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A Escola Bíblica Infantil de Verão de 2017 foi 
realizada pelas crianças da Escola Dominical 
com o tema “Poder” (João 14:12). Seu culto de 
abertura se deu no dia 30 de julho de 2017 e seu 
término, no dia 2 de agosto. Os programas foram 
transmitidos ao vivo e, desta forma, crianças de 
várias congregações puderam também participar. 
Algumas congregações incluem: Daejeon, Gumi, 
Gwangju Oriental, Muan, Cheonan, Gwangju, 
Se osa n ,  Ne w G wa ng ju ,  Poh a ng ,  Sokcho , 
Gyeongju, Wonju, Anseong, e Daegu.

No dia 30 de julho, a Rev. Soojin Lee (Foto 1) 
pregou uma mensagem também de título “Poder” 
no culto de abertura. Ela falou sobre os conceitos 
básicos do poder e encorajou as crianças a não se 
mancharem com o pecado, mas viverem segundo 
a vontade de Deus com gratidão a Ele, que opera 
sinais e maravilhas por meio do grande poder do 
pastor na igreja.

Na manhã do Dia 2, a Pastora Miyoung Lee 
(Foto 4) pregou e dirigiu a oração. Ela testificou 
sobre a cura das queimaduras do Irmão Jaeroo 
Lee (Igreja Manmin de Gwangju Oriental). Ela 
pediu as crianças para não se esquecerem do 
amor e sacrif ício do pastor através dos quais 
ele manifesta poder, e para agirem sempre com 
bondade e obediência.

Na manhã do terceiro dia, realizou-se o 10º 

Show de Talentos das Crianças da Manmin. O 
Grande Prêmio foi para a Equipe de Dança Junior 
(Igreja Manmin de Gumi), que apresentou um 
jazz; o Ouro foi para a Equipe Fogo Santo, que 
apresentou ginástica com fitas; a prata foi para 
a Equipe Poder da Re-Criação, que apresentou 
uma peça; e o Bronze foi para o Grupo Musical 
Shining, que apresentou um instrumental.

O Pastora Eunji Han, da Igreja Manmin de 
Gumi, cujos filhos receberam o Grande Prêmio, 
disse, “Os membros já experimentaram o poder 
do pastor como a cura de uma grave dermatite 
atópica e icter ícia. Foram eles mesmos que 
estabeleceram o objetivo de ganharem o Grande 
Prêmio e se prepararam para ele com jejum e 
oração.”

Naquela mesma tarde, a Rev. Heesun Lee (Foto 
3) dirigiu o ‘Power Jesus’ com o Coral Poder 
(power) do Comitê de Artes Performáticas como 
cantores de apoio. Depois de encorajar a todos 
a alcançarem um bom coração que considera 
os outros em sua rápida pregação, ela dirigiu o 
louvor cheia do Espírito Santo. Para fechar, todos 
louvaram ao Senhor oferecendo a Ele a música 
“JESUS” com intensidade.

Na manhã do Dia 4, a Presidente do Centro de 
Oração Manmin, Boknim Lee (Foto 2), dirigiu 
o Culto de Oração Plenitude do Espírito Santo. 

Ela pediu que os professores improvisassem 
um teatro em que eles estariam se livrando de 
elementos de inverdade do coração. Enquanto ela 
orava pelas crianças com o lenço (Atos 19:11-12), 
elas se arrependeram de sentimentos ruins para 
com outras pessoas, sentimentos prejudiciais, e 
palavras e obras de inverdade. Todas ficaram com 
mais vontade de se parecerem com o Senhor, que 
é bondade.

A diretora da Escola Dominical Infantil, Pastora 
Minkyung Jo (Foto 5) disse, “O clima para a 
Escola Bíblica de Verão foi bastante favorável. 
Foi uma grande oportunidade para as crianças 
ansiarem ainda mais pelo mundo espir itual. 
Agradeço e glorifico a Deus por nos abençoar 
com sinais e maravilhas, a todos aqueles que 
ministraram pregações, oraram e louvaram com 
as crianças, e também agradeço a todos os que 
nos ajudaram com amor e carinho.”

Neste ano, em especial, as crianças visitaram 
o Aquário de Água Doce de Muan, onde peixes 
de água doce e de água salgada nadam juntos. A 
água salgada do mar na Igreja Manmin de Muan 
se transformou em água doce e potável com a 
oração do Dr. Jaerock Lee – e é esta água que fica 
no Aquário. Elas também aprenderam mais sobre 
as cruzadas internacionais do Dr. Lee e sobre o 
poder manifesto nelas.

“Quero Parecer-me com o Senhor!”
Escola Bíblica Infantil de Verão 2017
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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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Toda a humanidade havia se tornado 
pecadora. Jesus veio a esta terra e tomou 
sobre Si muitos sofrimentos a fim de 
redimi-la de seus pecados. Se soubermos 
mais sobre o que Ele fez por nós, 
poderemos ver ainda mais a profundidade 
do amor de Deus e ter uma vida cristã 
cheia de entusiasmo. Olhemos, pois, para 
a providência de Jesus ter usado a coroa de 
espinhos.

1. A razão pela qual Jesus usou a 
coroa de espinhos e sangrou

Como Filho de Deus, só faria sentido 
Jesus usar uma coroa de honra e glória. 
Entretanto, em meio ao Seu sofrimento, 
Jesus usou uma coroa com espinhos 
afi ados que, ao penetrarem Sua pele, a dor 
de ter Seu couro cabeludo sendo rasgado 
foi acompanhada pelo sangue que escorria 
por Sua face. Por que Jesus usou a coroa 
de espinhos e sangrou? Para o perdão dos 
pecados cometidos em pensamentos.

No cérebro do homem fi ca o dispositivo 
da memória, que armazena e aplica 
conhecimento. Toda a informação que um 
indivíduo vê, ouve e aprende desde seu 
nascimento é armazenada com um grau 
de sentimento, e isso é “conhecimento.” 
As circunstâncias e ambientes em que 
cada pessoa cresce e é educada variam 
de pessoa para pessoa; e ainda que duas 
pessoas sejam educadas da mesma 

forma e no mesmo ambiente, o tipo de 
sentimento com o qual cada uma aceita 
as informações varia, e é por isso que elas 
possuem diferentes valores e padrões para 
distinguirem o bem do mal.

“Pensamentos” são a reprodução do 
conhecimento à base da necessidade. 
Como o conhecimento que cada indivíduo 
possui é diferente, as pessoas pensam 
de forma de diferente mesmo quando 
testemunham os mesmos eventos. 
Essa diferença é a razão pela qual a 
cultura do país no qual você obteve 
conhecimento pode se tornar objeto de 
crítica em outro. Em outras palavras, 
aquilo que você aprendeu que era 
culturalmente inadequado em sua terra 
pode ser considerado como adequado em 
outra. Além disso, como a maioria dos 
pensamentos das pessoas deste mundo é 
governada por Satanás, eles geralmente 
estão em confl ito com a verdade.

Por exemplo, quando alguém é elogiado, 
Satanás governa a inverdade e traz 
sentimentos de insatisfação e desânimo 
para as pessoas que veem a pessoa 
sendo elogiada. Se elas tivessem apenas 
conhecimento que pertence à verdade, 
Satanás não conseguiria controlar seus 
pensamentos e elas sempre se alegrariam 
naquela situação, dentro da verdade. 
Portanto, devemos ouvir diligentemente 
à Palavra e fazer dela nosso pão diário. 
Podemos nos transformar ao adorarmos 
a Deus em espírito e em verdade e ao 
aceitarmos a Palavra somente com “Sim” 
e “Amém.”

2. Como nos despojar de pecados 
cometidos em pensamentos e ter 
pensamentos espirituais

Quando ouvem a Palavra de Deus, 
algumas pessoas só dizem “Amém” se 
a mensagem estiver de acordo com seus 
pensamentos – se ela não concordar com 
seu conhecimento ou experiência, elas 
podem não falar o “Amém” com tanta 
prontidão.

Na Bíblia, encontramos uma cena 
em que Jesus fala aos discípulos 
sobre a providência da cruz e Pedro 
responde, “Nunca, Senhor! Isso nunca te 
acontecerá!” Isso pode soar como uma 
preocupação carinhosa de um seguidor 
que expressa seu amor por seu mestre, 
mas, na verdade, as palavras de Pedro 
eram resultado de sua mentalidade carnal 
que buscava impedir que a vontade de 
Deus fosse realizada. Foi por esse motivo 
que Jesus o repreendeu dizendo “Para trás 

de mim, Satanás! Você é uma pedra de 
tropeço para mim, e não pensa nas coisas 
de Deus, mas nas dos homens” (Mateus 
16:23).

Como registrado, os pensamentos 
que são contra a vontade de Deus são 
pensamentos carnais. Para as pessoas 
carnais, a mentalidade da carne pode soar 
sábia e boa, mas, na verdade, é hostil para 
com Deus e não tem nada a ver com Ele. 
Romanos 8:7 diz, “a mentalidade da carne 
é inimiga de Deus porque não se submete 
à lei de Deus, nem pode fazê-lo.” Em 
outras palavras, se estiverem em conflito 
com a vontade de Deus, precisamos nos 
despojar de todo pensamento carnal e 
de qualquer conhecimento e informação 
que por muito tempo consideramos como 
corretos (2 Coríntios 10:5).

Desde que me encontrei com Deus, eu 
nunca duvidei de Sua Palavra deixando 
me confundir com pensamentos carnais. 
Sempre pude crer, sem nenhuma dúvida, 
que Deus é o Todo Poderoso, pois 
experimentei Seu poder quando Ele me 
curou de uma só vez de todas as minhas 
doenças. Com essa fé, confio em Deus 
apenas com oração em qualquer tipo 
de situação e já operei incríveis obras 
enquanto cri. Quando confiamos apenas 
em Deus, sem pensamentos carnais, Ele 
defi nitivamente trabalha por nós.

A fi m de nos livrarmos dos pecados que 
cometemos em pensamentos, precisamos 
primeiro santificar nosso coração. 1 João 
2:16 nos diz, “Pois tudo o que há no 
mundo — a cobiça da carne, a cobiça 
dos olhos e a ostentação dos bens — não 
provém do Pai, mas do mundo.”

Quando o coração está cheio de 
maldade e atributos que seguem os 
caminhos deste mundo, nada mais natural 
do que as pessoas nutrirem pensamentos 
carnais. Quando há a “cobiça da carne”, 
desejos mundanos e que são contrários 
à vontade de Deus parecem atraentes e 
prazerosos aos olhos. As pessoas então 
vão atrás deles naturalmente; e quando 
eles se intensifi cam, elas fi cam ainda mais 
suscetíveis a agirem com obras da carne 
(Gálatas 5:19-21). A “cobiça dos olhos” é 
um atributo que agita o coração por meio 
do que a pessoa vê, ouve e vivencia através 
dos sentidos e a faz buscar ainda mais as 
coisas da carne. É devido à “cobiça dos 
olhos” que as pessoas se tornam mundanas 
e passam a ir cada vez mais atrás de coisas 
luxuriosas.

A “ostentação dos bens” é um atributo 
em que a pessoa busca se vangloriar com 

todos os prazeres que tem neste mundo. 
Essa “ostentação dos bens” leva as pessoas 
a se ensoberbecerem e exibirem, buscando 
sempre serem reconhecidas e valorizando 
grandemente a fama e a autoridade. Depois 
que você se livra da cobiça da carne, 
cobiça dos olhos, e da ostentação dos 
bens, você consegue nutrir pensamentos 
espirituais com os quais Deus Se agrada.

3. Deus prepara lindas coroas para 
nós no Céu

Por Jesus ter usado uma coroa de 
espinhos em nosso lugar, somos perdoados 
dos nossos pecados cometidos nos 
pensamentos e poderemos usar lindas 
coroas quando formos para o céu. Existem 
uma variedade de coroas que foram 
preparadas para nós. O tipo de coroa que 
cada pessoa receberá será determinado de 
acordo com o tipo de vida que ela teve.

Por exemplo, existem as coroas 
“imperecíveis” para aqueles que lutaram 
para se desfazerem do pecado depois que 
aceitaram o Senhor e começaram a ouvir 
a verdade (1 Coríntios 9:25); as “coroas 
de glória” para aqueles que se despojaram 
de seus pecados, viveram de acordo com a 
Palavra de Deus, e O glorifi caram (1 Pedro 
5:4); e as “coroas de vida”, que serão para 
aqueles que amaram a Deus ao máximo, 
foram fiéis a Ele a ponto de morte e se 
santifi caram se livrando de toda forma de 
maldade (Tiago 1:12; Apocalipse 2:10). 
Existe também a “coroa da justiça” que 
é para todo aquele que se santificou por 
completo e executou todos os deveres que 
lhe foram atribuídos por Deus com o tipo 
de fé que é agradável aos Seus olhos (2 
Timóteo 4:8).

Apocalipse 4:4 menciona sobre os 
“anciãos” celestiais usando “coroas de 
ouro.” Aqui, “anciãos” se refere a pessoas 
que possuem uma fé como o ouro, que 
não muda e que Deus reconhece, que se 
tornaram completamente santificadas 
e foram fiéis em todos os aspectos. 
Dependendo do nível de santificação e 
fi delidade, Deus recompensa cada pessoa 
com diferentes coroas. 

Irmãos e irmãs em Cristo, ao usar 
uma coroa de espinhos, Jesus não só nos 
redimiu dos pecados que cometemos em 
pensamentos, mas também possibilitou 
que usássemos lindas coroas no Céu. Oro, 
em nome do Senhor, para que você destrua 
pensamentos carnais que são hostis para 
com Deus, O obedeça com pensamentos 
espirituais, e desfrute de uma glória tão 
brilhante quanto o sol no Céu.

A Providência de Jesus Ter Usado 
a Coroa de Espinhos

“Os soldados levaram Jesus para 
dentro do palácio, isto é, 

ao Pretório e reuniram toda a tropa. 
Vestiram-no com um manto de 

púrpura, depois fizeram uma coroa de 
espinhos e a colocaram nele” 

(Marcos 15:16-17).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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O Mundo dos Espíritos Malignos
Antes de Deus começar a Criação, Ele criou o mundo espiritual e seus muitos seres espirituais. Depois, 

a fim de obter filhos verdadeiros com quem pudesse compartilhar do Seu amor para sempre, 
Ele permitiu que o mundo dos espíritos malignos existisse para o cultivo humano.

No mundo espiritual, Deus criou os 
seres espirituais: anjos e querubins. Eles 
eram muito bem organizados em perfeita 
hierarquia para que pudesse executar com 
perfeição as ordens de Deus. Seu número 
era infi nito. Dentre os anjos, três arcanjos 
fêmeas que serviam à Trindade receberam 
de Deus uma natureza humana. Um deles 
era Lúcifer, que servia a Deus. Ela dava 
louvores a Deus com uma linda voz e 
vários instrumentos e O agradava com 

a doçura de suas palavras. Ela era muito 
amada por Deus e desfrutava de grande 
honra e autoridade. 

Com o passar de um tempo inestimável, 
a natureza humana de Lúcifer despertou 
arrogância em seu coração e ela desejou 
ser como Deus. Reuniu-se com seres 
espirituais e fez uma rebelião contra 
Ele. Os dragões que fi cavam ao redor do 
trono de Deus, um terço dos anjos, e um 
grande número de querubins se juntaram 

à rebelião. Entretanto, ela não deu certo e 
todos foram colocados em abismos.

Na primeira noite da Criação, depois 
que Deus separou a luz das trevas, Ele 
libertou Lúcifer, os dragões, e alguns dos 
anjos caídos do abismo.

No Segundo dia, depois que Deus 
criou o firmamento, Ele permitiu que 
eles fi cassem em um espaço, e ali Lúcifer 
estabeleceu seu reino e organizou o 
mundo dos espíritos malignos.

Lúcifer é o líder do mundo dos espíritos 
malignos, e abaixo dela estão dois grupos. 
Esses grupos tentam atrapalhar e acabar 
com o ministério da Trindade.

Lúcifer governa sobre seu reino através de 
dois grupos. Um é a classe que consiste dos 
dragões e seus servos, e o outro é a classe 
que consiste de Satanás e do diabo. Lúcifer 
dá ordens por meio dessas duas classes. 
Aqui, ela fez com que os servos dos dragões 

estejam acima do diabo. Foi esta a promessa 
que ela lhes fi zera a fi m de ganhá-los para 
si quando planejou a rebelião.

P o r t a n t o ,  o  d i a b o  e s t á  n o  n í v e l 
mais infer ior do mundo dos espí r itos. 
Obviamente, o nível dos demônios é o 
mais infer ior;  contudo, demônios são 
or ig inalmente d i ferentes de espí r itos 
malignos. Eles não ficam no segundo céu, 
mas na terra.

Lúcifer, o Líder dos Espíritos Malignos e a Hierarquia 
e os Papéis dos Espíritos Malignos

O Mundo dos Espíritos Malignos Teve Permissão para Existir Após a Rebelião de Lúcifer

Lúcifer 

Dragões

Servos dos dragões

Satanás

Diabo

A Hierarquia do Mundo dos 
Espíritos Malignos

1) Lúcifer, o Líder do Mundo 
     dos Espíritos Malignos   

Lúcifer pode fazer coisas ela mesma, 
mas geralmente lidera o fl uxo das trevas 
de trás das cenas. Através da cultura 
do mundo, especialmente através da 
música, ela tenta controlar a mente e o 
coração das pessoas. As pessoas sob sua 
infl uência pensam e agem da forma como 
ela quer sem que percebam. Hoje em dia, 
a aparência exterior das pessoas, cortes 
de cabelo e até mesmo maquiagem têm 
fi cado cada vez mais provocativos. Isso é 
resultado das infl uências de Lúcifer.

Além disso, com o crescimento da 
cultura secular e sua disseminação 
pela TV e Internet, as pessoas tendem 
a se manchar com o pecado ainda mais 
facilmente. Lúcifer também instiga tais 
pessoas para que fiquem contra Deus. 
Ela usa todo tipo de meio para enganá-
las e fazer com que a adorem.

2) Dragões e seus servos  

Lúcifer também trabalha por meio 
de d ragões. Ela dá ordens a eles e 
e le s  d ã o  o rde n s  a os  seu s  se r vos . 
Entretanto, eles não recebem ordens 
de Lúcifer o tempo todo. Ela plantou 
seu pensamento na mente dos dragões 
há muito tempo.

Por exemplo, assim como Lúcifer 
deseja ser adorada, os dragões também 
desejam.  Assim,  desde os  t empos 

mais antigos, os dragões instigam as 
pessoas a fazerem esculturas à sua 
semelhança em diversos lugares e as 
fazem adorá-los.

Os quer ubins que segui ram seus 
d r a gõ e s  n a  r eb e l i ã o  s e  t o r n a r a m 
seus ser vos.  Sua aparência deixou 
de ser linda e passou a ser pavorosa. 
Como referência, Levítico 11 lista os 
animais que são detestáveis a Deus. 
São esses animais que têm a forma 
e a aparência dos querubins caídos. 
Algumas doenças são causadas pela 
obra dos servos dos dragões. Quando 
você ora pela cura delas, você às vezes 
pode ver um monte de ratos saindo do 
corpo da pessoa. Às vezes, animais 
com a forma de um porco também 
saem.

Agora ,  d ragões  t ambém incit am 
p e s s o a s  m á s  p o r  m e i o  d e  s e u s 
s e r v o s  a  c o m e t e r e m  c r i m e s 
ex t r aord i na r ia mente  c r ué i s  como 
t r á f i c o  h u m a n o  e  a s s a s s i n a t o s . 
Dependendo do animal que incita e 
inf luencia as ações (dentre os servos 
dos dragões), o resultado da maldade 
pode var iar. Cada animal tem suas 
características quando se diz respeito 
a  a t rocidade,  a s t úcia ,  impu reza  e 
imundície.

3) Satanás e o diabo
  
Satanás tem as potencialidades de 

Lúcifer; assim ele prejudica as pessoas 

incitando e instigando pensamentos 
maliciosos e inf luenciando na forma 
de pensar, e também leva doença às 
pessoas. Satanás está continuamente 
espalhando suas formas corrompidas 
de pensar e potencialidades no ar. É 
semelhante a ondas de rádio – Satanás 
i nc u t e  a s  h a b i l id a d e s  d a s  t r eva s 
através do processo mental das pessoas 
cuja ‘recepção de f requência’ está 
conf igurada para receber seu sinal. 
Aqui, a inverdade e os atr ibutos da 
carne de um indivíduo atuam como uma 
antena receptora.

O diabo faz as pessoas colocarem 
pensamentos de inverdade em ação (1 
João 3:8) e também desempenha o papel 
de levar tribulações e af lições a elas 
pelo preço dos pecados que cometem. 
O d iabo não t rabalha d i ret amente 
dentro das pessoas – elas começam a 
ter pensamentos de inverdade pela obra 
de Satanás e, quando seus atr ibutos 
pecaminosos são remexidos em seu 
coração, o diabo começa a trabalhar. O 
diabo agita os atributos pecaminosos e 
isso eventualmente faz com que pequem 
em obras de inverdade (Gálatas 5:19-21). 
Pela obra do diabo, as pessoas cometem 
crimes horríveis que jamais deveriam 
ser cometidos por um ser humano.

Como  Efé s io s  6:10 -13  d i z  pa r a 
fi carmos fi rmes contra as armadilhas do 
diabo, precisamos estar fortes no Senhor 
e no revestirmos toda a armadura de 
Deus.
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Sou líder de patrulha da Divisão 
de Patrulha de Danggok no Centro 
Pol ic ia l  Gwanak.  No d ia  30 de 
junho de 2017, fui eleito como servo 
civil exemplar e recebi honrarias 
do Pr imeiro Minist ro. Já recebi 
m a i s  d e  q u a r e n t a  p r e m i a ç õ e s 
em recon hec i mento  à s  m i n ha s 
contribuições à nação. Foi pela graça 
de Deus que fui tão abençoado muito 
além do que tenho feito por trinta 
anos.

Em novembro de 1993, poucos 
anos depois que me tornei membro 
da Igreja Central Manmin, estava 
pa r t ic ipando de uma supressão 
de motim no Templo Jogyesa. O 
caminhão de escada em que eu e 
meus colegas estávamos tombou e 
nós caímos de uma altura de quinze 
metros. Naquele grande acidente, 
não me feri nada – fui perfeitamente 
protegido. Depois daquilo, comecei a 
tentar viver de acordo com a Palavra 
de Deus seguindo os ensinamentos do 
meu Pastor Sênior Jaerock Lee.

Já est ive em diversos t ipos de 
incidentes em serviço. Devido à 
minha justiça própria, costumava 
estourar com frequência, mas a partir 
de determinado momento, comecei a 
considerar as pessoas que iam até à 
delegacia como almas ‘mais preciosas 
que o mundo inteiro.’ Oferecia-lhes 
água e perguntava se preferiam água 
gelada ou temperatura ambiente. 
Ao tentar ser gentil de todo o meu 
coração, elas se comoviam com 
pequenas ações de amabilidade e 
algumas já seguraram minha mão e 
choraram.

Um dia, um homem foi colocado 
sob custódia. Quando ele fez um 
motim, dez policiais mal conseguiram 
dominá-lo. Ele era um condenado que 
já tinha sido preso repetidas vezes 
por trinta anos. Ele gritava e mascava 
tampinhas de gar rafa ou tampas 
de chaleira. Em um determinado 
momento, um testemunho me veio 
à mente: até mesmo pessoas com 
problemas mentais, possuídas, ou até 
mesmo cães que latem alto têm medo 
da foto do Pastor Sênior.

Entrei na cela de retenção para 
encontrá-lo com a foto do Pastor 
Sênior. Ele estava gr itando e se 

mexendo violentamente antes de eu 
entrar; mas, como eu esperava, quando 
ele viu a foto, ele não conseguia olhar 
para os olhos da foto e tentava evitá-
la. Ele foi para o canto da cela e tentou 
se esconder. Preguei-lhe a Palavra 
de Deus, o abracei e orei por ele com 
lágrimas. Tratei-o com o amor do 
Senhor e ele, no fi m, foi transferido e 
me mandou uma carta da prisão.

Sua car ta dizia , “Est ive preso 
por uma corrente de pecados por 
trinta anos. Agradeço a Deus por 
t ê - la  quebrado.  Também ten ho 
sido muito abençoado lendo o livro 
Exper imentando a Vida Eterna 
Antes da Morte, que você me deu. 
Emprestei-o a outros prisioneiros 

t a mb é m ,  que  o  l e r a m e  fo r a m 
confortados por Deus.” Quando li a 
carta, me derramei em lágrimas.

Em 2016, recebemos um relatório. 
Era sobre uma mulher que vivia em 
uma casa vazia há dez anos. Ela punha 
fogo na casa e ameaçava os vizinhos. 
Primeiro repor tei o caso ao meu 
chefe para que ela pudesse receber 
assistência fi nanceira e administrativa; 
depois fui até ela e orei por ela com 
o lenço sobre o qual o Pastor Sênior 
havia orado (Atos 19:11-12). Também 
dei a ela o testemunho do Pastor 
Sênior e comprei-lhe refeições. 
Cuidei dela tanto espiritual quanto 
financeiramente. Em sete meses, ela 
finalmente voltou ao normal. Agora 

ela tem uma vida normal. Aleluia!
Com esses incidentes ,  sent i  a 

existência do mundo espir itual e 
também me convenci de que até 
aqueles que parecem impossíveis 
de serem recuperados podem ser 
renovados e transformados pelo amor 
e graça de Deus e pelo poder do pastor. 
Meu trabalho é um pouco difícil, mas 
a Palavra de Deus é a lâmpada para 
meus pés e luz para os meus caminhos. 
Tenho experimentado o poder do 
pastor e cumprido alegremente meus 
deveres.

Agradeço e glorifi co a Deus por ter 
me permitido conhecer a verdadeira 
bondade e amor e colocar debaixo de 
Sua direção.

“Meu Neto Foi Curado de 
Hemofilia!”

Meu neto de 9 anos de 
idade, Pablo Sales, recebeu 

o diagnóstico de hemofilia – 
um problema que tira a capacidade do corpo de 
fazer o sangue coagular para parar o sangramento. 
Ela é causada pela falta de fatores de coagulação.

Um dia, Pablo machucou seu braço em um 
acidente de bicicleta. Fiquei muito preocupada, 
pois o sangramento causado pelas veias e vasos 
rompidos poderia fazê-lo perder 
o braço. Graças a Deus, Ele o 
protegeu, mas sempre tivemos 
o  m e d o  d e  q u e  e l e  p u d e s s e 
perder algum membro ou morrer 
quando começasse a sangrar. Não 
conseguíamos viver em paz devido 
àquele medo.

Em julho de 2016, a Rev. Heesun 
Lee, Pastora Conselheira da Manmin 
World, foi até a Igreja Manmin do 
Peru para dirigir seu 10º Culto de 
Aniversário e também um culto de 
cura com lenço em que o Pastor 
Sênior, Dr. Jaerock Lee, havia orado 

(Atos 19:11-12). Tínhamos testemunhado muitas 
pessoas sendo curadas por meio da oração com 
lenço; então eu e Pablo fomos ao culto cheios de 
esperança.

Meu anseio era profundo, pois Pablo tinha 
ferido gravemente sua perna naquele mesmo 
período. Ele recebeu a oração com lenço e voltou 
para casa. Estava bem, como se nada tivesse 
acontecido. No dia seguinte, quando fui ver suas 

pernas, a grave ferida que 
ele tinha havia desaparecido 
e os sintomas causados pela 
falta dos fatores coagulantes 
todos desapareceram. Ele foi 
completamente curado da 
hemofilia. Aleluia!

Q u a n d o  m e u  n e t o 
experimentou o poder em 
pr imeira  mão,  minha fé 
aumentou ainda mais e fiquei 
realmente muito feliz. Minha 
família foi evangelizada com a 
cura de Pablo e eu agradeço e 
glorifico a Deus.

Irmão Pablo e sua avó, 
Irmã Eva Cunyana, 

Igreja Manmin do Peru

“O Poder do Pastor Renovou 
o Coração das Pessoas!” 

Ancião Joongik Jeon, Presidente da Associação de Oficiais da Polícia


