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CONTA AS BENÇÃOS

Encerramos o ano de 2018 contando as bênçãos ocorridas na Coreia do Norte. Em uma retrospectiva rápida temos um saldo
muito positivo para os norte coreanos. A economia do país melhorou; houve uma aproximação entre as Coreias; o líder ditador
concedeu uma liberdade maior para os cristãos e os Estados Unidos começaram a ajudar o país economicamente. Foram muitos
eventos que contribuíram para melhorias na vida do povo em geral.
Contudo, viver na Coreia continua sendo um desafio e um grande sacrifício. Uma missão americana “Liberty in North Korea” que
visa resgatar norte coreanos que sofrem no país, reportou um número de 326 coreanos resgatados só em 2018. Um investimento
alto, mas que tem valido a pena, pois tem dado oportunidade para uma nova vida para muitos coreanos.
Olhamos para trás com um sentimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na Coreia. Um regozijo em nosso coração por
fazermos parte desse grande projeto de Deus para essa nação sofredora. Deus é bom e fiel para com os Seus.
Com expectativas olhamos para o novo ano, na esperança do agir de Deus de forma até mais intensa ainda. Um avivamento
vindo do Alto através das fieis intercessões dos nossos parceiros do projeto Abraão. Um exército de oração clamando diariamente
pelos norte coreanos. Que Deus possa realizar grandes milagres nessa nação nesse novo ano.
Vamos orar hoje a oração do grande pastor C.H. Spurgeon: Senhor, levante em nossas igrejas muitos homens e mulheres que
estejam todos queimando de amor por Cristo e seu evangelho divino. Oh! Dá-nos de volta homens como Antipas, a fiel
testemunha, homens como Paulo, teu servo sincero que proclamou a tua verdade com tanta ousadia. Dê-nos Johns, homens a
quem o Espírito diz às igrejas. Senhor, reaviva-nos! Senhor, reaviva-nos! reaviva a tua obra no meio dos anos em todas as
igrejas! Volta para a igreja de Deus neste país, retorna para ela. Os teus adversários pensam ter tudo à sua maneira, mas eles
não terão, porque o Senhor vive, e bendita seja nossa Rocha. Por causa da verdade e da justiça, nós te pedimos desnuda o teu
braço nestes últimos dias. Oh pastor de Israel, dá um pesado sopro nos lobos e mantem as tuas ovelhas em suas verdadeiras
pastagens, livre das pastagens venenosas do erro. (…) Sabemos que tu não dormes, e ainda, por vezes, é como se fizeste
dormir um pouco e deixasse as coisas irem a seu modo. Desperta, te suplicamos! Pleiteia a tua própria causa. Sabemos tua
resposta, “Desperta! Desperta! Revista-se de tua força, ó Sião”. Isso nós faríamos, Senhor, mas nós não podemos fazê-lo a
menos que ponhas tua força para transformar a nossa fraqueza em poder. Grande Deus, salva esta nação! Oh Deus do céu e
da terra, suspenda as inundações de infidelidade e de imundície que rolam sobre esta terra! Será que poderemos ver melhores
dias, Deus?! Os homens parecem totalmente indiferentes agora. Eles não virão para ouvir a Palavra como uma vez eles fizeram.
Deus de nossos pais, que teu Espírito trabalhe novamente entre as massas! Mova os corações das pessoas para ouvir a Palavra,
e converte-os quando a ouvirem! Que ela possa ser pregada com o Espírito Santo enviado do céu. Amém
Senhor, abençoe a Coreia do Norte nesse novo ano de 2019!!!

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•
•

A Coreia não celebra o ano novo. Eles seguem um calendário lunar, onde cada ano, o novo ano acontece em dias
diferentes. Geralmente o ano novo na Coreia é celebrado no final de Janeiro, começo de Fevereiro;
A Coreia do Norte realiza eleições a cada cinco anos. Detalhe: só há um candidato nas cédulas de votação.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•
•
•

Ore por um avivamento na Coreia;
Ore pela entrada de missionários no país;
Interceda pela aproximação da Coreia com outros países.

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

