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Suas intercessões têm trazido esperança ao povo que vive no pior país do mundo para cristãos.
•
•
•
•
•
•

PAÍS: Coreia do Norte
LÍDER: Kim Jong Un (Líder Supremo)
GOVERNO: Comunista/Ditador
POPULAÇÃO: 25.405.000 (300.000 cristãos)
RELIGIÃO: Ateísmo
NÍVEL DE PERSEGUIÇÃO: Extrema

Mais um ano que a Coreia do Norte lidera o ranking de países que mais perseguem os cristãos. Já é
o 15 ano que a Coreia lidera essa lista.
o

A realidade no país é dura e cruel. Possuir uma Bíblia em casa pode causar a morte do dono da
mesma. Estima-se que 25% dos cristãos norte coreanos vivem em campos de prisioneiros. O restante
deve manter sua fé em segredo. Muitos pais escondem sua fé dos filhos, vizinhos, amigos, professores,
etc. Muitos oram para que Deus se revele na vida dos seus filhos à medida que eles vão crescendo.
Apesar dessa triste realidade, há esperança. O Projeto Abraão nasceu para manter essa esperança
viva.
Bíblias têm chegado nas mãos dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Missionários tem arriscado
sua própria vida para levar a mensagem salvadora aos coreanos. A igreja tem crescido no país a cada
ano. Cultos são realizados, debaixo de árvores, nas plantações, debaixo de pontes, nas estradas, até
mesmo em banheiros em alguns casos. Há muita alegria quando eles conseguem reunir com outros
irmãos, mesmo que seja apenas 1, 2 ou 50.
Deus tem ouvido nossas intercessões e Sua igreja tem crescido. Vamos continuar com nossos
joelhos dobrados, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE

• Ao contrário do que acontece no Brasil e em alguns outros países, os norte-coreanos brincam de
gangorra em pé;
• Registros oficiais apontam que o Grande Líder Kim Il-Sung (1948 – 1994) escreveu 1,5 mil livros em
um período de três anos e ainda compôs seis óperas completas. De acordo com os mesmos registros,
seu filho, Kim Jong-il, teria aprendido a andar com três semanas de idade e havia começado a falar com
oito semanas;

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE:

• Ore pelos missionários que cruzam a fronteira para distribuir Bíblias, por mais “contrabandeadores”
do evangelho e por estratégias eficazes para a distribuição;
• Ore por mais missionários entre os próprios norte-coreanos, entre os chineses, e onde mais o Senhor
desejar levantar trabalhadores dispostos a anunciar o evangelho no lugar mais fechado do mundo.

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

