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DEVOCIONAL
POR ESTA CAUSA ME PONHO DE JOELHOS
No dia 22 de Novembro o mundo conheceu o vídeo onde mostrava um soldado norte coreano arriscando sua
própria vida para fugir do regime ditador da Coreia do Norte. A fuga aconteceu no dia 13 de novembro, mas só dia
22 o vídeo foi divulgado. O militar atravessou a fronteira para a Coreia do Sul enquanto vários companheiros atiravam
contra ele. O militar foi resgatado com ferimentos à bala e passou por 2 cirurgias na Coreia do Sul. O vídeo pode ser
visto no link https://www.youtube.com/watch?v=NeqCE1kBSVI
Esse ocorrido é mais uma demonstração de como é difícil viver na Coreia. O desespero faz com que muitas
pessoas arrisquem sua própria vida para fugir do país. Diariamente são dezenas de norte coreanos tentando
atravessar a fronteira com a China em um lago gelado, para alcançar a liberdade. No lado da China ainda não
alcançam a liberdade e começam uma jornada para chegar até a Tailândia, o único país na região que recebe os
norte coreanos. Na Tailândia são enviados para a Coréia do Sul por questões do idioma, o que facilita mais a
adaptação ao novo local. O governo sul coreano tem um treinamento para os norte coreanos em como viver em uma
sociedade onde há liberdade.
Esse militar é apenas um exemplo de milhares de pessoas que já não suportam o regime ditador do país.
Aqueles que não reagem, na grande maioria, não o fazem por medo. Os que vivem no país devem mostrar extrema
reverencia à família Kim, o líder ditador. Reverenciar os líderes é lei, com pena de morte para quem se opor a isso.
A perseguição para os cristãos é ainda maior. Estima-se que 50 milhões de cristãos vivem nesse país, onde
é proibido falar de Jesus, ler a Bíblia ou se reunir com os irmãos da mesma fé. São muitos cristãos que são presos,
torturados e até mortos diariamente na Coreia. Ser cristão é um ato de ousadia e coragem.
Creio que se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, ele diria as mesmas palavras que ele disse aos
Éfesos em Efésios 3:14 “Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai”. Com certeza, Paulo veria a importância
de nos colocarmos de joelhos dobrados em favor dos cristãos norte coreanos.
Os cristãos na Coreia do Norte sempre afirmam que se sentem muito animados quando sabem que os cristãos
ao redor do mundo estão orando por eles. Se não fossem as orações, como poderíamos abençoar nossos irmãos de
tão longe, vivendo em um país tão difícil de se viver? Essa é uma causa que vale a pena dobrarmos nossos joelhos.
Agora que você sabe quanto importante é a nossa oração em favor deles, vamos ter esse compromisso de
orar diariamente por eles. Incentive seus amigos, irmãos e familiares a orar pelos cristãos norte coreanos. Organize
reuniões de oração em sua comunidade especificamente para interceder por eles. Deus vai honrar sua fé e iniciativa.
Esteja disponível nas mãos do Pai, para que Ele use a sua vida para transformar vidas ao redor do mundo,
principalmente em locais difíceis como o país mais difícil do mundo para se viver, a Coreia do Norte.
Que Deus o encontre na brecha.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
Desde 1994, quando o país perdeu seu primeiro líder, Kim Il Sung, o dia 8 de julho deve ser respeitado como
um dia de luto. Ninguém pode sorrir, beber, dançar ou até mesmo falar alto nas ruas nesse dia. O aniversário do líder
é considerado para marcar a passagem dos anos, e não o de Jesus Cristo. Por isso, os norte-coreanos não estão
em 2017, mas sim em 106.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
Organizações missionárias voltadas para a Coreia prosseguem em sua preparação. Louve a Deus pelo
grande volume de recursos que está sendo disponibilizado para ajudar a Coreia do Norte. Ore para que as
organizações missionárias encontrem formas de realizar seu trabalho nos dias de hoje. Ore também para que estas
organizações estejam preparadas para agir conjuntamente quando as portas do país se abrirem para o exterior.
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

