BOLETIM INFORMATIVO
Nº 43
DEVOCIONAL
Aproximados pela Ideologia
A distância entre a Coreia do Norte e a Cuba é de 12.674 quilômetros em linha reta. Países tão
distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos em suas ideologias.
Nessa semana, ao receber a notícia da morte do ex-líder cubano Fidel Castro, o líder norte coreano
Kim Jong-Un declarou 3 dias de luto no país. Em sua decisão adicionou elogios ao líder cubano, afirmando
ser um “grande amigo e camarada”.
A Coreia do Norte, que vive isolada do resto do mundo, mantém fortes laços com Cuba. Creio que a
ideologia ditatória é que une esses dois países.
Infelizmente os norte coreanos que não conhecem a Jesus enaltecem um líder ditador, por terem os
mesmos ideais opressores ao povo. Apesar da distância entre essas duas nações, os problemas que eles
enfrentam são muito semelhantes.
Um povo que sofre debaixo das mãos de um líder ditador, sofre pela falta de alimentação adequada,
sofre com falta de tratamento de saúde básico, sofre pela falta de liberdade em todos os sentidos. Com
certeza, esse país precisa das nossas intercessões.
A maior similaridade entre esses dois países é a falta de Jesus no coração dos seus líderes, que
poderia gerar uma liberdade religiosa e melhorias consideráveis ao povo.
Vamos dobrar nossos joelhos orando pela Coreia do Norte e aproveitando o ensejo, orando também
pelo futuro do povo cubano.
Que Deus venha derramar da Sua graça e misericórdia no coração desses líderes opressores. Que
Deus esteja revertendo a situação deprimente desses países. Que Deus traga avivamento, para vermos
corações transformados.
Que a Ele somente seja toda a honra e glória.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•
•
•
•

Maconha não é considerada uma substancia ilegal no país;
Na Coreia esse ano não é 2016, mas ano 105 dentro do calendário Juche, que foi adotado no país
em 1997;
A Coreia possui o maior estádio do mundo, com cadeiras para 150 mil pessoas. O estádio chamase Rungnado May Day;
A lei de punição na Coreia vai até a terceira geração da pessoa condenada. Muitas pessoas no país
estão pagando sentenças de crimes que foram cometidos pelos seus avós;

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

Ore para que os cristãos secretos na Coreia possam perseverar em sua fé, apesar das fortes
perseguições;
Ore por liberdade aos nortes coreanos do regime brutal em que convivem;
A economia no país é um desastre. Ore por melhores condições de vida a esse povo;
Ore para que o poder transformador do Evangelho possa alcançar os nortes coreanos e as
autoridades do país;

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

