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DEVOCIONAL
UMA GRANDE PORTA ESTÁ SE ABRINDO
Nesses últimos dois meses temos visto muitas mudanças na Coreia do Norte. Essas mudanças repentinas
têm deixado o mundo em alerta. Por um lado, acreditam que seja uma armadilha do líder ditador de
conseguir uma aproximação com a liderança internacional, por outro lado, os mais otimistas creem que
realmente o país está passando por uma transformação.
Recentemente uma equipe de jornalistas da rede de televisão Al Jazeera visitou a Coreia e observou
grandes sinais de mudanças no país. Projetos de reforma econômica e modernização. Eles também
observaram uma disposição do governo local em realizar parcerias internacionais para melhorar a vida dos
cidadãos norte coreanos.
Para nós cristãos que cremos em Deus, que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou
pensamos, a Coreia pode mudar com a ajuda de Kim Jun-Un ou sem sua ajuda. Temos que aproveitar
desse momento de paz no país para levarmos a mensagem de salvação aos norte coreanos. Uma grande
porta está se abrindo e a Igreja deve usar dessa oportunidade que Deus está nos concedendo.
Vamos dobrar nossos joelhos e interceder pelos milhares de convertidos secretos que vivem no país. Que
o Eterno os conceda um período de paz e liberdade para viver o Evangelho, podendo também dividir dessa
mensagem com seus amigos e familiares. Clamemos pelos cristãos que vivem nos campos de prisão,
sofrendo fortes torturas. Que eles sejam libertos em breve.
O líder ditador norte coreano estudou secretamente na Suíça quando era adolescente. Ele conhece bem
como é viver num país livre. Devemos orar para que ele agora possa fazer mudanças na nação que possam
gerar mais liberdade de expressão a todos.
A Coreia do Norte está mudando. Nós do Projeto Abraão cremos que Deus está agindo nessa nação.
Cremos no poder da oração do povo de Deus. Vamos continuar com nossos joelhos dobrados e nossos
corações voltados para Aquele que pode transformar essa nação.
Unidos para vermos grandes transformações na Coreia do Norte, no Brasil e nas nações. A Ele seja toda a
glória.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•
•
•

É ilegal usar jeans na Coreia do Norte;
Só é possível possuir um computador, se o cidadão norte coreano conseguir uma permissão oficial
do governo para isso;
Segundo seus colegas de classe, Kim Jun-Un não gostava de estudar no tempo que passou na
Suíça.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•
•

Distribuir Bíblias na Coreia é crime para pena de morte. Ore para que essa lei seja mudada e que as
pessoas possam ter liberdade de ler as Escrituras;
Ore para que esse tempo de mudanças que a Coreia vem experimentando nessas últimas semanas,
seja o início de grandes transformações no país.

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

