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DEVOCIONAL
Você sabia?
A Coreia do Norte é um dos países mais isolados do mundo. É como se fosse um outro mundo,
dentro do nosso mundo Terra. O governo ditador força a população a acreditar que eles são os
melhores do mundo e toma atitudes extremas para isso. Alguns fatos pitorescos chamam a atenção do
mundo democrático. Vejam alguns deles abaixo:
1) Na Coreia é proibido chamar o país de Coreia do Norte. Deve-se falar apenas Coreia, pois
não consideram a Coreia do Sul como país. Para eles a Coreia do Sul é dominada por “imperialistas”
americanos e não pode ser considerada como Coreia.
2) É proibido na Coreia a publicação do dia do nascimento de Kim Jong-un, o atual líder do país.
O motivo dessa ordem é porque eles querem fazer a população acreditar que o líder teve um
nascimento sobrenatural, sem data específica.
3) Os mausoléus dos líderes coreanos do passado são considerados lugares sacros e digno de
grande reverência.
4) Os museus do país são usados como vitrine para mostrar os bons e velhos tempos.
Normalmente os museus não escondem o passado negro dos países, mas não é assim na Coreia,
onde só se exalta a história do país.
5) Um prédio enorme em forma de um foguete está em construção no centro da capital coreana,
Pyongyang. Uma ostentação para mostrar poder e força de guerra.
Outros fatos afetam mais quem visita o país. Todos os turistas ou visitantes no país ficam
hospedados no mesmo hotel. Uma maneira de controlar os estrangeiros dentro do país. Um local na
Coreia pode ser luxuoso e horrível ao mesmo tempo. Um museu pode ter piso de mármore luxuoso,
mas não ter água no banheiro.
Nesse mundo isolado chamado Coreia do Norte existe uma população que sofre debaixo de
um regime opressor. Essa situação precisa mudar. Vamos continuar orando por uma transformação
nesse país carente.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
 A maioria dos norte coreanos tem velas em casa, porque a eletricidade é muito racionada, até
mesmo na capital, onde não existe postes de luz público na maioria das ruas;
 A Coreia do Norte possui uma das bandeiras mais altas do mundo. O mastro que está situado
na cidade de Gijeong-Dong, possui 160 metros de altura e suporta uma bandeira que pesa 240
kg, quando seca.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
 Peça a Deus que continue abençoando as reuniões secretas na Coreia do Norte nas casasculto;
 Ore para que Deus cegue as autoridades norte coreanas e seus espiões, para que não
descubram as reuniões secretas;
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

