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DEVOCIONAL
ORANDO PELA CONVERSÃO DE KIM JUNG-UM
A Organização Release International publicou um relatório sobre a Coréia do Norte, onde relata um
movimento de oração no país pelos cristãos pela conversão do líder ditador. Os cristãos na Coreia do
Norte não oram para que o ditador Kim Jung-Un seja removido do poder, mas sim que Ele se converta e
conheça o Senhor Jesus Cristo. Além disso, eles pedem que os cristãos de todo o mundo sigam o exemplo
deles e clamem pela conversão do ditador.
“Eu nunca encontrei um norte-coreano cristão orando para o regime seja derrubado, não nos
últimos 15 anos. Os cristãos clandestinos estão orando para que Kim Jong-Un venha conhecer a
Cristo” afirma o pastor Eric Foley, fundador da organização missionária Voz dos Mártires na
Coreia. “Talvez os cristãos norte-coreanos saibam melhor do que nós, que não é uma mudança de
governo que vai trazer a paz, mas a entrada do Príncipe da Paz em nossos
corações” acrescentou. “Devemos seguir seu exemplo e não orar pela mudança do regime, mas para uma
mudança no coração do regime”.
A crise que o país enfrenta nos últimos meses tem sido transformada em um grito de guerra de
oração pelos perseguidos. A vigilância sobre os cristãos na Coreia do Norte nunca foi tão intensa como
agora.
A Coreia do Norte é o perseguidor mais duro com os cristãos sobre a face da Terra. “O mundo pode
sentir uma faca com mísseis nucleares apontando em todas as direções, mas a ameaça de extermínio é
uma realidade diária para os norte-coreanos cristãos” afirma Paul Robinson, CEO da Release
International. A Coreia do Norte não apenas persegue os cristãos, ela os assassina. Esta crise deve nos dar
impulso para orar pelos perseguidos naquele país.
Existem cerca de 100 mil cristãos na Coreia do Norte, mas entre eles, mais de 40 mil estão presos
em campos de concentração, sob a acusação promoverem conspiração contra o governo.
Vamos dobrar nossos joelhos por esses nossos irmãos.

CURIOSIDADES DA COREIA DO NORTE
•
•

A Coreia do Norte tem menos de 3% de suas ruas asfaltadas;
A maioria dos cidadãos norte coreanos acreditam que a Coreia é um país só, que nunca foi dividida
e o líder é o ditador Kim Jung-Un.

MOTIVOS DE ORAÇÃO EM FAVOR DA COREIA DO NORTE
•
•

Ore pela conversão de Kim Jung-Un e pelos cristãos que sofrem debaixo de seu regime;
Ore por provisão alimentar aos nortes coreanos, especialmente às crianças que não entendem a
situação de não ter alimento na mesa.

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

