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DEVOCIONAL
LIBERDADE PARA ALGUNS NORTE COREANOS
A missão cristã “Liberdade na Coreia do Norte” (Liberty in North Korea), que tem sua base nos Estados Unidos, publicou um
relatório sobre suas atividades referentes ao primeiro semestre desse ano. Os números são bem animadores:
•
•
•
•
•

70 coreanos refugiados foram resgatados pela missão. 530 coreanos refugiados já foram resgatados por essa missão
desde o ano 2010;
22 famílias norte coreanos foram unidas novamente, depois de viverem anos separadas;
17 coreanos reencontraram membros de seus familiares através do apoio dessa missão;
26 bebes coreanos nasceram no campo de refugiados nesse primeiro semestre;
Todos os norte coreanos resgatados são apresentados à mensagem salvadora do Evangelho.

Louvamos a Deus por essa missão e por todos os missionários voluntários que servem a essa missão. Louvamos a todos os
irmãos que apoiam financeiramente essa missão, dando condições de muitos norte coreanos conhecerem a mensagem
libertadora do Evangelho.
Que muitos outros frutos possam vir e que os eleitos possam ser separados pelo Senhor para receberem gratuitamente a
salvação divina.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•

Os norte coreanos são ensinados desde a infância que a grande causa dos problemas mundiais são os americanos. As mães ensinam
seus filhos a cantarem músicas, onde as letras declaram a morte dos americanos imperialistas;

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•

•

Ore para que os estudantes norte-coreanos que fugiram para a Coreia do Sul possam se adaptar rapidamente ao método
de ensino daquele país e conheçam a história da Coreia e da humanidade, sem influências ideológicas. E que também
conheçam o maior personagem da História, Jesus;
Ore para que o amor de Deus seja transmitido tanto por cristãos da Coreia do Sul quanto da Coreia do Norte e que esse
amor una as duas partes do país, dividido há 60 anos;

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

