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DEVOCIONAL
PROJETO ABRAÃO – UM PROJETO QUE ESTÁ TRANSFORMANDO A COREIA DO NORTE
“Sobre os teus muros, ó Jerusalém (ó Coreia do Norte), pus guardas,
que todo o dia e toda a noite jamais se calarão; vós, os que fareis
lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a eles descanso até que
restabeleça Jerusalém (Coreia do Norte) e a ponha por objeto de louvor
na terra”
(Isaías 62:6,7)
Deus tem ouvido as orações do Seu povo e o Projeto Abraão, mesmo em seu crescimento tímido, tem tocado a nação
mais impenetrável do mundo. Esse exército de soldados incansáveis vai crescer, estabelecer, lutar e declarar a vitória num futuro
breve.
Nosso projeto visa levantar 100 mil intercessores em favor do país com maior perseguição religiosa do mundo, a Coreia
do Norte. Alegria maior é ver a Coreia experimentando novos dias, com mudanças até simples para nós, mas de grande valor
para o povo norte coreano. O que nos causa um riso irônico, como o líder norte coreano autorizando seu povo diferentes cortes
de cabelo, para aquele povo é sempre uma esperança do início de mudanças maiores. Esperança de diálogo, democracia e
liberdade.
Deus tem ouvido o nosso clamor e estamos gratos a Deus porque através do nosso projeto, Deus já chamou dois
candidatos brasileiros a servir o Senhor dentro da Coreia. Os dois estão em fase de treinamento, mas em breve pretendem se
instalar no país. Que benção!!! Louve ao Senhor por isso.
Orar não é um exercício fácil. Não é algo corriqueiro, muito pelo contrário, exige disposição e tempo. É um preço a pagar
muito alto e louvamos a Deus por levantar você meu irmão, minha irmã, disposto a enfrentar essa batalha.
Vocês são os nossos heróis. Sem você o projeto não existiria, mas com seu compromisso o Projeto Abraão avança e
vai conquistando o território norte coreano, bombardeando com nossas intercessões diárias. Vocês são os guardas mencionados
no texto de Isaías citado acima. Guardas que estão dia e noite clamando em favor do povo norte coreano.
Expressamos através dessas poucas palavras nossa gratidão por você fazer parte desse projeto. Agradecemos seu
compromisso e perseverança nas orações.
Que o Eterno nos conceda o privilégio de vermos mais dos milagres de Deus na vida desse povo sofrido.

“Por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá,
porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os
teus filhos”
(Isaías 49:25).

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•

Internet e celulares na Coreia do Norte é privilégio de uns poucos membros da elite, que são protegidos pelo líder ditador;

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE:
•
•

Interceda pelo governo chinês, para que não deporte os fugitivos para a Coreia do Norte, onde sofrerão duras
consequências;
Peça a Deus que envie cristãos para trabalhar na ajuda aos fugitivos norte-coreanos, plantando em seus corações as
sementes do evangelho;

Se você deseja fazer parte desse exército, por favor, envie um e-mail para projetoabraao@gmail.com, fornecendo seu nome completo, telefone, igreja e e-mail.
Se preferir, envie estes dados pelo correio para o endereço:
PROJETO ABRAÃO - Rua Goiás, nº 631 - Parque Nacional - Juquiá, SP - CEP 11800-000.
Acesse nosso site: www.projetoabraao.com.br

