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2018 – O DESAFIO NA COREIA DO NORTE CONTINUA
Tendo mais de 24 milhões de pessoas não alcançadas pelo evangelho, sendo o número um entre
os países que mais perseguem o evangelho no mundo, e dentro da chamada Janela 10/40, a Coréia
do Norte, hoje, é certamente, um dos países mais desafiadores para a obra missionária no nosso
tempo.
Com 24,9 milhões de habitantes, sendo 60% de população urbana, este país do leste da Ásia
possui um governo de Partido Único (Partido Trabalhista da Coréia) e um órgão supremo (Órgão
Supremo do Povo), tendo como Chefe de Estado atual, Kim Jong Un. É regido por uma ideologia
nativa chamada Juche, desenvolvida por Kim Il-Sung, avô do atual Chefe de Estado, adotada na
nova constituição de 1972. É, oficialmente, uma república socialista.
Dos 5 povos presentes no país, 2 são considerados povos não alcançados pelo evangelho,
somando, no entanto, o total de 24.7 milhões de pessoas que não conhecem o evangelho. Com
apenas 1,5% de cristãos, sendo estes 1,0% de evangélicos, a Coréia do Norte possui 55,7%
agnósticos, 15,6% ateus, 12,9% de novas religiões e 12,3% de crenças tradicionais.
No que diz respeito às Escrituras, embora haja no país mais de 20 dialetos, a língua oficial coreana
é lida pelos 100% de alfabetizados do país, segundo dados na Unesco de 2008. No entanto,
embora a Bíblia esteja com tradução completa para este país, o maior problema é o acesso às
Escrituras.
A fome é um grande desafio nesse país. Estima-se que 8 milhões de norte coreanos são afetados
pela fome severa. Os campos de concentração é outro grande desafio. Estima-se haver 200 mil
prisioneiros nesses campos, sendo 70 mil cristãos.
A perseguição aos cristãos é constante, colocando o país em primeiro lugar dos países que mais
perseguem os cristãos em todo o mundo. Os cristãos se reúnem em cavernas e em locais remotos.
Um culto cristão pode se resumir, por exemplo, a um encontro casual, com 2 ou 3 em lugar público,
quando os cristãos oram e trocam encorajamento. Também há cultos telefônicos com pastores da
China, que duram mais ou menos 10 minutos.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
• A Coreia do Norte possui o quinto maior exército do planeta. Mais de 1 milhão e 200 mil
homens e mulheres compõem as forças armadas, que são controladas diretamente pelo
Líder Supremo Kim Jong-un. Seus equipamentos, porém, não estão entre os mais modernos.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
• Ore por proteção aos cristãos que se reúnem secretamente;
• Ore por 24,7 milhões de pessoas não alcançadas pelo evangelho;

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

