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“Levamos Felicidade com Poder, Oração, 
Amor e Obras de Caridade!”

Os membros da igreja se reúnem todos os dias A igreja ajuda os necessitados

Sinais, maravilhas, e obras poderosas se desdobram na igreja O Senhor está aumentando o número de pessoas salvas

A Igreja Primitiva foi estabelecida 
pelos apóstolos que testemunharam 
a ressurreição e ascensão do Senhor. 
Mesmo sob grandes perseguições, 
eles experimentaram um avivamento 
explosivo pelas obras poderosas do 
Espírito Santo, o que foi a fundação 
para os ministérios cristãos. Desde 
então, inumeráveis igrejas têm sido 
fundadas por todo o mundo. Hoje 
algumas igrejas não têm cultos cedo 
pela manhã ou às quar tas-feiras. 
Out ras têm apenas um culto no 
domingo, sem um culto de domingo à 
noite. 

En t r e t a n t o ,  a  Ig r e ja  Ce n t r a l 
Manmin está cheia de pessoas que 
anseiam por pregações, não apenas 
nos cultos matinais e noturnos de 

domingo, mas também nos de quarta 
e nas vigílias de sexta. Há também os 
cultos matinai, os cultos de louvor e 
adoração para jovens às terças, cultos 
de louvor e adoração aos sábados 
para estudantes e crianças, reuniões 
de oração distritais às terças, cultos 
de células para mulheres às sextas, 
e cultos de células para homens às 
quintas.

Os membros da igreja têm estado 
mais fervorosos ultimamente como 
nunca. Oram nas reuniões diárias de 
oração e nas reuniões especiais de 
oração assim como na Reunião de 
Oração Daniel. Recebem o fogo do 
Espírito Santo assim como as pessoas 
receberam no na casa de Marcos, e 
oram pelo reino e justiça de Deus.

Os membros da igreja pr imitiva 
e s t i m a v a m  o s  i r m ã o s  e  i r m ã s 
comprados pelo sangue do Senhor. 
Eles compartilhavam o que tinham e 
praticavam o amor do Senhor em obras 
e em verdade. A Igreja Central Manmin 
também colocou a ‘Caridade’ como um 
de seus tópicos diários de oração e tem a 
praticado.

A Associação de Caridade da igreja 
fornece custos básicos de vida, arroz e 
alguns outros alimentos a mais de 1,000 
famílias, incluindo famílias encabeçadas 
por cr ianças e idosos que moram 
sozinhos e vão à igreja. Os membros da 
Missão Amor do Senhor, que consiste 
de refugiados norte-coreanos, também 
recebem o mesmo apoio mensalmente. 
Bolsas de estudo são dadas a alunos com 

dificuldades financeiras. O Dr. Jaerock 
Lee apoia estudantes com as taxas 
necessárias para um estudo em academias 
privadas, transporte, e fundos de urgência/
emergência.

A igreja também dá arroz e kimchi a 
repartições públicas e centros de bem-
estar, e os membros se voluntariam como 
cabeleireiros em tais centros. Além disso, 
membros da Rede Mundial de Médicos 
Cristãos também se voluntariam para 
oferecerem check-ups gratuitos a tais 
pessoas.

A InVictory Media, o principal site de 
portal para pessoas que falam russo e a 
CNL News, cobriu o trabalho de caridade 
da igreja com o título de “A Igreja 
Manmin ajuda mais de 1.000 famílias 
necessitadas por mês”.

Os membros da igreja primitiva se 
reuniam todos os dias e ajudavam uns 
aos outros na plenitude do Espírito 
Santo. Aquilo era possível porque 
muitos sinais e maravilhas eram 
manifestos pelos apóstolos. Tais obras 
de Deus são necessárias especialmente 
nos dias de hoje, em que vemos 
tamanho desenvolvimento da ciência e 
do conhecimento e em que o pecados 
e a incredulidade são tão abundantes.

A Igreja Cent ral Manmin tem 

manifestado cada vez mais sinais, 
maravilhas e obras poderosas – 
desde sua abertura em 1982. Mesmo 
nas 11,000 congregações e igrejas 
associadas, inúmeras obras de poder 
têm se desdobrado por meio da oração 
do Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee: 
chuveiradas durante secas, dissipação 
de tufões, controle de temperatura, e 
cura de doenças. Além disso, obras 
extraordinárias têm acontecido por 
meio do lenço no qual ele orou.

Os membros da Manmin têm sido 
renovados pela palavra de vida e cheios de 
esperança pelo céu. Assim, eles sempre 
se regozijam e dão graças em tudo. Ao 
exalarem a fragrância de Cristo em suas 
famílias, local de trabalho, e negócios, seu 
parentes são evangelizados e as pessoas as 
seu redor são levadas à igreja.

A igreja também proclama Deus, o 
Criador, e Jesus Cristo em cruzadas 
internacionais com a presença de centenas 
de milhares o até mesmos milhões de 

pessoas em países como Estados Unidos, 
Rússia, Israel, Índia, Quênia e Peru.

Com aprox i mad a mente  11,0 0 0 
congregações e igrejas associadas, a 
igreja tem se empenhado em levar todas 
as pessoas de todas as nações à salvação 
por meio da palavra de vida e do poder de 
Deus presentes em seus vários ministérios 
incluindo os livros do Dr. Lee em 
múltiplas línguas, o Jornal Da Manmin, e 
a Rede Mundial de Médicos Cristãos que 
cobre aproximadamente 170 países.
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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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Para que a vida física seja sustentada, 
o indivíduo precisa se alimentar e 
beber água para se manter hidratado. 
A água permite a digestão e a absorção 
de nutrientes assim como o descarte 
de resíduos e materiais venenosos do 
corpo. O mesmo tipo de processo se 
aplica ao espírito.

Depois de aceitarmos Jesus Cristo 
e nascermos de novo da água e do 
Espírito Santo, ganhamos o direito de 
nos tornarmos fi lhos de Deus. Devemos 
então “comer a carne e beber o sangue 
do filho do homem” para sustentar a 
nossa vida espiritual.

Hoje vamos mergulhar no signifi cado 
de “comer a carne do fi lho do homem”.

1. O Significado de “Comer a 
Carne e Beber o Sangue do Filho 
do Homem”

O que significa comer a carne do 
filho do homem? É espiritualmente 
consumir a carne de Jesus, que é a 
verdadeira comida que leva à vida 
eterna.

João 1:14 nos diz, “Aquele que é a 
Palavra tornou-se carne e viveu entre 
nós. Vimos a sua glória, glória como 
do Unigênito vindo do Pai, cheio de 
graça e de verdade”. Jesus também 
se descreveu como “o pão vivo que 
desceu do céu; Se alguém comer este 

pão, viverá para sempre” na primeira 
metade de João 6:51.

Comer da carne do filho do homem 
— a palavra de Deus, o pão da vida — 
está intimamente relacionada com o 
comparativo de Jesus com o “cordeiro”. 
A maneira de comê-lo é registrada 
em Êxodo 12 através da analogia do 
cordeiro na Páscoa.

De um modo geral, um cordeiro 
obedece apenas a voz do seu pastor. 
Eles são gentis e fornecem aos homens 
apenas benefícios. Da mesma maneira, 
em obediência apenas à vontade de 
Deus, Jesus deu a humanidade apenas 
coisas boas e como um cordeiro gentil 
Ele se tornou um sacrifício expiatório 
para nós. Entre os cordeiros, aqueles 
com menos de um ano de idade são 
especialmente puros já que ainda não 
acasalaram e em termos espirituais, 
eles são comparados ao nosso Jesus 
que é impecável e sem culpa.

Quando a Praga dos Primogênitos 
varreu todo o Egito atingindo todos 
os primeiros nascidos na terra, como 
descrito em Êxodo 12:7-10, Deus 
instruiu os israelitas a tomar um 
cordeiro para si e “tomar um pouco do 
sangue e colocá-lo sobre nas laterais 
e nas vigas superiores das portas das 
casas nas quais” eles comeriam o 
cordeiro. Deus também deu ao povo de 
Israel instruções detalhadas sobre como 
comer o cordeiro.

2. Comendo o Cordeiro

1) não é para ser comido “cru ou 
cozido com água”, mas assado com 
fogo.

Aqui, “fogo” representa o fogo do 
Espírito Santo, e devemos compreender 
e fazer da palavra de Deus nosso pão 
na inspiração do Espírito Santo (2 
Pedro 1:20-21). 2 Pedro 3:16 adverte-
nos que a interpretação da Palavra de 
Deus que não vem da inspiração do 
Espírito Santo, mas sim de uma forma 
distorcida, vai afastar-nos da verdade e, 
fi nalmente, levar-nos à destruição.

“Comer a palavra de Deus crua” é 
a interpretação literal da palavra de 
Deus sem compreender o significado 
espiritual incorporado Nela.

Consumir alimentos crus pode levar a 

indigestão ou dores. Da mesma dorma, 
“comer a Palavra de Deus crua” pode 
levar a interpretações imprudentes e 
falsas da Bíblia.

Por exemplo, Jesus nos diz em 
Mateus 6:6, “ Mas quando você orar, 
vá para seu quarto, feche a porta e 
ore a seu Pai, que está no secreto. 
Então seu Pai, que vê no secreto, 
o recompensará”. No entanto, em 
nenhum lugar da Bíblia lemos sobre 
os pais da fé orando em “um quarto”; 
Jesus igualmente nunca orou em um 
quarto, mas em um jardim ou em um 
lugar remoto. Significa que quando 
oramos não devemos ser pegos em 
necessidades e preocupações mundanas 
e, assim, repetir as mesmas coisas, mas 
devemos nos comunicar com Deus das 
profundezas do nosso coração.

Em seguida, o cordeiro não é para 
ser comido “cozido com água”. Isso 
nos diz que nenhum elemento deste 
mundo será adicionado à palavra de 
Deus. Os pensamentos do homem e 
seu conhecimento são extremamente 
limitados e nenhuma grande ideologia 
deste mundo é perfeita. A palavra de 
Deus supera qualquer conhecimento 
mundano e é a única verdade duradoura 
e imutável. Tendo isso em mente, não 
se deve testifi car o conhecimento ou as 
especulações deste mundo, mas sim a 
Palavra de Deus encontrada na Bíblia 
interpretada apenas na inspiração 
do Espírito Santo. Através deste 
conhecimento da Palavra transmitido 
pelo Espírito Santo, os crentes devem 
ser ensinados sobre o Deus vivo, 
maneiras em que eles podem encontrá-
Lo, e o modelo correto de uma vida em 
Cristo necessário para a salvação.

2) “Tanto a sua cabeça e suas pernas, 
juntamente com suas entranhas” como 
um todo deve ser comido.

Isto significa que devemos tornar 
a Palavra de Deus encontrada em 
toda a Bíblia nosso pão, de Gênesis a 
Apocalipse.

Ao ler a Bíblia, algumas pessoas 
omitem partes difíceis como Levítico, 
enquanto outras ou recusam ou são 
relutantes em acreditar nas instâncias 
de sinais e maravilhas claramente 
gravadas na Bíblia. Se as pessoas 

ignoram ou desconsideram partes da 
Bíblia que não estão de acordo com 
seus pensamentos, então o que resta 
não é nem a Verdade nem a Fé.

Só a ética e a moral permaneceriam. 
Além do mais, se as pessoas nem 
ao mesmo abrigam em seu coração 
os mandamentos de Deus que são 
aparentemente difíceis de serem 
observados, elas não vão ganhar a 
vida eterna, não importa quantas vezes 
ou com que freqüência possam ler a 
Bíblia.

A Palavra de Deus não é para ser 
tomada em porções e partes, mas deve 
ser pão como um todo. Então, podemos 
ganhar a vida eterna.

3) Nenhuma parte do cordeiro deve 
sobrar até a manhã; qualquer sobra 
deve ser queimada com fogo.

Isso significa que eles tiveram que 
comer o cordeiro antes da manhã 
chegar. Em termos espirituais, “noite” 
refere-se ao período de tempo durante 
o qual o inimigo, o diabo e Satanás, 
exercem autoridade sobre este mundo. 
A “manhã” signifi ca o tempo em que o 
Senhor vai voltar. Devemos comer toda 
a Palavra de Deus – a carne do Filho do 
Homem – antes de o Senhor voltar.

Nos últimos dias, como o mundo 
se torna cada vez mais encharcado 
em pecado e maldade, a escuridão só 
vai crescer. Quando o Senhor voltar, 
a escuridão será levada para longe e a 
luz trará a manhã. Naquele tempo, as 
pessoas vão perceber que tudo o que 
tinha sido escrito na Bíblia é verdade.

Portanto, antes da manhã chegar 
– antes que nosso Senhor regresse – 
devemos diligentemente fazer de toda a 
Palavra de Deus nosso pão, completar 
nossos preparativos como a noiva do 
Senhor, e aguardar Sua vinda.

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 
nossa qualidade de vida neste mundo, 
bem como no céu em termos de lugares 
de habitação celestial e recompensas 
serão na proporção em que fizermos 
pão da Palavra de Deus.

Portanto, oro em nome do Senhor 
para que vocês façam pão de cada 
pedacinho da Palavra de Deus e entrem 
no lugar mais glorioso de todo o Céu.

Comento da Carne e Bebendo do 
Sangue do Filho do Homem (1)

“Jesus lhes disse: ‘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. Todo o que 

come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último dia. Pois a 
minha carne é verdadeira comida 

e o meu sangue é verdadeira 
bebida’” (João 6:53-55).

Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee

●●●
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Às 3:30 p.m., em 2 de janeiro de 2018, 
minha cabeça estava pesada e senti náuseas. 
Minha condição física não era boa. Saí mais 
cedo do trabalho e fui para casa. Enquanto eu 

estava subindo as escadas para a minha casa 
no segundo andar, eu me senti tonto e minhas 
mãos e pés fi caram fracos. Perdi o equilíbrio e 
caí.

Depois de um tempo, eu senti minha cintura 
fr ia e vi que eu estava per to das escadas. 
Percebi que 20 minutos tinham se passado. 
Tentei me subir, mas não tinha forças para fazê-
lo. Eu rastejei até minha casa. Na hora certa, 
meu líder de célula me ligou. Enquanto lhe 
dizia para orar por mim, perdi a consciência 
outra vez. Estava dif ícil respirar. Eu não 
conseguia conversar nem dizer nada.

À noite, meu pastor paroquial, vice-pároco, 
e alguns outros me visitaram e ofereceram a 
oração de arrependimento em meu nome. Meu 
pastor da paróquia orou por mim com o lenço 
em que o Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee tinha 
orado (Atos 19:11-12). Eu queria dizer “Amém”, 
mas eu não conseguia abrir a boca quando vi 
uma imagem parecida com um porco segurando 
minha boca fechada.

Felizmente, quando meu pároco orou em 
nome de Jesus Cristo, senti alguém segurando 
minhas mãos e consegui dizer, “Amém”. 
Meu corpo foi logo fortalecido e eu me senti 
confor tável.  Recuperei completamente a 
consciência. Quando eu olhei em volta para as 
pessoas que estavam lá por mim, eu me senti 
muito grato e comecei a chorar.

Três d ias depois ,  f u i  ao hospit al  e  f iz 
ressonância magnética. O médico disse que eu 
não tinha problemas residuais. Além disso, ele 
disse que até mesmo os traços de um enfarte 
cerebral passado e hemorragia foram embora 
e foi a primeira vez que ele viu um caso como 
o meu. Há dois anos, fui atingido por infarto 
cerebral  e  hemor rag ia .  Embora tomasse 
remédios todos os dias, sentia a cabeça pesada e 
uma dor na nuca como se um martelo estivesse 
me batendo. Mas depois da oração, senti minha 
cabeça muito leve – sinto como se eu pudesse 
voar.

Agradeço ao meu Senhor Jesus Crist, que 
me salvou, e estendo minha sincera gratidão 
ao Pastor Sênior, que sempre ora para que os 
membros da igreja não adoeçam.

Eu tinha um sonho: trazer o lenço 
em que o Dr. Jaerock Lee orou para 
a minha cidade natal, Gorakhpur 
em Ut t a r  P radesh  e  e spal ha r  o 
Evangelho da santidade e do poder 
de Deus. Quando a Igreja Manmin 
de Delhi foi aberta em outubro de 
2012, o Pastor John Kim me passou 
es t a  marav i l hosa  v isão,que  me 
registrei como o primeiro membro 
da igreja.

Sentia-me mal por haver tantas 
pessoas que ainda não tinham ouvido 
o Evangelho, já que minha cidade 
natal é uma área rural que f ica a 
1,000km de distância Deli. Preparei-
me a r mando-me com a Palav ra 
através das mensagens do Pastor 
Sênior Dr. Jaerock Lee.

Na verdade, sempre tive um grande 
medo por ter perdido meus pais em 
tenra idade e não ter recebido uma 
educação adequada. Felizmente, no 
entanto, minha personalidade mudou 
enquanto eu preguei o evangelho 
para retribuir a sua graça por me 
curar de dor nas costas severas 
através de sua oração. Parei de ter 
medo das pessoas e me tornei uma 
pessoa que lidera os outros.

Em maio de 2018, visitei minha 
cidade natal para o casamento de 

um parente. Foi uma oportunidade 
de ouro para alcançar o meu sonho, 
agora que o casamento iria durar 
a l g u n s  d i a s  e  m u i t a s  p e s s o a s 
viriam. Eu fiz uma visita às casas 

dos convidados do casamento e às 
casas dos meus parentes e levei a 
mensagem sobre o Deus Criador, 
as razões pelas quais Jesus é nosso 
único Salvador, e como receber o 
perdão dos pecados. Eu também 
falei sobre a autenticidade da Bíblia 
e disse que ainda hoje obras incríveis 
escritas na Bíblia podem acontecer. 
E eu most rei a apresentação em 

vídeo de obras poderosas de Deus e 
orei por eles com o lenço em nome 
de Jesus Cristo. Depois da oração, 
algo espantoso aconteceu!

Uma mulher  chamada Seema, 

idade 35, foto #1, não podia andar 
e não podia fazer nada nos últimos 
dois anos devido a uma hemiplegia 
esquerda. Mas depois que eu orei por 
ela com o lenço enquanto a oração 
gravada do Pastor Sênior tocava, ela 
levantou o braço esquerdo, o qual ela 
não tinha sido capaz de mexer. Além 
disso, depois que ela recebeu oração 
com lenço duas vezes, ela começou a 

andar!
Além disso, um homem veio até 

mim. Ele disse que tinha ouvido falar 
de milagres manifestados através de 
minha oração e me pediu para orar 
por seu filho Ankush, idade 3, foto 
#2. De nascimento, ele não tinha 
feito nenhum som nem conseguia 
andar. Nenhum tratamento médico 
funcionou para ele. Mas depois que 
eu orei por ele com o lenço em nome 
de Jesus Cristo, ele começou a se 
mover um pouco e também começou 
a fazer sons com a boca. Cinco 
dias depois, ele andou apoiando-
se na parede ou em coisas e depois 
conseguiu andar sozinho. Além 
disso, muitas pessoas foram libertas 
da dor não somente em seus peitos, 
olhos, mas mesmo no corpo inteiro.

Depois que as pessoas na minha 
cidade viram trabalhos tão incríveis, 
elas se arrependeram e aceitaram 
o Senhor. Embora não haja igreja 
a inda ,  ela s  se  reú nem todas  as 
semanas para oferecer o culto de 
adoração com a Manmin at ravés 
GCN em língua Hindi. Eu dou todos 
os agradecimentos e glória a Deus 
que me permitiu testemunhar do 
Senhor Jesus Cristo pela graça de 
Deus, e do poder do pastor.

Diácono Guemsung Lee, 
61 anos, Paróquia Chinesa 1

▲ Seema foi curada da 
hemiplegia esquerda 
após oração do lenço.

▲ Ankush começou 
a caminhar depois da 
oração.

1 2

Diácono Moti Chand, 39 anos, Igreja Manmin de Delhi, Índia

● A parte afetada pelo enfarte foi aberta e o sangue, 
absorvido. Nenhum sequela ficou.

Resultado do exame de RM (depois da oração)
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Minha empresa oferece serviços gratuitos de 
check-up médico para seus funcionários e seus 
familiares a cada maio.

Em maio de 2017, a minha visão foi de 0,9/0.5 
e fui diagnosticado com miopia extrema e 
estágios iniciais de clarividência causada pela 
velhice. Eu gosto de ler e fazer o meu trabalho 
usando um computador, que muitas vezes fez 
com que meus olhos se cansassem. Meus olhos 
ficavam frequentemente vermelhos e eu perdi 
o foco quando tentava ler. Só depois que eu 
conscientemente tentava focar é que as letras 
tornaram-se mais claras.

E m  a g o s t o  d e  2 017,  f u i  n ov a m e n t e 
diagnosticado com hipermetropia devido à 
velhice. Fiz acupuntura para impedi-la de 
desenvolver, mas não houve melhora e minha 
visão estava falhando mais e mais. Estava com 
difi culdades para dirigir à noite. Em fevereiro 
de 2018, acabei comprando óculos. Foi a 
primeira vez na minha vida a usá-los.

Depois, eu sinceramente recebia a oração do 
Pastor Sênior Dr. Jaerock Lee pelos doentes 
com as minhas mãos nos olhos durante todos 
os cultos e cada reunião de oração de Daniel. 
Desde o início de abril, eu me arrependi de 
coração por ter sido sido muito lento em 
renovar-me, embora já levasse uma vida crente 
por um longo tempo. Eu jejuei e orei pela igreja 

também.
Em maio de 2018, eu fi z o check-up médico 

regular novamente após um ano. Minha visão 
acabou por ser 1,5/1.5 sem a miopia.

Agora meus olhos não se sentem cansados 
mesmo depois que eu leio por muitas horas. 
Estou tão grato. Eu apenas orei pelo Reino e 
justiça de Deus com amor pela igreja. Deus 
aceitou esta pequena obra e a minha fragrância 
de coração com alegria e deu-me a resposta.

O s  m e m b r o s  d a  m i n h a  f a m í l i a  s ã o 
testemunhas do poder do Deus vivo. Meu 
filho Jaemin era muito pequeno e magro. Era 
o motivo de oração da minha família. Ele 
estava 18kg quando estava no primeiro ano. 

Mesmo quando ele era um aluno da 4ª série, 
ele ouviu que ele parecia um aluno de pré-
escola. Recebemos a oração do Pastor Sênior 
todos os anos, e agora ele é um aluno de 11ª 
série e 171cm de altura. Quando as pessoas o 
viram crescer tanto, ficaram surpresas e nos 
parabenizaram.

Minha esposa, diaconisa Bongsuk ko, sofria 
de otolithiasis (partículas de cálcio do ouvido 
interno que caem e saem de sua posição, o que 
causa vertigem). Ela tinha muitas difi culdades 
e não conseguia comer bem. Mas depois que 
ela recebeu a oração do lenço no qual o Pastor 
Sênior tinha orado (Atos 19:11-12), ela foi 
curada.

Eu dou todos os agradecimentos e glória a 
Deus porque eu fui guiado para a igreja onde 
eu posso encontrar e experimentar o Deus vivo 
e levar uma vida feliz.

Diácono Kwangseok Kim, 49 anos, Paróquia 12, Igreja Central Manmin

Irmão Viktor Tsyganenko, 75 anos,
Igreja A Fonte da Verdade, Estónia

Resultado do Check-up

Sua visão foi de 0,9/0.5 em maio de 2017, e melhorou para 
1.5/1.5 quando foi verificada em maio de 2018.

Quando a epidemia de gripe suína atingiu a 
Europa, muitas pessoas na Estónia também foram 
infectadas e muitas delas morreram em 2017. É 
mais perigoso para os idosos, então eu tenho a 
vacina contra a gripe e não me preocupe com 
isso.

Mas por volta das 18h em 12 de março de 2018, 
minha temperatura corporal subiu para 40 graus 
Celsius. Tive dores de cabeça severas e calafrios. 
Minha esposa chamou uma ambulância e eu 
fui transferido para a ala de isolamento como 
suspeito.

Enquanto isso, minha esposa, chamada Pastor 
Grigoriy Kolesov, falou sobre a minha situação, 
e pediu a sua oração. Eu estava com febre alta e 
calafrios ao passar por muitos exames. Só orei 
para que minha condição não fosse fatal.

Por volta de 1h em 13 de março, o resultado 
saiu e, infelizmente, era gripe suína. Um pouco 
mais tarde, minha esposa recebeu um telefonema 
do meu pastor. Ele disse que Rev. Heesun Lee, 
Pastora de orientação mundial da Manmin, tinha 
orado por mim e disse à minha esposa para que 
eu recebesse a oração gravada do Dr. Jaerock 
Lee três vezes seguidas. Ela obteve permissão 

do médico e veio até mim. Ela me fez receber a 
oração com seu celular em meus ouvidos. E às 
6:00, algo incrível aconteceu. Minha temperatura 
corporal caiu de 40 a 36,5 graus Celsius.

Os médicos ficaram muito surpresos porque 
me recuperei tão rapidamente e reconquistei a 
temperatura corporal dentro de 12 horas após o 
início. Fui dispensado imediatamente.

♦
O Pastor Grigoriy Kolesov se uniu com Manmin 

e tem espalhado o evangelho da santidade. Nos 
juntamos aos cultos da igreja central de Manmin 
na GCN.

Li os livros do Dr. Lee, Céu e A Mensagem da 
Cruz. Também leio o Jornal Da Manmin e estudo 
a Bíblia. Lembro-me também das mensagens dele 
cheias de vida e obras poderosas que curaram 
inúmeras pessoas de suas doenças na Cruzada 
da Estónia 2010 quando minha esposa e eu 
participamos.

Eu dou todos os agradecimentos e glória a Deus 
que me permitiu ser totalmente restaurado do 
perigo de morte pela oração poderosa. Eu também 
estendo meus agradecimentos ao Pastor Sênior 
que orou por mim.


