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DEVOCIONAL
PAZ PARA A COREIA DO NORTE
Em maio de 2017 líderes religiosos de diversos países e de várias denominações se reuniram
em Washington DC para discutir sobre a perseguição aos cristãos em diversas partes do mundo.
Pastores e líderes de mais de 130 países passaram 3 dias refletindo sobre a perseguição religiosa
que assola muitos cristãos em todo o mundo. Além dos líderes, várias agências missionárias se
fizeram representar nesse evento. A pauta maior foi a Coreia do Norte. Ao encerramento desse
encontro todos oraram e clamaram por paz nas Coreias.
Esse evento gerou um pedido em forma de documento ao líder da Coreia do Norte para que
ele lutasse em favor da paz entre as Coreias e que ele se esforçasse para não haver mais
perseguição aos cristãos em seu país. Esse documento só chegou nas mãos do líder norte coreano
no início desse ano. Após receber esse documento Kim Jong-un resolveu enviar uma delegação
de atletas para participar das olímpiadas de inverno que aconteceu recentemente na Coreia do Sul.
Isso foi fruto das orações e clamor de muitos líderes religiosos.
A perseguição na coreia continua, mas estamos orando para que o líder coreano Kim Jongun, que anda atualmente lutando com várias enfermidades, possa ser sensibilizado com a situação
cruel em que muitos cristãos têm sido tratados em seu país nos campos de concentração. Há
esperança que esse documento que ele tem em mãos possa gerar mais frutos.
Apesar de toda a perseguição na coreia, missionários dentro do país sinalizam um
crescimento grande e constante da igreja secreta. Isso é uma grande benção, no entanto, os
cristãos oram por um país livre, onde eles possam adorar a Deus com liberdade.
Deus está escrevendo a história e Ele tem planos para a Coreia do Norte. Você pode participar
desse projeto de Deus, se colocando na brecha em favor dessa nação. Dobre seus joelhos agora
mesmo e levante um clamor pela paz nas coreias e por liberdade religiosa. Que Deus use a sua, a
nossa oração para transformar essa nação.
A Ele seja toda a glória.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•
•
•

A Coreia do Norte tem o maior estádio do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas sentadas;
Até o ano de 1990 todos os professores do país tinham que saber tocar Acordeon. Apesar de não
existir mais essa exigência são muitos norte coreanos que tocam bem o instrumento Acordeon;
As crianças norte-coreanas devem pagar por suas cadeiras nas escolas ou trazer uma cadeira de
casa. Além das cadeiras eles tem que pagar para os aquecedores da escola funcionarem no inverno.

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

Clame a Deus pela conversão de Kim Jung-un, o líder norte coreano;
Ore pela paz nas Coreais e por liberdade religiosa;
Que Deus levante coreanos do sul, que já sabem o idioma e a cultura, para serem missionários no
norte.

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

