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“Estou morrendo de fome”
Fome é o nome que damos à sensação fisiológica, no qual nosso corpo percebe que necessita de alimentos para manter as
atividades inerentes à vida. A falta de suprimentos para conter a fome geram perda de peso, dor, levando eventualmente, à
morte. Na minha infância quando essa sensação de fome aparecia eu logo dizia “mãe estou morrendo de fome”. Meus filhos
aprenderam muito rápido essa expressão, pois sempre corremos para preparar algo a eles quando essa expressão é usada.
Essa expressão “estou morrendo de fome” quando usada pela maioria de nós, significa apenas uma força de linguagem para
expressar nossa necessidade de alimentos. Não significa que estamos morrendo de fome, mas sim uma hipérbole (figura de
linguagem de exagero). O que para a maioria de nós é apenas uma figura de linguagem, para grande parte das crianças norte
coreanos é uma realidade.
O índice de mortes de crianças por fome na Coreia do Norte é assustador. As mortes acontecem principalmente entre as crianças
de 0 a 2 anos. O pior é que esse índice é crescente e a cada ano a situação tende a piorar. Essa realidade força crianças a
comerem grama e cascas de árvores. Muitas crianças morrem envenenadas, por se alimentarem de plantas venenosas, sem
darem conta disso.
A situação de fome não atinge apenas as crianças, mas também os adultos. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU)
apenas em março de 2011 mais de 6 milhões de pessoas procuraram as 41 organizações não governamentais (ONGs) existentes
no país em busca de alimentos.
Essa realidade precisa mudar e é por isso que nasceu o Projeto Abraão. Entendemos que não podemos mais esperar
passivamente por mudanças nesse país, mas agirmos para que essas mudanças aconteçam o mais breve possível.
Com o nosso clamor Àquele que pode fazer todas as coisas, Aquele que pode agir no impossível, vamos vendo aos poucos essa
nação sendo transformada pelo poder do Alto.
Em busca de 100 mil intercessores em favor da Coreia do Norte, assim nosso projeto caminha. Contamos com suas orações e
divulgação do projeto. Quanto mais orações, mais transformações vamos ver nesse país.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•

Em caso de incêndio em residências na Coreia, os norte coreanos são orientados a tentarem salvar em primeiro lugar
os quadros contendo a foto do líder ditador do país;

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•
•

Peça a Deus pela reunificação pacífica das Coreias e que seja sob um governo que O glorifique;
Ore para que o ódio e o preconceito construídos ao longo do século 20 não sejam obstáculos na evangelização dos
norte-coreanos pelos sul-coreanos.

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

