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DEVOCIONAL
Enchentes na Coreia do Norte
A população norte coreana sofre com um líder ditador. Eles sofrem com a falta de alimentos. Sofrem muito com a falta de roupas
e agasalhos. Eles sofrem com a falta de liberdade. Ultimamente ainda tem sofrido com desastres naturais.
A Coreia do Norte está se recuperando de graves inundações causadas pelo tufão Lionrock. Edifícios e casas foram destruídas
e milhares de pessoas foram deslocadas. É grande o número de pessoas que perderam tudo. Organizações internacionais tem
tentado ajudar, mas é difícil conseguir permissão do governo para a entrada no país.
O povo mais pobre é o que sofre mais. Nisso está incluído a grande maioria dos cristãos, que vivem com poucos recursos. Com
isso, a alternativa de muitos é tentar fugir do país caminhando por dias em estradas e matas, até alcançar a fronteira da China.
Nas últimas semanas o aumento de pessoas tentando fugir pela fronteira da China aumentou em 40%. Isso mostra o desespero
do povo.
Tivemos contato com um dos obreiros que trabalha na China, mas na cidade fronteira com a Coreia. Esse obreiro disse que tem
feito de tudo para ajudar as pessoas que conseguem chegar na China, mas a demanda nas últimas semanas foi tão grande que
eles não estão conseguindo ajudar a todos.
A Coreia precisa urgente de mudanças. Precisa se livrar desse líder ditador e abrir suas fronteiras para o mundo. Eles precisam
de acordos internacionais para melhorar a vida do povo.
Só as nossas orações pode mudar essa situação. Por isso, o Projeto Abraão convoca os irmãos para dobrarem mais uma vez
seus joelhos em favor dos norte coreanos. Que no desespero em que vivem, possam encontrar consolo em nosso Salvador
Jesus Cristo.
Que Deus derrame uma enchente espiritual nessa nação, gerando amor, paz, liberdade.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•
•
•

Os norte coreanos devem trabalhar 6 dias na semana e um dia de trabalho voluntário forçado. Isso faz com que os
cidadãos não tenham tempo livre;
Uma das primeiras coisas que um turista é forçado a fazer na Coreia do Norte é visitar a estátua do “amado líder” na
capital de Pyongyang e oferecer flores;
Por volta de 0,85% da população norte coreana estão presos ou detidos em campos de concentração;

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

Ore para que os novos convertidos norte-coreanos recebam treinamento e discipulado bíblico;
Ore para que haja um reavivamento na Igreja norte-coreana;
Ore para que as transmissões de programas cristãos de rádio e TV continuem sendo realizadas no país e alcancem o
maior número possível de norte-coreanos;

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

