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Devocional
"Eu estava muito perto das horas da minha morte, doente, desnutrida e se congelando nas condições deploráveis
da cela de prisão. Eu não achava que estaria viva para ser usada por Deus. Eu não imaginava que eu iria ver a
parte externa da prisão novamente”.
Essas são as palavras de Hea Woo, jovem norte coreana que ficou presa nos campos de concentração da Coreia do
Norte.
O vento soprava forte naquele dia através das celas da prisão. O frio era insuportável. No entanto, algo aconteceu que
mudaria a vida de Hea Woo e as vidas de muitos outros prisioneiros. Nas palavras de Woo:
"Eu senti Deus falar ao meu coração para compartilhar o evangelho com meus companheiros de prisão”.
Contudo, isso era uma tarefa quase impossível. Os guardas matavam as pessoas que usassem qualquer tentativa de
falar do evangelho na prisão.
Woo orou por três longos dias colocando-se a disposição do Senhor para fazer isso, mas pedindo sabedoria em como
faze-lo. Depois desses dias de contrição a Deus, ela recebeu as instruções específicas do Senhor. Os prisioneiros recebiam
duas porções diárias de farinha de milho para sua alimentação pessoal. Woo decidiu doar uma de suas porções a um outro
prisioneiro, como um gesto de amor. Com isso, ela ficava apenas com uma porção e jejuava no período que não tinha o que
comer. Esse simples gesto de doar uma refeição na prisão significa doar a própria vida.
Na prisão havia uma casinha onde os prisioneiros passavam horas trabalhando. Exatamente nessa casinha é que Woo
começou a falar do amor de Cristo aos prisioneiros que vinham perguntar a ela o motivo desse sacrifício que ela estava fazendo,
em doar sua simples refeição.
Muitos prisioneiros receberam a Cristo em suas vidas. Woo disse:
“agora consigo perceber o meu chamado, para trazer vida aos que estão morrendo”.
A casinha da prisão se transformou em um lugar de adoração. Ali naquele local simples, humilde e improvável é que
Deus usou para eles se sentirem livres para comunhão e adoração, apesar de ainda estarem dentro de um campo de
concentração.
Woo foi liberta depois de alguns anos e conseguiu deixar a Coreia do Norte, no entanto, a marca que ela deixou ainda é
evidente no país. Vários prisioneiros receberam a Jesus naquela casinha da prisão e depois de conseguirem a liberdade
começaram igrejas domésticas.
Hoje, mais de 50.000 a 70.000 cristãos permanecem em campos de prisioneiros norte-coreanos. Ore para que Deus os
fortaleça e os use na missão de levar o evangelho a outros.

Curiosidades
• A Coreia do Norte possui a quarta maior força militar do mundo, com um investimento na área militar em torno de 1.21
milhões de militares. 20% dos homens norte coreanos entre a idade de 17 a 54 são militares.

Motivos de oração em favor da Coriea do Norte
• Peça a Deus que proteja os norte-coreanos que tentam fugir do país para que eles consigam se adaptar a outras culturas;
• * Ore para que todos os fugitivos norte coreanos possam ter um encontro pessoal com Jesus;
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