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DEVOCIONAL
COMO ORAR PELA COREIA DO NORTE?
Um amigo meu, que sabe que eu gosto muito dos coreanos enviou-me nessa semana 5 versículos que
eu deveria orar em favor da Coreia do Norte. Fiquei feliz com a inciativa dele e fui meditar nos
versículos. Realmente as palavras dos versículos são bem pertinentes com a realidade da Coreia que
resolvi compartilhar com os irmãos, porque assim vamos ter mais pessoas orando nesse sentido em
favor dos nossos amados coreanos.
Marcos 4:39: “E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece! O vento
se aquietou e fez-se grande bonança”. Nos últimos meses mais de 10 mil pessoas foram presas,
encarceradas e algumas mortas na Coreia. Missionários foram presos também. Muitas atrocidades que
a mídia não mostra para o mundo. Só Jesus mesmo para acalmar essa tempestade. Ainda no
Evangelho de Marcos Jesus pergunta aos discípulos “Por que sois assim tímidos? Como é que não
tendes fé? (4:40).
Lucas 18:16: “Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos
e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus”. Ser cristão na Coreia é um desafio muito
grande. Criar os filhos nos caminhos do Senhor é algo que requer muita determinação. Oremos para
que os líderes norte coreanos deixem que os pequeninos venham a Cristo.
João 4:10: “Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede; dá-me de beber, tu lhe pedirias, e
ele te daria água viva”. Muitas famílias separadas na Coreia por diversas circunstâncias. Filhos que
passam a vida toda sem verem seus pais. Mães que morrem em frente de seus filhos. Histórias muito
tristes de serem contadas. Que Deus encha essas vidas com a água viva, vinda do Alto.
Mateus 14:28: “Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre
as águas”. Andar sobre as águas é um milagre. Pedro ouviu a voz de Deus e fixou seus olhos Nele,
com isso andou sobre as águas. Os coreanos precisam de milagres. Ore para que Deus os ajude a
discernir a voz de Deus e manter seus olhos fixos Nele somente.
Lucas 23:34a: “Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”. Os líderes
norte coreanos estão cegos. Precisamos orar por eles, para que possam experimentar o perdão de
Deus, pois eles não conseguem discernir o que estão fazendo com o povo escolhido de Deus. Ore
pelos governantes da Coreia.
Orar a Bíblia é um exercício saudável, útil para orarmos pelas nações e pela nossa própria vida.
OREMOS!

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•

É proibido ter o mesmo nome do líder da Nação. Desde que Kim Jong-un assumiu o poder, em 2011,
todo cidadão homônimo devem mudar de nome “voluntariamente” para que, assim, a personalidade
única do supremo seja destacada.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•

Os cristãos na Coreia pedem oração não para que o regime termine, mas pedem pela conversão do líder
ditador.

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

