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DEVOCIONAL
Ser Cristão no Pior País do Mundo
A Coreia do Norte é considerada o pior país do mundo para os cristãos. Nos últimos 14 anos tem sido considerada o pior
lugar do planeta para cristãos viverem. Possuir uma Bíblia em casa, nesse país, é considerado crime de morte.
Estima-se que 25% dos cristãos na Coreia vivem em campos de concentração, onde são submetidos a serviços forçados,
longas jornadas de trabalho e constantes seções de torturas. Muitos cristãos mantêm sua fé em secreto, para não serem presos.
Muitos pais escondem de seus próprios filhos sua fé, com medo que eles contem para seus vizinhos ou parentes. Isso
é muito doloroso para os pais, não poderem compartilhar sua fé com seus filhos.
No entanto, mesmo que as condições de vida dos nossos irmãos norte coreanos sejam horríveis, ainda há esperança.
Missionários dentro do país têm ajudado os cristãos a manterem essa esperança viva em seus corações.
Agências missionárias ao redor do mundo têm enviado Bíblias, literatura cristã, ajuda humanitária, etc., a todos os
cristãos da Coreia para que eles sempre saibam que não estão sozinhos. Isso tem servido de grande conforto para eles.
A igreja Coreana tem crescido, apesar das perseguições. Cultos e reuniões têm acontecido nos lugares mais inesperados
e tem fortalecido a fé dos cristãos. Um cristão norte coreano disse: “Pagamos um alto preço para nos reunirmos, contudo, somos
gratos a Deus por termos tempo de comunhão com outros irmãos e fortalecermos nossa fé juntos”.
Muitos se arriscam e fogem do país. Atravessam a fronteira e chegam à China. Na primeira cidade da China que faz
fronteira com a Coreia do Norte, eles encontram muitos missionários e cristãos que os recebem e dão a eles todo o apoio
necessário. Suas intercessões têm trazido proteção a todos aqueles envolvidos nesse ministério de alto risco.
A perseguição na Coreia do Norte cresce a cada ano. As dificuldades de ser cristão nesse ambiente tão hostil são cada
vez maiores. Entretanto, seus joelhos dobrados têm feito grande diferença no país e têm fortalecido a fé dos cristãos.
Junte-se a nós nesse exército de oração em favor da Coreia chamado Projeto Abraão. Não deixe de fazer parte dessa
família de Deus.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•

•

Os semáforos na Coreia do Norte funcionam poucas horas do dia, para economizar energia. Sem semáforos o transito
é controlado por mulheres militares. Segundo Kim Jong-Il as mulheres devem controlar o transito por causa da beleza
delas;
Cachorros não são permitidos na capital da Coreia, Pyongyang. A justificativa do líder é para manter a cidade limpa;

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

Peça a Deus que as mensagens bíblicas gravadas em MP3s cheguem aos norte coreanos que vivem nas regiões rurais
mais distantes do país;
Ore para que a Bíblia entre na Coreia do Norte com maior facilidade;
Peça a Deus que um dia os norte-coreanos possam ter acesso total à Palavra de Deus;

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

