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DEVOCIONAL
JOELHOS DOBRADOS EM FAVOR DA COREIA

PAI NOSSO QUE ESTÁS NOS CÉUS: A palavra “nosso” inclui nossos irmãos e irmãs norte-coreanos. Oramos com
eles e por eles. O pai deles não é Kim Jung-Un, mas sim o Criador de todas as coisas que O amam e sabe da dor deles.
SANTIFICADO SEJA TEU NOME: Oramos, não em nome de algum homem, mas sim no nome de Deus, que é
adorado pelos cristãos na Coreia.
VENHA TEU REINO: Oramos para que a Igreja norte-coreana possa crescer apesar das perseguições e que os
cristãos possam experimentar a justiça de Deus na vida de cada um deles.
SEJA FEITA A TUA VONTADE, ASSIM NA TERRA COMO NOS CÉUS: Nós não sabemos o que é o melhor para os
norte-coreanos nesse momento. Não sabemos se essa aproximação entre o líder norte coreano e os Estados Unidos
é benéfico ou não. Será uma revolução, momento de mudança ou tudo uma armadilha? Só Deus sabe o que está por
trás de tudo isso, por isso oramos para que Sua vontade seja feita e que a Coreia seja uma nação livre.
O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE: Oramos pelas necessidades físicas dos norte-coreanos. Alimentos
para as crianças, saúde para os idosos e qualidade de vida para todos eles. Que Jesus seja o provedor para eles, de
alimentos, remédios e possa ser o refúgio deles. Que eles recebam o pão para o físico e o alimento espiritual dos céus.
PERDOA AS NOSSAS DÍVIDAS ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS OS NOSSOS DEVEDORES: Oramos para que os
cristãos coreanos consigam perdoar a violência e sofrimento que experimentam todos os dias. Que perdoem os
japoneses pela guerra e por muitas mortes. Que haja cura, restauração de feridas, reconciliação. Que experimentem
a unidade divina.
NÃO NOS DEIXE CAIR EM TENTAÇÃO: Que o líder ditador não seja tentado a usar armas químicas. Que não aja tentação
egoísta de poder. Que as nações ao redor da Coreia possam deixar a vingança nas mãos de Deus. Que possa haver paz
na região.
LIVRA-NOS DO MAL: Que Deus liberte os norte-coreanos das potestades do mal. Que a adoração ao homem
cesse no país. Que eles conheçam a liberdade não só política e social, mas principalmente a liberdade espiritual.
PORQUE TEU É O REINO, O PODER E A GLÓRIA PARA TODO O SEMPRE: Que o Reino, Poder e Glória do Pai possa
ser evidente nessa nação. Que eles adorem ao Senhor, como o Todo Poderoso. Que a autoridade do nome de Jesus
possa estar nos lábios dos norte-coreanos. Assim nós oramos.
AMÉM!!!!

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•

A capital da Coreia do Norte, Pyongyang, é uma cidade reservada apenas para a elite da população. Guardas armados
patrulham as fronteiras para evitar que as classes mais baixas entrem e a maioria dos moradores de Pyongyang vive em
algo que se aproxima ao luxo, se comparado ao resto do país. No entanto, mesmo os três milhões de cidadãos da classe
alta que lá vivem não recebem eletricidade por mais de uma hora ou duas por dia. Às vezes, especialmente no inverno,
a energia desaparece completamente, enquanto milhões de pessoas tentam combater as baixas temperaturas que
podem chegar abaixo de -17° C. Porém, considerando que a maioria das casas fora de Pyongyang nem possui
eletricidade, poder viver na capital é um grande privilégio.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•

A Coreia está mudando. Essa nação isolada parece estar saindo um pouco do casulo. Ore para que essa
mudança seja real, honesta e que seja um tempo em que os cristãos possam exercer sua fé com liberdade.

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

