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DEVOCIONAL
Meu Mundo Ideal
Um garoto de 12 anos de idade, que segundo informações confidenciais faz parte da família real da Coreia
do Norte, escreveu um poema intitulado “Meu mundo ideal”. Em uma tradução livre o poema diz:
“Se eu pudesse descrever meu mundo ideal, ele seria sem armas e bombas atômicas;
eu destruiria todos os terroristas; faria com que as pessoas parassem de usar drogas e
excluiria a palavra DROGA do dicionário para esquece-la completamente; faria com que todas
as pessoas tivessem um bom trabalho e faria todos se sentirem alegres; não mais guerras,
não mais mortes, não mais choro. Meu mundo teria apenas uma regra ‘não creiam em Deus’.
Deus não pode nos ajudar porque Deus não existe. Faria com que as pessoas acreditassem
nelas mesmas, trabalhassem muito para serem felizes e alcançassem o sucesso para o seu
futuro. Meu mundo teria apenas um idioma, que seria a língua Coreana. Todos teriam a
mesma quantia de dinheiro, não ricos e nem pobres. Meu mundo ideal as pessoas teriam
liberdade e seriam extremamente felizes”.
O poema é um grito no silêncio de um regime ditador. Um garoto que expressa seu desejo de ter
um mundo que é um contraste ao regime em que ele está inserido. Esse garoto que está sendo educado
na Suíça, deseja que o seu país tivesse aquilo que ele experimenta na Europa.
Esse garoto escreve daquilo que todos os coreanos gostariam de experimentar. Liberdade,
felicidade, um mundo um pouco mais justo. Na inocência desse garoto ele deseja um mundo sem Deus,
porque desconhece a Graça do nosso Deus.
O poema também expressa um pouco daquilo que temos orado em favor da Coreia. Um país com
liberdade religiosa, mais justo, sem privilegiados e onde as pessoas pudessem ter acesso a mensagem
salvadora do Evangelho.
Que continuemos todos de joelhos dobrados para que num futuro breve a Coreia possa provar
dessa liberdade do Alto.
A Ele seja toda a glória.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•
•

Em grandes cidades da Coreia do Norte, as mulheres não podem usar calças ou andar de bicicleta.
E as saias devem sempre cobrir os joelhos;
O japonês Kenji Fujimoto foi cozinheiro de Kim Jong-il e revelou que o líder norte-coreano só comia
grãos de arroz que tivessem sido previamente selecionados. Antes de cozinhá-los, os funcionários
inspecionavam grão por grão e escolhiam apenas os que estivessem perfeitos.

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

Peça a Deus que os novos convertidos norte coreanos não desistam da fé, mesmo diante da morte;
Ore para que o testemunho dos mártires norte-coreanos possa encorajar outros cristãos do país e
do mundo a se manterem firmes em Jesus;
Ore para que os líderes das igrejas oficiais norte coreanas estejam dispostos a obedecer à Palavra
de Deus, independentemente das circunstâncias.

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

