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O mundo tem sofrido com desastres naturais como 

terremotos, furacões, secas e enchentes. Recentemente, 
um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o México e tirou 
mais de 300 vidas. Um homem que socorria as pessoas 
disse, “É como Sodoma e Gomorra. Deus deve estar 
irado conosco.”

Entretanto, Deus é o Próprio amor. Ele teria retirado o 
julgamento de Sodoma e Gomorra se nelas houvesse ao 
menos dez justos. Ele criou cuidadosamente o primeiro 
homem, Adão, para compartilhar com ele o Seu amor 
e nunca teve prazer na destruição dos ímpios, mas 
sempre esperou pacientemente que se arrependessem 
e voltassem para Ele. Até hoje, Ele manifesta Seu 
profundo amor pelas almas com poderosas obras que 
controlam fenômenos meteorológicos.

No princípio de setembro de 2017, o poder e o amor 
de Deus foram revelados claramente mais uma vez. 
O furacão Irma levou grande ansiedade aos Estados 
Unidos. Apenas uma semana antes dele, no fim de 
agosto, o furacão Harvey tinha destruído o Texas e 
a Louisiana, mesmo pertencendo a uma categoria 
inferior ao Irma. O Harvey causou mais de 60 mortes 
confirmadas e prejuízos econômicos estimados em 
aproximadamente US$180 bilhões. O trauma do 
Harvey deixou o governo e o povo dos EUA alerta e 
preocupado.

Com o mais forte furacão do Atlântico já registrado 
se aproximando, o Irma, pedidos de oração foram 
enviados ao Dr. Jaerock Lee dos missionários e irmãos 
da Manmin; Dr. Makhail Morgulis, Presidente da 

Diplomacia Espiritual; Pasdtor Mark Bazalev, do Centro 
Mundial Santidade; Pastor Vitaliy Fishberg, Igreja 
Manmin Sabedoria e Poder de Deus; Pastor Gennadiy 
Zavaliy, ministro em uma grande igreja para falantes de 
russo em Nova Iorque; e muitos outros pastores russo-
americanos nos EUA.

O Dr. Jaerock Lee orou pela questão às 6:45 da manhã 
de 8 de setembro. Depois de sua oração, diferente do 
que as previsões, que diziam que o leste da Flórida 
seria atingido em categoria 4 e que depois o furacão se 
moveria para o norte pela costa leste dos EUA (Figura 1), 
o Irma mudou seu curso indo para o oeste em direção ao 

norte do interior do país. Ele foi se enfraquecendo para 
categorias 3, 2, e 1 e, em 12 de setembro, ele se dissipou 
em forma de tempestade tropical (Figura 2).

É importante ressaltar que ele mudou seu curso 
para ir para áreas mais ao oeste onde estão os parques 
nacionais e terras úmidas com baixo povoamento em 
vez de ir para as áreas mais populosas do leste. Portanto, 
não houve grandes danos. Com a oração do Dr. Lee, os 
EUA puderam escapar de um grande desastre. Cartas de 
agradecimento foram enviadas à igreja pelos pastores e 
irmãos que estiveram sob a proteção de Deus por meio 
da oração do Dr. Lee (leia mais na página 4).

Furacão Irma Acaba 
pelo Poder da Oração!

   Figura 1 Antes da oração_Às 5:00 AM de 7 de setembro    Figura 2 Depois da oração_Às 5:00 PM de 10 de setembro

A previsão era de que o Irma passaria pelo Mar do Caribe e depois iria 
para o norte pela costa da leste da Flórida.

O Irma toma um curso inesperado ao ir mais para oeste interiorano. Ao 
fazê-lo, se enfraqueceu rapidamente e acabou desfalecendo.

Os Seis Livros do Dr. Jaerock Lee que Lançam o Alicerce da Fé

O livro dá aos leitores uma 
ideia  sobre de que t ipo de 
comportamento e coração saem 
orações adequadas para que 
possam oferecer a Deus orações 
efetivas e trazer respostas e 
bênçãos às suas vidas.

Vigiem e Orem
Publicado em 10 línguas 

As leis sobre ofertas registradas 
e m  L e v í t i c o  n o  Ve l h o 
Tes tamento  não  enfa t izam 
apenas um ritual externo para se 
ofertar, mas possuem profundos 
significados espirituais. Trata-
se de um marco para nos ajudar 
prestar a adoração espiritual que 
agrada a Deus.

Adore em Espírito e em Verdade 
Publicado em 5 línguas 

Esta obra explica por que Deus 
nos deu os Dez Mandamentos, o 
sentido espiritual contido neles, 
e a benção de Deus dada àqueles 
que os guardam.

A Lei de Deus 
Publicado em 7 línguas 

Ao olhar para as Dez Pragas, 
o livro explica sobre as causas 
espirituais de desastres que nos 
acometem em nosso cotidiano 
e nos guia pelo caminho de 
bênçãos que recebemos por 
meio da obediência à Palavra de 
Deus.

Vida de Desobediência 
e Vida de Obediência
Publicado em 8 línguas

E x p l i c a n d o  s o b r e  o s  s e t e 
Espír i tos,  o l ivro descreve 
os princípios espirituais para 
se obter respostas; fala dos 
segredos para a benção através 
da semeadura e da colheita; e 
sobre as razões pelas quais não 
somos respondidos em nossas 
orações.

Meu Pai Lhes Dará Tudo O Que 
Pedirem Em Meu Nome
Publicado em 4 línguas

Ao explicar aos leitores o que é a 
fé, como obter uma fé completa, 
e  q u e  t i p o s  d e  o b r a s  s ã o 
manifestas por meio dos pais da 
fé, o livro ensina como ter uma 
vida cristã de verdade e também 
nos fala sobre os tipos de frutos 
que acompanham as obras que 
nascem de uma fé verdadeira.

A Certeza Daquilo 
que Esperamos
Publicado em 4 línguas

As Dez Pragas

Oração

Fé

Dez Mandamentos 

Resposta

Adoração Espiritual 
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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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Jesus sofreu na crucificação pela 
providência de Deus, que queria salvar a 
humanidade já que ela havia se tornado 
pecadora. Então, qual é o signifi cado na 
providência de Jesus ter sido pregado 
pelos pés e pelas mãos?

1. A Razão pela Qual Jesus Foi 
Pregado pelos Pés e pelas Mãos

A maioria das formas de execução 
acaba em um período relativamente 
curto sem levar muita dor ao corpo. 
Entretanto, a crucificação inflige uma 
dor excruciante por muito tempo. 
Quando as mãos e os pés da pessoa são 
pregados na cruz de madeira e ela é 
levantada de forma a fi car perpendicular 
ao chão, todo o peso da pessoa vai para 
baixo e a dor sentida é multiplicada nos 
pontos em que os pregos estão. Além 
disso, uma vez que os executores evitam 
pregar as partes vitais do corpo, a pessoa 
sangra continuamente e fi ca sujeita a dor 
e sofrimento até seu último suspiro.

Por que razão Jesus precisou ser 
pregado pelos pés e mãos? Foi para 
redimir o homem de todos os pecados 
já cometidos e ainda a serem cometidos 
com os pés e com as mãos.

Marcos 9:43-45 diz, “E, se a tua 
mão te escandalizar, corta-a; melhor é 

para ti entrares na vida aleijado do que, 
tendo duas mãos, ires para o inferno, 
para o fogo que nunca se apaga, Onde 
o seu bicho não morre, e o fogo nunca 
se apaga. E, se o teu pé te escandalizar, 
corta-o; melhor é para ti entrares coxo 
na vida do que, tendo dois pés, seres 
lançado no inferno.” Jesus, sem nunca 
ter pecado, nos redimiu dos pecados que 
cometemos com nossas mãos e pés ao 
ser pregado pelas mãos e pés e sangrar 
até a morte.

Portanto, todo aquele que aceita Jesus 
como seu Salvador pode receber perdão 
sem precisar cortar seus pés e mãos 
quando se arrepende, e pode até mesmo 
se livrar de todos os pecados pelo poder 
do Espírito Santo. A fim de perdoar-
nos dos nossos pecados e impedir que 
fôssemos para o fogo do Inferno, Jesus 
Se submeteu ao bruto sofrimento da 
cruz.

Ainda assim, dentre aqueles que 
professam sua fé em Cristo e dizem ter 
se arrependido de seus pecados, muitos 
ainda vivem em meio ao pecado. 1 
João 1:6 nos diz, “Se dissermos que 
temos comunhão com ele, e andarmos 
em trevas, mentimos, e não praticamos 
a verdade.” Se você verdadeiramente 
crê que Jesus foi pregado na cruz pelas 
mãos e pés e sofreu ali por causa dos 
seus pecados, não poderia pecar nunca 
mais.

2. Ande na Luz para Ser Liberto 
da Maldição da Lei

Jesus, sem nunca ter pecado, foi 
amaldiçoado em nosso lugar ao morrer 
no madeiro, e nós que cremos nisso 
fomos perdoados de todos os nossos 
pecados e libertos da maldição da 
lei. Aqueles que creem e, portanto, 
aceitaram Jesus como seu Salvador 
foram libertos de doenças, enfermidades, 
pobreza e todo tipo de desastre.

Sendo assim, os filhos de Deus, que 
aceitaram o Senhor e vivem de acordo 
com a Palavra de Deus, sempre estão 
debaixo de Seus olhos de proteção. Se 
provações e sofrimento aparecem em 
seu caminho mesmo enquanto vivem 
pela Palavra de Deus, são para abençoá-
los. Tiago 1:12 diz, “Feliz é o homem 
que persevera na provação, porque 
depois de aprovado receberá a coroa 
da vida que Deus prometeu aos que o 
amam.” Como dito, vencer tentações 

com ações de graças traz bênçãos no 
espiritual e no natual.

O que você deve fazer se provações 
e sofrimentos aparecerem em seu 
caminho porque você deixou de viver 
pela Palavra de Deus? Está na hora de se 
arrepender rapidamente e se converter 
dos caminhos do passado. Depois que 
você destruir o muro de pecados e orar 
pela fé, as provações e o sofrimento não 
terão outra escolha senão deixá-lo. E 
há também situações em que você tem 
difi culdades não porque pecou, mas por 
causa de incidentes. Mesmo em tais 
vezes, Deus fará Sua obra de acordo 
com a sua fé se você confiar Nele. 
Portanto, por Jesus ter sido amaldiçoado 
na cruz, qualquer pessoa pode ter seus 
pecados perdoados pela fé e ser liberta 
da maldição da lei.

Isso significa que a nossa confissão, 
“Senhor, eu creio!” nos garantirá perdão 
incondicional? Como a Bíblia nos diz 
em 1 João 1:7, “se, porém, andamos 
na luz, como ele está na luz, temos 
comunhão uns com os outros, e o 
sangue de Jesus, seu Filho, nos purifi ca 
de todo pecado”, o perdão de pecados 
está condicionado a ‘andarmos na luz’. 
Em nenhum lugar da Bíblia lemos que 
continuamos recebendo a salvação 
mesmo pecando.

Jesus também nos diz em Mateus 
7:21, “Nem todo aquele que diz a Mim, 
‘Senhor, Senhor,’ entrará no reino dos 
céus, mas aquele que faz a vontade do 
Meu Pai que está no céu.” Portanto, 
o perdão e a perfeita salvação nos 
são dados somente quando aceitamos 
Jesus como nossos Salvador, nos 
arrependemos dos nossos pecados, 
lutamos para nunca mais pecar, e 
andamos na Luz.

3. As Diferenças nos Relatos 
Bíbl icos sobre o que os Dois 
Ladrões Falaram

Quando Jesus foi crucificado, muitas 
pessoas se reuniram ao Seu redor para 
insultá-Lo e zombar Dele. Em ambos 
os Seus lados, havia um ladrão sendo 
também crucificado. Sobre eles, lemos 
em Mateus 27:44, “Igualmente o 
insultavam os ladrões que haviam sido 
crucifi cados com ele.” Depois, em Lucas 
23:39-43 lemos que um dos ladrões 
estava “lançando insultos” a Jesus e o 
outro “repreendeu” o primeiro.

Como essa diferença nos relatos pode 
ser explicada? Isso foi parte da obra 
de Deus para que os leitores de futuras 
gerações pudessem ter uma imagem 
mais vívida do evento. Imagine em sua 
mente: três cruzes em cima do monte 
Gólgota, uma grande multidão reunida 
para testemunhar as execuções que 
estavam para acontecer. Havia soldados 
romanos tentando afastar uma invasão 
de mais curiosos chegando com lanças e 
escudos.

Sob circunstâncias tão desordeiras, 
uma pessoa que estava ao lado de um 
dos ladrões conseguiu ouvir claramente 
o que ele dizia, mas não tão claramente 
o que o outro ladrão falava. Em outras 
palavras, a repreensão que o ladrão 
que tinha se arrependido fez ao outro 
ladrão que insultava Jesus pode soar 
como se o ladrão arrependido estivesse 
repreendendo Jesus. Contudo, as pessoas 
ao lado do ladrão arrependido puderam 
ouvir claramente as palavras dos dois 
ladrões e de Jesus e fi zeram um registro 
mais apurado do ocorrido.

Obviamente, o Deus Todo Poderoso 
podia revelar a quem estava escrevendo 
a  Bíbl ia  todo deta lhe  que t inha 
acontecido. No entanto, ao permitir que 
haja tais diferenças, Deus possibilitou 
que as pessoas que lessem a Bíblia pela 
inspiração do Espírito Santo tivessem 
uma imagem vívida da crucificação 
de Jesus que pode ser comparada a se 
assistir a um filme em um telão dentro 
de um cinema bem equipado.

Sendo assim, quando nos deparamos 
com partes da Bíblia que não concordam 
com nossas formas de pensar, em vez 
de julgá-las com pensamentos e padrões 
carnais, devemos primeiro entender seu 
significado espiritual com a inspiração 
do Espírito Santo.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
agora que vocês aprenderam a razão pela 
qual Jesus foi pregado pelos pés e pelas 
mãos, vocês devem receber o perdão 
de seus pecados crendo nisso. Oro, em 
nome do Senhor, para que suas mãos e 
pés sejam abençoados mensageiros que 
espalham o amor do nosso Salvador 
e para que vocês venham a entender 
a Palavra de Deus pela inspiração 
do Espírito Santo, desfrutando da 
autoridade e das bênçãos das quais têm 
direito como fi lhos de Deus.

A Razão de Jesus ter 
Sido Pregado Pelas Mãos e Pés

“Mas ele foi ferido por causa das 
nossas transgressões, 

e moído por causa das nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a 

paz estava sobre ele, 
e pelas suas pisaduras fomos 

sarados”
 (Isaías 53:5).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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José, A Passagem para a Aliança com Deus
Livro de Estudo Bíblico para Jovens 9

Em celebração ao 35º aniversário da igreja, o 110º livro do Dr. Jaerock Lee 
e 9º para jovens, José, A Passagem para a Aliança com Deus, foi publicado.

Um hebreu de 17 anos de idade que fora vendido como escravo ao Egito 
acreditava na boa vontade de Deus e se tornou a passagem para a aliança 
com Deus. O registro de sua vida faz com que os leitores enxerguem o amor 
e a visão de Deus para com eles e aprendam sobre a verdadeira liderança.

O livro consiste de 14 capítulos agrupados em três partes: Parte I, Um 
Garoto Hebreu se Torna a Segunda Maior Autoridade do Egito; Parte II, A 

Sabedoria de José Salva Seu Povo; Parte III, A Passagem para a Aliança com 
Deus. O livro tem sessões especiais que oferecem conhecimento bíblico e a 
comparação entre a bondade de Jacó com o coração espiritual, e José com o 
coração plenamente espiritual.

Ao seguir a jornada da vida de José a cada passo que ele deu, você vê 
o plano de Deus sendo maior e mais alto do que os planos dos homens, e 
também o amor de Deus, que quer dar somente coisas boas a você. Isso lhe 
ajuda a crescer espiritualmente.

Na tarde de 24 
de junho de 2017, 
estava dir igindo 
com minha esposa 
ao meu lado. De 
r e p e n t e ,  s e n t i 
uma pressão em 
meu pei to,  bem 

no centro. Meu pescoço e o lado esquerdo 
do meu rosto f icaram dormentes, e um 
desconforto se espalhou do meu peito para a 
parte de cima dos meus braços.

Enquanto minha esposa me levava para 
o pronto socorro de uma base militar ali 
perto, recebi a oração pelos doentes do 
Pastor Sênior em meu celular. Passei por 
diversos exames, incluindo de sangue. Fui 
diagnosticado com um possível infar to 

do miocárd io e  f u i  pa ra um hospit al 
especializado em coração no centro da 
cidade.  Naquela noite,  minha esposa 
informou à igreja sobre o que estava se 
passando e enviou um pedido de oração ao 
Dr. Jaerock Lee, que estava orando em sua 
casa de oração no monte. Ele orou por mim.

No dia 25 de junho, fiz novos exames de 
sangue e profundos exames médicos, e no 
dia seguinte, o resultado saiu. Um milagre 
acontecera – o cardiologista disse que meu 
coração estava normal e até mesmo mais 
forte e limpo. Surpreso, ele ainda disse que 
meu coração estava como o de uma pessoa de 
quarenta e tantos anos ou cinquenta e poucos. 
Pela oração do Pastor Sênior que transcende 
tempo e espaço, meu coração fi cou normal e 
até mesmo mais forte! Aleluia!

Depois que ganhei um smartphone, 
começava o dia jogando nas manhãs 
chegando até a convidar amigos à minha 
casa para jogarmos juntos. Gostava 
tanto dos jogos que não conseguia mais 
parar de jogá-los. Participei do Retiro 
de Verão da Manmin real izado em 

agosto de 2017 e,  na 
primeira noite, através 
d a  oração  do  Pas tor 
Sênior Dr. Jaerock Lee, 
vi demônios saindo de 
pessoas com problemas 
mentais e fiquei muito 

chocado. Percebi que o inimigo, o diabo 
e Satanás, controlava e levava os homens 
a pecarem. De repente eu não queria 
mais jogar os jogos e os deletei de meu 
smartphone naquela mesma hora.

Mais tarde, fui curado de uma problema 
em meu sistema nervoso simpático. 
Minhas mãos e pés costumavam ser 
quentes o tempo todo. Às vezes, eu não 
conseguia segurar um lápis, e dormia de 
cueca em um colchão mesmo em meio ao 
inverno. Não podia usar meias e precisava 
de bolsas de gelo para conseguir dormir 
no verão. Entretanto, depois que parei 
de jogar no celular, todo o calor do meu 
corpo se foi e eu senti uma paz imensa. 
Sonho em me tornar um pianista que 
possa glorificar a Deus. Agradeço a Ele 
por ter me curado.

“Meu coração ficou normal e até mesmo mais 
forte da noite para o dia!” 
Diácono Robert Johnson, 70 anos, EUA

“Passei a odiar jogos de smartphone!”
Irmão Youngkwang Kwon, 12 anos, aluno da 5ª série, Igreja Central Manmin

Em abril de 2014 me casei já com uma idade mais avançada. 
Contudo, tinha um problema – queria ter um bebê, mas não 
conseguia. Em maio de 2015 fi z uma salpingografi a e foi constatado 
que minhas duas trompas de falópio estavam obstruídas. Fui a 
uma famosa clínica oriental, mas não fez diferença nenhuma. Em 
dezembro do mesmo ano, meu marido e eu recebemos uma oração 
do Dr. Jaerock Lee, mas como parecia que eu não havia concebido 
naquele momento, logo retornei a outros métodos.

No fim de 2016, fui um especialista em cirurgia laparoscópica 
em um grande hospital e fiz um exame para checar minha função 
ovariana. Fui diagnosticada com falha no ovário, o que diminuía as 
chances de uma gravidez natural para abaixo de 10%, mesmo que 
todo o resto estivesse normal. Pensei em desistir, mas tive dó de meus 
sogros. A partir dali, comecei a orar para que meu ventre se abrisse.

No início de maio de 2017, meu marido e eu estávamos oferecendo 
um culto de família com jejum a Deus com a esperança da benção da 
concepção. Foi me dada a graça de arrepender-me profundamente e 
me derramei em lágrimas de agradecimento. Arrependi-me por não 
ter crido na poderosa oração do Dr. Lee por mais que já tivesse uma 
vida cristã há muitos anos, testemunhado suas poderosas obras e até 
mesmo experimentado algumas em primeira mão.

Um mês depois, estava na hora de minha menstruação descer, mas 
ela não veio. Fiz o teste de gravidez e deu positivo! Não conseguia 
parar de chorar de gratidão. Senti-me tão grata por servir a Deus 
nesta igreja! No dia 15 de junho o obstetra confi rmou a gravidez no 
hospital ginecológico. O médico disse, “Você está com seis semanas 
e o feto está em seu útero. Há saco gestacional e já dá para ouvir o 
coração.” Meu marido e eu estamos tão felizes com este presente de 
Deus. Agradeço e glorifi co a Deus por nos ter abençoado no corpo e 
no espírito.

“Minhas 
Trompas de 

Falópio estavam 
obstruídas, mas 

Deus me Deu 
um Filho!”

Diaconisa Yuna Park, 45, Paróquia 31, Igreja Central Manmin
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Seu Poder Livrou as Pessoas do Furacão

“Um milagre aconteceu pela  
    oração do Dr. Jaerock Lee!”

Pastor Mark Bazalev, World Holiness Center 
(Centro Mundial Santidade)

Northport, Flórida, EUA, 12 de setembro

O furacão Irma foi extremamente forte. Não consigo imaginar o que teria 
acontecido se não fosse pela oração do Dr. Jaerock Lee. A cidade estava 
vazia devido à evacuação da maior parte de seus moradores. Lojas, postos, e 
até mesmo o Walmart e o MCDonald’s estavam todos fechados.

Na manhã de 10 de setembro, domingo, estava previsto que o Irma 
passaria por Northport, onde fica o World Holiness Center. Contudo, depois 
que o Dr. Lee orou por nós, cremos que o Senhor nos protegeria e, portanto, 
não evacuamos, mas permanecemos no centro.

Muitas pessoas nos orientaram que saíssemos, mas sem 
duvidar nós cremos no poder de sua oração. Tínhamos a 
certeza de que um milagre aconteceria. Tivemos falta 
de energia e ficamos sem Internet. Um celular era a 
nosso único meio de comunicação. Por fim, o milagre 
aconteceu. O Irma, que passaria por Naples, Flórida, 
de repente mudou de curso e se enfraqueceu 
rapidamente. Aleluia!

Se o Irma não tivesse enfraquecido e tivesse 
continuado no curso previsto, o nosso World 
Holiness Center certamente teria sofrido grandes 
prejuízos. Depois que o Dr. Lee orou, Deus 
trabalhou; se não considerarmos sua oração, não 
há outra possível explicação para este milagre.

“Crentes e seus familiares da  
 Flórida ficam todos a salvo!”
Pastor James Sim, 
Igreja Internacional Manmin de Nova Iorque
Nova Iorque, EUA, 12 de setembro

Em 4 de setembro recebi uma ligação da Diaconisa Donovon Pinnock, da 
minha igreja. Seus familiares moram na Flórida e ela disse que o furacão 
Irma estava indo para lá e que ele seria muito mais potente que o Harvey, que 
havia atingido Houston, Texas, no fim de agosto. Ela me pediu que enviasse 
um pedido de oração ao Pastor Sênior Dr, Jaerock Lee, no dia 6 de setembro, 
enviei o pedido à igreja central pelos membros da Flórida.

Muitas estações midiáticas de notícias reportaram que o furacão Irma 
tinha subido para categoria 5 e devastado as ilhas do Caribe com rajadas 

de ventos de 250 milhas por hora. Oficiais da Flórida advertiram 
6.5 milhões de pessoas e as puseram sob ordem de evacuação 

obrigatória. As pessoas limparam as prateleiras das lojas e as 
estradas ficaram aglomeradas com inúmeras fileiras de tráfego.

Depois que o Dr. Lee orou, o curso previsto para o Irma 
mudou em direção ao centro da Flórida, diferente das 
previsões que diziam que ele seria paralelo à costa leste 
do estado. Mais tarde, a previsão disse que o Irma iria 
para o oeste da Flórida, no entanto, depois que ele 
passou por Cuba, se enfraqueceu de repente, virou-
se para o norte e atingiu a Flórida como tempestade 
categoria 2. Continuou se enfraquecendo para categoria 
1 e se transformou em uma tempestade tropical. Os 
danos foram pouquíssimos e bem menores do que se 
esperava.

Irmã Valentina Golovina, parente de um membro de 
minha igreja, vive no oeste de Northport, na Flórida. 
Ela disse que nem uma árvore sequer tinha sido 
danificada perto de sua casa. Ela testemunhou com 
alegria dizendo, “O Irma passou por toda a cidade mas 

agora já está tudo limpo e seco!”

“Depois da oração do Dr. Jaerock 
Lee nós fomos protegidos!”

Família de Luis, Jessica e Genesis Estela
Miami, Flórida, EUA, 14 de setembro

Em 6 de setembro o furacão Irma estava indo para 
norte pelo leste em direção a Hialeah, em Miami-
Dade, Flórida, onde vivemos.

Ele já tinha arrasado as ilhas caribenhas e causado muitas mortes e 
enormes prejuízos financeiros por onde passara, e estava indo para o norte 
em direção ao centro da Flórida e sua costa leste como torrentes de chuva 
e ventos de 105 milhas por hora. Vivemos em uma área bastante populosa 
que fica no nordeste de Miami.

Ouvimos a previsão dizer que o furacão traria um desastre catastrófico 
e enviamos nosso pedido de oração ao Dr. Jaerock Lee. Depois de sua 
oração, o furacão que estava previsto para atingir Miami-Dade mudou seu 
curso. Uma previsão também foi alterada – em vez de dizer que o furacão 
passaria pela costa leste dos EUA, falou-se que ele ficaria em paralelo à 
costa oeste. Depois que ouvimos essa notícia, permanecemos em casa sem 
sair.

Na noite de 9 de setembro, foi anunciado que Miami-Dade não mais 
estava sob ameaça direta pelo Irma. Aleluia!

“A oração do Dr. Jaerock 
Lee salvou muitas cidades e 

igrejas!”
Pastor Vitaliy Fishberg, Igreja Manmin 

Sabedoria e Poder de Deus
Nova Iorque, EUA, 13 de setembro

Na manhãzinha de 4 de setembro, 
alguns pastores me chamaram e 

disseram, “Um furacão de proporções 
realmente grandes está indo em direção 
à Flórida e está previsto que ele passe por 
Nova Iorque!” O furacão com a maior categoria, 

Irma, colocou os pastores em grande apreensão.
Em 6 de setembro, com os pedidos dos pastores 

falantes de russo de Nova Iorque, pedi pela oração do Dr. 
Jaerock Lee. Mais tarde, minha esposa Olessya e eu pudemos sentir 

uma paz dentro de nós, pois críamos que nenhum furacão podeia prevalecer 
diante do poder do pastor.

A previsão era de que o Irma atingiria a Flórida no domingo de manhã; 
assim as pessoas da minha região estavam muito ocupadas preparando 
comidas de emergência desde a noite de terça e quarta de manhã, e longas 
filas se formavam no posto de gasolina. Estavam todas assustadas e 
deixaram suas casas. No entanto, o Irma mudou seu curso indo em direção 
ao oeste da Flórida enquanto fazia grande estrago ao passar pelos mares 
caribenhos, e acabou não causando os danos previstos no leste dos EUA. 
Aleluia!

Embora haja muitos pastores proeminentes no Texas e na Flórida, não 
há outro pastor senão o Pastor Sênior cujas as orações já salvaram tantas 
cidades e igrejas.
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Miami
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Northport


