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DEVOCIONAL
DEUS ESTÁ TRANSFORMANDO A COREIA DO NORTE
Um pastor norte coreano que lidera algumas igrejas secretas no país, escreveu um relatório onde afirma que a
igreja secreta nunca cresceu tanto como nos últimos 5 anos. O pastor afirma que a população é obrigada a adorar o líder
ditador Kim Jong-un como um deus, no entanto, nos últimos anos muitos têm deixado de adorar o ditador. Em função
disso, para preencher o vazio da fé os coreanos estão procurando outras alternativas de fé e muitos deles têm se
convertido.
Esse relatório confidencial desse pastor é confirmado com um relatório oficial do exército americano. Segundo o
departamento de comunicação do exército que atua na fronteira entre as coreias, cada dia mais diminui o número de
adoradores do líder e ao mesmo tempo cresce o número de cristãos. O relatório oficial foi anunciado pelo Secretário do
Estado Americano, Rex Tillerson.
As estimativas de cristãos presos no país por causa da religião também cresceram assustadoramente nos últimos
5 anos. O número saltou de 40 mil para 120 mil. Isso mostra que mesmo que os números não estejam totalmente corretos,
alguma coisa muito grande tem acontecido no país.
O pastor norte coreano conclui seu relatório afirmando que mesmo as pessoas sabendo do alto risco que correm
abraçando a fé em Jesus, mesmo assim, querem abraçar a nova fé.
O Projeto Abraão nasceu com esse propósito, vermos uma transformação na Coreia do Norte. Nos alegramos com
esses números e por presenciarmos o mover de Deus nessa nação tão sofredora. Cremos que isso é só o começo de
grandes coisas que Deus ainda tem a realizar na vida desse povo.
Gaste um tempo para glorificar a Deus pelo cuidado Dele com os coreanos. Ore por mais intercessores em favor
dessa nação. E que o nome de Cristo seja pregado e glorificado na Coreia.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
Apesar da constituição da Coreia do Norte permitir a liberdade de expressão e da imprensa, o governo não permite
isso. Críticas ao governo pela mídia são estritamente proibidos.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE:
1) NOVA GERAÇÃO: Deus colocou em meu coração um desejo ardente de interceder pela nova geração de norte
coreanos que está surgindo. Tendo contato com alguns deles, senti que suas mentes estão mais abertas para
discutir sobre diversos assuntos. Os jovens sempre foram responsáveis por grandes mudanças em diversas nações
ao redor do mundo e esse pode também ser o caso da Coreia. Ore por essa nova geração que está surgindo, para
que eles possam ter a oportunidade de conhecer o Senhor e a coragem de buscar o Senhor em meio às
perseguições;
2) RESTAURAÇÃO DO SANTUÁRIO: A igreja na Coreia já teve muita influência no passado, no entanto, a
comunidade oficial nos dias de hoje é morta e sem vigor. Isso não se refere aos cristãos secretos no país que
vivem uma vida no altar do Senhor, sendo que alguns deles oram 10 horas por dia. Me refiro a igreja oficial que
tem autorização para funcionar no país. Existem apenas 4 comunidades oficiais no país, sendo todas elas na
capital. Nessas comunidades é muito evidente que tudo é apenas um cumprimento de dever. Ore por uma
restauração no santuário, na casa do Pai. Que o Espírito Santo visite essas comunidades, como aconteceu no
passado;
3) LIDERES DOS PAÍSES DO MUNDO: Em todo o mundo os líderes comentam sobre a Coreia do Norte. Muitas
notícias são divulgadas sobre aquela nação. No entanto, percebo que poucos conversam com eles. Muitos falam
sobre eles, mas são poucos que falam com eles. Nossa visão preconceituosa pode mudar totalmente se
começarmos a aproximarmos mais dos líderes dessa nação fechada. Não podemos esquecer que eles são gente
como nós, com sentimentos e coração como o nosso. Se os líderes das nações pudessem aproximar mais dos
líderes da Coreia para a abertura de um diálogo, creio que poderíamos conquistar mais espaço para mudanças
nessa nação. A guerra nunca foi a melhor opção.
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

