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DEVOCIONAL
DIRETRIZES BÍBLICAS PARA A ORAÇÃO
A Coreia do norte se apresenta como um dos mais desumanos regimes políticos. Com um líder ditador, o
povo sofre debaixo de uma liderança atroz. Podemos afirmar com segurança que o regime norte-coreano
é um dos mais brutais da nossa geração. A pior brutalidade tem sido focada na comunidade cristã
evangélica.
No entanto, Deus tem operado nessa nação, que tem apresentado mudanças significativas nos últimos
meses. Essas mudanças são lentas, mas têm sido constantes, trazendo um pouco de refrigério a esse povo
que sofre.
O potencial de mudança é enorme, assim como o potencial para o engano. Por isso, precisamos continuar
firmes com os nossos joelhos dobrados em favor desse povo.
Para auxiliá-lo na intercessão, listamos abaixo algumas diretrizes bíblicas para a oração.
1) Que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu - Mateus 6:10
2) Juízo e justiça a fluir - Amós 5:24
3) Que Trump e Kim sejam dirigidos pela mão de Deus - Provérbios 21: 1
4) Engano demoníaco revelado - II Coríntios 2:11
5) Punição a ser aplicada a agentes criminosos e cruéis - Romanos 13: 4
6) Cristãos perseguidos e todas as pessoas inocentes devem ser libertados - Êxodo 5: 1
7) Líderes injustos a serem removidos e líderes justos a serem levantados - Daniel 4:17
8) Cristãos na Coréia do Norte e do Sul sejam unidos - João 17:21
9) Anulando sofismas e sabedoria para as decisões dos líderes - II Coríntios 10: 4-5
10) Acabar com a adoração da família Kim que são vistos como semi-deuses - Êxodo 20: 2
11) Abrindo céus e liberando exércitos angélicos - Apocalipse 19: 11-14
12) Missão mundial e evangelismo para a Coréia - 1 Timóteo 2: 4
13) Comunidade internacional se aproximou da verdadeira paz - Isaías 2: 1-4
Este é um momento urgente de intercessão para todos os que desejam a justiça. Vamos orar agora, orar
muito (Tiago 5:17), orar de acordo (Mateus 18:19) e orar com autoridade (Efésios 2: 6).
A Deus somente seja a honra e glória!

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•
•
•

Para se adquirir um computador na Coreia do Norte requer-se uma autorização do governo;
Só pessoas da elite do país podem morar na capital;
Pena de morte para moradores que possuírem Bíblias em casa, assistir pornografia ou assistir filmes
da Coréia do Sul;

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•

Os cristãos coreanos sofrem com a falta de Bíblias. A maioria dos cristãos não possui sua própria
Bíblia e muitos não têm sequer acesso a uma. Ore para que ministérios cristãos consigam suprir o
país com Bíblias. A maioria das Bíblias tem que ser contrabandeada e equipes de entrega continuam
sendo necessárias.

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

