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DEVOCIONAL
O desafio continua
Temos um ditado muito popular que diz “ano novo, vida nova”. Estamos entrando um novo ano e talvez
seja vida nova para muitos, no entanto, não será vida nova para os 26 milhões de norte coreanos.
A Coreia do Norte entra o ano de 2017 com a mesma liderança paranoica de Kim Jong-Un. Um jovem
de 32 anos de idade que mantém a mesma ditadura do seu pai e avô. Muito pouco foi mudado nesses últimos
anos em questão de liberdade religiosa a esse povo que sofre tremendamente. Isso faz com que os 300 mil
cristãos que vivem no país, continuem sofrendo por causa da sua fé. Esse número inclui os mais de 50 mil
cristãos que estão presos nos campos de concentração. Recentemente (Novembro/2016) o grupo de inteligência
americano descobriu um novo campo de concentração que acabou de ser construído na Coreia, que fica há 73
quilômetros da capital Pyongyang. Isso significa que o governo ainda tem planos de continuar oprimindo as
pessoas e as colocando em prisões.
Diante disso, o Projeto Abraão reafirma o compromisso de continuar intercedendo pela Coreia e
desafiando a Igreja Brasileira a manter-se de joelhos dobrados principalmente em favor dos nossos irmãos em
Cristo. Acredita-se que existam mais ou menos 500 grupos de cristãos secretos, que se reúnem semanalmente
no país. São reuniões que acontecem debaixo de um alto risco. Além disso, nas celas de prisão dos campos de
concentração, nossos irmãos tentam orar, recitar versículos bíblicos que eles memorizaram e louvarem a Deus
mesmo que sendo no silêncio da alma. Uma irmã que ficou 3 anos presa, relatou: “a cela da prisão era o único
lugar que tínhamos para adorar o nosso Deus e assim o fazíamos, mesmo que fosse tudo feito silenciosamente”.
Por outro lado, podemos louvar a Deus pelo constante crescimento da igreja norte coreana. Um pastor
de um dos grupos secretos no país afirmou: “as portas do Evangelho na Coreia estão mais abertas do que
muitos pensam. Por trás das grades que cercam o nosso país, os cristãos são firmes na sua fé e muito criativos
no compartilhar sua fé com outros”. Ele ainda continua dizendo que eles estão experimentando um crescimento
da igreja muito grande, que muitos países com liberdade não estão tendo. Isso com certeza nos motiva a
continuarmos intercedendo por esses nossos irmãos.
As provações e dificuldades tem sido como um alimento para os nossos irmãos norte coreanos. Quanto
mais o regime oprime, mais a igreja cresce. O pastor norte coreano faz um apelo final “não ore para o nosso
regime político seja mudado, não ore por liberdade religiosa, não ore por mais investimentos cristãos na nossa
nação, ore sim para que nós, cristãos norte coreanos, possamos ser dia a dia mais parecidos com Cristo e assim
através de nós as mudanças vão acontecer”.
Você pode orar? Você pode ser um intercessor? Você pode dobrar seus joelhos agora mesmo e gastar
uns minutos orando por nossos irmãos norte coreanos? Que Deus nos desperte para sermos intercessores fiéis
em favor desses nossos irmãos que sofrem por causa de sua fé.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•

•
•

O ano na Coreia começou a ser contado depois do nascimento de Kim Il-Sung, considerado o fundador
do país. Agora em 2017 eles estão entrando no ano 206;
Kim II-Sung nasceu no mesmo dia que o navio Titanic afundou;
Em 1974 Kim II-Sung comprou mil carros Volvo Sedan da Suécia e nunca pagou por eles;

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

Ore por uma boa liderança para a Coreia;
Ore por um diálogo entre o governo da Coreia com o resto do mundo;
Ore por perseverança dos cristãos em meio às tribulações, por avivamento e transformação da Coreia.

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

