 
pecadores e sujeitos à morte; e tudo na 
terra foi também amaldiçoado (Gênesis 
3:17).

A serpente foi amaldiçoada de forma 
mais severa do que todas as outras 
criaturas. Deus disse a ela, em Gênesis 
3:14, “... Sobre o seu ventre rastejará, e 
pó comerá todos os dias da sua vida.” 
Espiritualmente, “a serpente” aqui se 
refere ao inimigo, diabo e Satanás, e “pó” 
simboliza o homem, que foi feito do “pó 
da terra.”

Em outras palavras, dizer que a serpente 
comeria pó significa que o inimigo, 
o diabo e Satanás, governaria e traria 
dificuldades, aflições e sofrimento a 
pessoas carnais encharcadas de pecado. 
É por isso que as pessoas que caem neste 
mundo sofrem com todo tipo de dor 
– quem as faz sofrer é a autoridade do 
inimigo, o diabo e Satanás.

3. A Razão de Deus Ter Colocado 
a Árvore do Conhecimento do Bem e 
do Mal no Jardim do Éden

Embora Deus já soubesse que Adão 
comeria da árvore do conhecimento do 
bem e do mal, Ele a colocou lá por querer 
dar a Adão a verdadeira felicidade!

Enquanto vivia no Jardim do Éden, 
Adão não tinha sofrido. Como resultado, 
ele não conseguia ainda saber o que era 
a verdadeira felicidade. A fim de que 
qualquer pessoa aprecie o verdadeiro 
valor de algo, ela precisa experimentar 
seu oposto e aprender por meio da 
relatividade.

Por exemplo, se você nunca esteve 
doente desde que nasceu, você não 
consegue entender a magnitude do 
sofrimento e dor trazidos por uma doença, 
e também não pode apreciar ter a boa 
saúde. Somente aqueles que já passaram 

fome podem apreciar a abundância de 
comida, e somente quando há maldade 
e escuridão é que as pessoas apreciam 
verdadeiramente a bondade e a luz.

Sem nunca ter testemunhado a morte 
no Jardim do Éden, que era isento de 
dores, Adão não pôde entender Deus 
quando Ele lhe disse que ele morreria se 
comesse da árvore do conhecimento do 
bem e do mal. Ao vivenciar o tormento e 
a dor associados a fome, frio, calor, morte, 
separação, pecado e maldade neste mundo 
amaldiçoado, Adão pôde finalmente 
entender o quão feliz e contente era antes.

Por mais abundante que seja a vida 
de uma pessoa, se ela não conhecer 
a verdadeira felicidade, quem poderá 
dizer que ela está vivendo uma vida com 
sentido? Uma vida que verdadeiramente 
vale a pena seria aquela em que a pessoa 
sente a felicidade mesmo que tenha de 
sofrer momentaneamente. É por isso que 
Deus colocou a árvore do conhecimento 
do bem e do mal no jardim – para que 
o homem reconhecesse e entendesse 
a relatividade vivenciando a dor e o 
sofrimento.

Em seu livre arbítrio, Adão comeu da 
árvore do conhecimento do bem e do 
mal, e como resultado de seu pecado, 
a humanidade passou a viver em meio 
a sofrimentos advindos de frio, calor, 
doenças, pobreza, fome, separação, morte 
e coisas do tipo. Quando entrarmos no 
Céu depois de termos aprendido essa 
relatividade e passado pelo cultivo 
humano, veremos como a vida lá é 
maravilhosa e agradeceremos a Deus de 
coração, vivendo lá em perpétuo gozo e 
alegria.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
Deus colocou a árvore do conhecimento do 
bem e do mal em seu lugar, tem cultivado 
humanos e preparado uma forma de 
todos os homens, pecadores, receberem 
a salvação. Como 2 Coríntios 4:17 nos 
diz, “pois os nossos sofrimentos leves 
e momentâneos estão produzindo para 
nós uma glória eterna que pesa mais do 
que todos eles”, mesmo que enfrentemos 
dores e afl ições momentaneamente neste 
mundo, desfrutaremos “uma glória eterna 
que pesa mais do que todos eles” no 
indescritivelmente glorioso céu.

Oro, em nome do Senhor, para que 
vocês possam entender o caminho da 
salvação, possuir a alegria e a felicidade 
da mesma, e finalmente viver no eterno 
Céu.

A Providência na Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal

“O Senhor Deus colocou o homem 
no jardim do Éden para cuidar dele e 
cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou 

ao homem: Coma livremente de 
qualquer árvore do jardim, mas não 
coma da árvore do conhecimento do 
bem e do mal, porque no dia em que 

dela comer, certamente você morrerá” 
(Gênesis 2:15-17).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Armando-se Espiritualmente 
com a Palavra

Como o início do novo ano de bênçãos, a Igreja Central Manmin está cheia de fervor pela Palavra de Deus, pois os membros da igreja desejam 
alcançar a Nova Jerusalém possuindo corações santificados que agradam a Deus, e são fiéis a Ele em todos os aspectos.

Podemos seguir por caminhos prósperos à medida que nos santificamos por meio da Palavra de Deus e da oração (1 Timóteo 4:5), 
conhecemos a verdade e vivemos de acordo com ela (Josué 1:7-9). Se entendemos especificamente como nos armarmos com a Palavras e a 
seguirmos, podemos nos tornar guerreiros espirituais, expandir o Reino, e produzir frutos abundantes tanto natural quanto espiritualmente.

Passo 2  
 ���

Meditar na Palavra Todos os 
Dias e Orar Fervorosamente 

com Base na Palavra

Passo 3
 ���

Cultive um Coração Espiritual 
Praticando a Palavra

Deuteronômio 6:6-9 diz, “Que todas estas palavras 
que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-
as com persistência a seus filhos. Converse sobre 
elas quando estiver sentado em casa, quando estiver 
andando pelo caminho, quando se deitar e quando 
se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços 
e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das 
portas de sua casa e em seus portões.”

A passagem acima vem do amor de Deus, que 
quer proteger e abençoar Seus filhos. Podemos 
estar sob Sua proteção observando e gravando Sua 
Palavra em nosso coração, obedecendo aos Seus 
mandamentos. Portanto, os filhos de Deus devem 
ter Sua Palavra sempre perto de si e guardá-la no 
coração (Provérbios 3:3).

Uma característica comum nos homens é um 
coração instável. Quanto mais atributos carnais 
tiverem, mais frequentemente se esquecerão daquilo 
que lhes foi dito para fazerem ou manterem em sua 
primeira decisão. Sendo assim, devem dar bastante 
atenção ao que ouvirem como escrito em Hebreus 
2:1. A pessoa pode dizer, “Sou velho demais, ou 
minha memória está ruim demais para eu conseguir 
memorizar a Palavra e guardá-La no coração.” 
Contudo, só será uma desculpa.

Quando você tenta memorizar versículos bíblicos, 
pode ser que depois de pouco tempo já não se 
lembre mais deles. Todavia, se você os puser em 
seu coração, poderá lembrar-se da mensagem dos 
versículos, mesmo sem conseguir se lembrar de suas 
referências. É da mesma forma que habitualmente 
fazemos três refeições por dia, dormimos e 
respiramos sem tentarmos nos lembrar de fazermos 
tais coisas conscientemente. Semelhantemente, 
se armazenarmos a Palavra em nosso coração 
e tentarmos agir de acordo com ela, nunca nos 
esqueceremos dela.

Gravar a Palavra no coração é obedecer a Ela 
em ações, fazer dela o pão da vida, e cultivá-La 
espiritualmente. Não significa armazená-La como 
conhecimento, mas é guardá-La no coração e cultivá-
la espiritualmente. Assim, você não se esquece dela, 
mesmo com o passar do tempo, e o Espírito Santo 
lhe lembra Dela sempre que necessário.

Quando você ama alguém, você pensa na 
pessoa o tempo todo e a sente falta dela. Da 
mesma maneira, se você ama a Palavra de 
Deus, você medita Nela o dia inteiro (Salmo 
119:97; 148). Contudo, a pessoa não medita 
na Palav ra de Deus e A guarda por sua 
própria força de vontade ou seus próprios 
esforços.

Precisamos receber a graça e a força de 
Deus assim como a ajuda do Espírito Santo 
por meio de orações fervorosas. Só assim 
podemos nos livrar dos nossos pecados e 
praticar a Palavra. É por isso que 1 Timóteo 
4:5 diz, “Pois é santif icado pela palavra e 
pela oração.”

Deus falou aos israelitas que não comessem 
cordeiro cru ou cozido em água, mas que o 
assassem no fogo – cabeça, pernas e vísceras 
(Êxodo 12:8-9). O cordeiro é a f igura de 
Jesus – que é a Palavra, Se tornou carne, e 
veio à Terra. Ele é a verdade em si.

A Passagem signif ica que não devemos 
interpretar os 66 livros da Bíblia de forma 
literal, nem misturá-los com qualquer outro 
conhecimento. Devemos receber a Palavra 
somente através de fervorosas orações e com 
a inspiração do Espírito Santo, tornando-a 
vida. É dito em Hebreus 4:12, “Pois a palavra 
de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que 
qualquer espada de dois gumes; ela penetra 
ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e 
medulas, e julga os pensamentos e intenções 
do coração.”

Romanos 2:13 diz , “Porque não são os 
que ouvem a Lei que são justos aos olhos de 
Deus; mas os que obedecem à lei, estes serão 
declarados justos.” Como dito, é importante pôr 
a Palavra em prática; e não somente ouvi-la. 
Através de obras, nossa fé pode ser aperfeiçoada 
e podemos alcançar a perfeita salvação. 

Jesus disse em João 6:53, “Eu lhes digo a 
verdade: Se vocês não comerem a carne do 
Filho do homem e não beberem o seu sangue, 
não terão vida em si mesmos.” Comer a carne 
do Filho do Homem se refere a fazer dos 66 
livros da Bíblia pão da vida em nossos corações; 
e quando praticamos a Palavra com fé, estamos 
bebendo do sangue do Filho do Homem. 
Quando enxergamos a verdade e a praticamos, 
o sangue do Senhor nos limpa de todo pecado e 
podemos então recuperar a imagem de Deus.

Quando praticamos a Palavra de Deus, nosso 
coração enganoso, manchado de pecados, se 
transforma em um coração cheio de verdade. 
Se meditarmos na Palavra o tempo todo e 
tentarmos praticar a verdade, o Espírito Santo 
nos permitirá ouvir Sua voz por meio das 
partes boas do nosso coração. Ele nos ensina a 
verdade e nos lembra de todas as coisas que são 
verdadeiras (João 14:26).

Por exemplo, quando você é insultado e 
perseguido injustamente por causa do nome 
do Senhor, Ele lhe lembra em Mateus 5:11-
12, “Bem-aventurados serão vocês quando, 
por minha causa os insultarem, perseguirem e 
levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.” 
Se você tiver a Palavra em seu coração como 
pão da vida, poderá ouvir a voz do Espírito 
Santo lhe aconselhando a se regozijar e dar 
graças. Quando obedecer àquela voz com fé, 
poderá passar facilmente no teste e glorifi car a 
Deus. 

Aqueles que têm a Palavra de Deus como pão 
da vida podem ser guiados pelo Espírito Santo. 
Ao obedecer à Sua voz, podem derrotar Satanás 
e ouvir a voz do Espírito claramente, recebendo 
sempre Sua direção. Desta forma, podem ser 
guiados a caminhos de prosperidade o tempo 
todo.

Passo 1  
 ���

Ouvir, Ler, Memorizar a Palavra de 
Deus Diligentemente, e Gravá-la no 

Fundo do Nosso Coração
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    “Depois de 15 anos, Posso Andar de Bicicleta e Fazer Trilhas! Parece que Estou Sonhando!”

Sofria com dores em meu joelho 
esquerdo por  25 anos.  Fiz  uma 
cirurgia em minha cartilagem, mas 
cont inuei tendo dores, que mais 
tarde desencadearam uma artrite. 
Eu v iv ia  com dor  e  tomava um 
analgésico sempre que ela se tornava 
insupor tável.  Fui aconselhado a 
evitar alguns exercícios como andar 
de bicicleta, de que tanto gostava. 
Muitas coisas me foram restr itas 
devido ao problema.

Em 2015 meu médico me disse 
que  a  s i t uação t i n ha  piorado e 
me  suge r iu  u m a  c i r u rg i a  pa r a 
subs t i t u ição  d a  ju nt a  o  quanto 
antes possível. Minha cirurgia foi 
agendada para o dia 7 de junho 
de 2016; mas eu f iquei sabendo 
que a Rev. Heesun Lee, Pastora 
Conselheira da Manmin world, viria 
à Suíca, e cancelei corajosamente o 
procedimento.

Já  t i n ha  v i s to  e  ouv ido  fa la r 
de muitas pessoas sendo curadas 
de muit as  doenças por meio da 
oração com lenço (Atos 19:11-12). 
Tive esperança por minha cura e 
ganhei fé. Minha esposa e eu nos 
preparamos com orações.

No dia 21 de junho, quando a Rev. 
Lee orou por mim, senti um fogo 
sobre os meus joelhos. Depois, a dor 
se foi e eu consegui fortalecer meus 
joelhos e a andar com facilidade. 
Aleluia!

Minha esposa, Gulbahar Shindler, 
tinha assistido um sermão do Dr. 
Jaerock Lee na TBN Rússia em 
novembro de 2011. Ela foi muito 
agraciada na ocasião e começou a 
ouvir suas pregações 10 horas por 
dia no site da igreja. No f im de 
dezembro de 2011, ela foi à Coréia 
e  sent iu a  presença de Deus na 
igreja. Ela foi liberta de uma dor 

nas costas, que já a acometia há um 
ano, depois de receber uma oração 
do Dr. Lee.

Em agos t o  de  2012 ,  eu  e  e l a 
f izemos uma visita à Coréia para 
par t icipar do ret i ro de verão da 
igreja, realizado em Muju, Província 
de Jeonbuk. Inúmeras pessoas ali 
foram cu radas de suas doenças 
por meio da oração do Dr. Lee e 
exper imentaram sinais. Naquele 
lugar de poder, entendi por que 
minha mulher queria sempre ir à 
Coréia.

Testif icamos da igreja a nossos 
conhecidos e temos par t icipado 
do culto da ig reja pela Inter net 
juntamente com outras dez pessoas. 
Os sermões do Dr. Lee enfatizam 
a santif icação, que matou a sede 
dos suíços, que ansiavam tanto pela 
graça de Deus. Em maio de 2016, 
alugamos um edifício e temos tido 

uma fel iz  v ida na fé junto com 
out ros  c rentes ,  como na  Ig reja 
Primitiva.

Hoje eu amo andar de bicicleta 
depois de uma pausa de 15 anos; e 
também consigo fazer até 5 horas 
de trilha, andando. Parece que estou 
sonhando. Agradeço e glor if ico 
a Deus, que nos abençoou com o 
evangelho da santidade.

Em maio de 2004, minha nora me 
evangelizou e eu a segui à Igreja Central 
Manmin. Quando ouvi os sermões do Dr. 
Jaerock Lee, percebi que o Céu e o Inferno 
existem e que o homem deveria andar em 
bondade.

Parei de beber e fumar e tornei-me mais 
amável com minha esposa. Comecei a 
guardar o Dia do Senhor e também a dar 
os dízimos. Voltei a trabalhar e paguei 

minhas dívidas. Em 2009, fui 
curado de peritonite depois de uma 
oração do Pastor Presidente durante 
um culto.

Minha esposa, Diaconisa Jeomsoon 
Lee, e eu nos voluntariamos em um 
santuário local. Como sua comida é 
muito boa, ela prepara o arroz e os 
acompanhamentos para os membros 
aos domingos, e eu os levo à igreja 
de carro.

Foi assim que nasci de novo no 
Senhor; e em 14 de dezembro de 
2016, recebi a bênçãos de ter uma 
nova vida novamente.

Sou carpinteiro e estava trabalhando 
no lado de fora de um edifício para 
um anexo. Estava no quinto andar e 
de repente uma penca de barras de 
madeira, com 3,5 de comprimento 
e pesando 50kg, caiu sobre minha 
cabeça. Meu capacete de segurança 
saiu da minha cabeça, e quando eu 
caí no chão, a parte de cima do meu 
corpo foi para fora do edifício. No 
momento em que eu estava caindo, 
segurei com as duas mãos nas 
molduras de aço que estavam ali 
para uma instalação temporária de 
uma parede. Fiquei pendurado ali 
com uma barra de madeira em meu 
pescoço e com minhas pernas sobre 
ardósias. 

Foi então que quatro pencas de 
barras de madeira que pesavam 
200 kg caíram em minhas pernas, 

mas elas suportaram o peso do meu 
corpo e não deixaram que eu caísse 
do prédio. Sem elas, eu teria caído e 
morrido. 

De poi s  de  10  m i nutos ,  f u i 
resgatado por meus colegas e 
levado ao hospital para checagem 
das minhas condições. Minha 
cabeça estava normal – o capacete 
me protegeu do impacto antes de 
ele sair – e meu pescoço e pernas 
que tinham sido pressionados pela 
madeira também estavam normais e 
sem nenhum problema! Aleluia!

Um colega que vai ao trabalho 
comigo de carro me viu no dia 
seguinte e disse, “Quando eu te 
vi, achei que você tinha morrido 
mesmo; mas aí está você! Creio que 
Deus te salvou porque você sempre 
recebe uma oração do Dr. Jaerock 
Lee no caminho para o trabalho.” 
E depois disse, “Você recebeu uma 
nova vida. Você agora tem um ano 
de idade!”

Fico pensando no que aconteceu 
e não consigo entender como pude 
segurar naqueles moldes de aço naquele 
momento. Não tem como explicar – 
foi a ajuda de Deus. As chances eram 
de 100% para minha morte naquela 
situação, mas Deus me protegeu. 
Agradeço e glorifico a Deus; e também 
estendo minha gratidão ao Pastor 
Presidente, que sempre ora por nós, os 
membros da igreja, com lágrimas.

“Sobrevivi a uma 
Situação de Morte 
Certa pela Ajuda 
de Deus!”
Diácono Kiju Song, 73 anos, Paróquia 19, 
Igreja Central Manmin

Irmão Yurik Shindler, 54 anos, Suíça


