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DEVOCIONAL
COLOCANDO-SE NA BRECHA
Segundo o dicionário Aurélio “hábito” significa prática frequente, repetição de certos atos, costume,
tradição. Os hábitos podem ser bons ou maus. Bons hábitos nos fazem pessoas melhores.
Lamentavelmente, os bons hábitos são bem mais fáceis de serem abandonados do que os maus. Um bom
hábito para alimentar nossa vida cristã é a disciplina da oração. A oração faz bem para o físico e para a
alma. No entanto, manter essa disciplina é um desafio diário.
No seu hábito da oração é sempre bom, criar uma lista de motivos para orar. Nessa lista você pode
incluir diversos pedidos, entre eles, pelos nossos irmãos norte coreanos e por essa nação mais fechada do
mundo.
Faça um plano estratégico e específico para interceder pela Coreia do Norte. Imprima um mapa do
país e ore pelas principais cidades. Ore pelo governo, as autoridades e as maiores instituições do país.
Liste os campos de concentração e ore por eles. Pelas famílias, escolas, prisões e orfanatos. Pela
embaixada brasileira no país.
Crie o hábito saudável de orar usando versículos bíblicos. A Palavra de Deus é poderosa e quebra
as barreiras. Vamos orar pela unificação das Coreias com um governo que visa o bem-estar do povo. Que
os feriados nesses dois países sejam momentos de reflexão e ações por mudanças.
A Coreia do Sul vive momentos de prosperidade e crescimento econômico. No entanto, isso pode
levar ao esquecimento de Deus e de Sua ação no país. Que os cristãos sul coreanos não abandonem o
hábito saudável da intercessão.
Que Deus nos encontre na brecha em favor dessas nações. Que Ele nos abençoe ricamente quando
estivermos de joelhos dobrados em favor desse povo.
“Procurei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante
mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei” (Ezequiel
22:30).
Que o Eterno possa nos achar na brecha em favor da Coreia do Norte!

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•

•
•

Na capital da Coreia do Norte, a cidade de Pyongyang tem o Hotel Ryugyong. É o vigésimo quarto
maior hotel do mundo, com 105 andares e 3.000 quartos. Esse hotel passa o ano todo quase vazio
totalmente;
Calça jeans azul é proibido na Coreia. O uso ilegal da calça pode levar a prisão do infrator;
A Coreia do Norte e Cuba são os dois únicos países do mundo que você não consegue comprar
uma coca-cola.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•
•

Ore pelo Segundo encontro entre o presidente americano Donald Trump e o ditador norte coreano
Kim Jong-Un. Que esses encontros possam gerar mudanças no país;
Interceda pelos 300 mil cristãos no país que mantém extremamente secretos. 50 mil deles estão
presos nos campos de concentração.

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

