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DEVOCIONAL
A AUSÊNCIA DE JUSTOS
O capítulo 19 de Genesis relata a destruição de duas cidades inteiras, Sodoma e Gomorra. Decisão
essa tomada por Deus. Aí vem a pergunta, por que Deus decide destruir essas cidades inteiras, sem
piedade. A maioria das pessoas vão responder com segurança, que foi a exagerada presença do pecado
e da iniquidade. Realmente Genesis 18 afirma que o pecado dessas cidades havia se multiplicado, no
entanto, existiam outras cidades na época, com o tanto de pecado como de Sodoma e Gomorra, então,
porque Deus decide destruir apenas elas duas? Na realidade, não foi o pecado que destruiu essas cidades,
mas sim a ausência de justos nelas.
O grande pai da fé, Abraão, intercedeu em favor dessas cidades, diante de Deus (Gn 18: 23-33).
Deus garante ao patriarca que, se houvesse apenas 10 justos na cidade, ela não seria destruída.
Infelizmente não havia nem 10 justos e isso fez com que Deus mantivesse seu plano de destruição. Por
isso, podemos concluir que a causa da destruição não foi o grande número de pecados nessas cidades,
mas a ausência de justos nelas.
Quando pensamos na Coreia, as duas juntas são pequenas e indefesas. Separadas se tornam mais
fracas ainda e fáceis de serem destruídas. As ameaças sobre a Coreia do Norte nas últimas semanas, tem
se intensificado e a destruição dela poderia ser questão de segundos. No entanto, creio que Deus está
poupando esse país, devido a presença dos Seus justos lá. São milhares de cristãos secretos, que sofrem
grandes perseguições, mas que tem dobrado seus joelhos fielmente diante do Eterno. Creio que essa
proteção também tem alcançado a Coreia do Sul que tem uma presença cristã muito expressiva. Essa é a
realidade em outros países também, como Israel que é tão pequeno e rodeado de inimigos, mas que
sobrevive com grandes bênçãos por causa da proteção do Alto, tendo os cristãos como canal dessa
proteção de Deus.
A presença do justo em uma casa, abençoa a todos os que nela vivem. A presença de justos em
uma cidade, traz prosperidade econômica, crescimento e a proteção do Alto. A comunidade cristã protege
toda uma nação com suas intercessões.
Oremos pela Coreia, pelos justos que vivem lá. Oremos pelo nosso Brasil para que a presença dos
justos possa transformar a nossa nação, trazendo justiça e honestidade. Que Deus nos use como Seus
justos, onde quer que estejamos. Que assim seja, para a glória do Pai!!!!

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 a quarta maior força militar do mundo, com um investimento na área militar em torno
de 1.21 milhões de militares. 20% dos homens norte coreanos entre a idade de 17-54 são militares;

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

Ore para que todos os projetos desenvolvidos por organizações cristãs na Coreia do Norte prosperem e mais cristãos
sejam ajudados em suas necessidades físicas e espirituais;
Peça a Deus que Sua vontade seja feita na Coreia e que todo joelho – do presidente ao mais simples camponês – se
dobre diante dele;
Interceda para que a Igreja de Cristo na Coreia do Norte esteja preparada para agir no momento em que o país gozar
de total liberdade religiosa;

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

