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DEVOCIONAL
DEUS SEMPRE RESPONDE AO NOSSO CLAMOR
O encontro histórico entre o líder Kim Jong-Un e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que
aconteceu recentemente, tem gerado mudanças na Coreia do Norte. Por décadas a Coreia é um país isolado
do mundo e sem liberdade religiosa. No país que mais persegue os cristãos, agora, aos poucos, cristãos tem
experimentado mudanças no regime do país.
As mudanças estão acontecendo de forma bem lenta, no entanto isso já gerou muita esperança para os
300 mil cristãos no país, parte deles presos em campos de concentração.
Estamos felizes em ver Deus respondendo as orações do Seu povo. Nossos intercessores fiéis do Projeto
Abraão podem regozijar-se no Senhor pela fidelidade dEle em atender ao nosso clamor. Cristãos norte coreanos
conseguiram um pouquinho mais de liberdade para reuniões e cultos. Isso, com certeza, nos inspira a orarmos
mais, pois quando oramos o impossível acontece.
Estudando as Escrituras percebemos pelo menos 3 verdades a respeito da oração.
Primeira, ORAÇÃO MUDA CORAÇÕES. Em Provérbios 21:1 diz que o coração do Rei está nas mãos
do Senhor. A Palavra sempre nos ensina que, quando oramos, Deus muda o coração dos reis e presidentes
desse mundo. Deus estabelece o Seu Reino através das orações do Seu povo.
Segunda verdade sobre a oração, ORAÇÃO MUDA O MUNDO. Deus sempre ouve as nossas orações.
Ele ouve nossa súplica em favor dos nossos irmãos que sofrem perseguições. Ele muda as circunstâncias desse
mundo para abençoar os Seus. O irmão André que ficou conhecido no mundo como o “contrabandista de Deus”
por levar bíblias a países fechados afirmou certa vez: “Nossas orações podem ir onde não podemos. Não há
barreiras, prisões ou portas fechadas quando oramos”. Uma grande verdade essa afirmação.
Terceira, ORAÇÃO CONSTANTE, PRECISAMOS AGORA E SEMPRE. Em 1 Tessalonicenses 5:17 nos
exorta a orarmos sem cessar. Cristãos norte coreanos sempre pedem para orarmos por eles. As esperanças
deles são renovadas quando eles sabem que irmãos ao redor do mundo tem intercedido em favor deles. Nossa
luta é contra principados e potestades, por isso, amados, perseverem em oração. Oremos contra a escuridão
espiritual desse mundo.
Vamos unir nossos corações em favor dos nossos irmãos e irmãs perseguidos por causa da sua fé.
Vamos entrar nessa batalha. Vamos formar um grande exército espiritual de intercessores. Que muitas outras
mudanças possam acontecer para facilitar a vivência dos nossos irmãos nesses países fechados.
A Ele seja toda a glória!!!!

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•
•

A Coreia do Norte segue a regra de punição até 3 gerações. Com isso, se uma pessoa é presa, toda
a sua família também é presa, juntamente com seus pais e avós;
Desde 1990 todos os professores na Coreia tem que saber tocar acordeom.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•
•

Ore para a Coreia continuar mudando. Que Deus possa continuar agindo nessa nação de forma
poderosa;
Ore pela universidade cristã que está estabelecida na capital da Coreia do Norte. Que essa
universidade possa ser uma luz em meio a escuridão do 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

