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DEVOCIONAL
MISSIONÁRIOS DE FRONTEIRA TEM LEVADO O EVANGELHO ATÉ A COREIA DO
NORTE
Missionários nas fronteiras da Coreia do Norte tem servido em um perigoso ministério de levar o
Evangelho aos norte coreanos. Em lugares secretos eles se reúnem com os coreanos para estudarem
a Bíblia e orarem juntos. Eles ainda auxiliam as pessoas com ajuda humanitária e orientam os nacionais
em como levar Bíblias para dentro do país.
Na parede da sala de um pequeno salão próximo à fronteira, uma parede com diversos quadros
pendurados com fotos daqueles que sumiram de forma mais inusitadas, a maioria mortos pelo governo
Chinês e Norte Coreano. Esses dois governos trabalham juntos para conter o avanço do trabalho
missionário nas fronteiras, o que eles chamam de proselitismo religioso.
Apesar do monitoramento severo dos países na fronteira, diariamente, diversos missionários se
arriscam para levar a Palavra de Deus aos norte coreanos. Uma missionária solteira que trabalha
diariamente nessa região afirmou: “Eu oro todos os dias antes de sair para meu ministério. Deus está
sempre comigo, não tenho do que me preocupar”. Ela ajuda mulheres norte coreanas que chegam nas
fronteiras.
Os missionários oferecem ajuda financeira, emocional, apoio logístico e direcionamento para
aqueles que estão perdidos, em busca de ajuda. Muitos coreanos retornam para seu país, com um
compromisso de levar o Evangelho aos seus familiares e amigos.
Alguns desses obreiros, bravamente, cruzam as fronteiras para levar alimentos aos famintos na
Coreia. Nessa empreitada perigosa são muitos o número daqueles que foram e nunca mais voltaram.
Algumas famílias de missionários ainda procuram por seus entes queridos já há mais de 20 anos.
Uma mulher coreana batizada recentemente afirmou aos missionários antes de sua volta a
Coreia, que a casa dela se tornaria em um lugar de oração e culto.
Um pastor foi preso na fronteira e morto pelo exército norte coreano. Depois da morte dele, a
pequena congregação colocou um cartaz no salão de culto com as seguintes palavras: “OS MÁRTIRES
SÃO O NOSSO ORGULHO”.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
• Desde 1994, quando o país perdeu seu primeiro líder, Kim Il Sung, o 8 de julho deve ser
respeitado como um dia de luto. Ninguém pode sorrir, beber, dançar ou até mesmo falar alto nas
ruas nesse dia. O aniversário do líder é considerado para marcar a passagem dos anos, e não
o de Jesus Cristo. Por isso, os norte-coreanos não estão em 2018, mas sim em 107.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
• Ore por esses valorosos missionários que arriscam suas vidas diariamente para levar o
Evangelho aos norte coreanos;
• Ore por proteção e cuidado de Deus a todos os norte coreanos que retornam para seu país com
o compromisso de levar as boas novas aos seus contemporâneos.
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

