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DIAS DE ORAÇÃO

PELA IGREJA PERSEGUIDA NA

Coreia do Norte

DIA

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29

SOBRE A COREIA
DO NORTE
Crise energética
Louvor aos líderes
Menos que o necessário
Desconectados do mundo
Vigilância constante
Arroz ostentação
Sem nada para vestir
Nada para comer
Lazer controlado
Nenhuma Bíblia à mostra
Indignos
Sem comunicação
Demonstrações de afeto
Controle de gastos
Quem realmente importa

DIA

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

TESTEMUNHOS
Encorajados via rádio
Sábios e fiéis
Amor incondicional
O gosto da liberdade
Encontro com o Criador
Sobreviventes
Contar ao mundo sobre ti
De vítimas a vitoriosas
Canções de vitória
Palavra que edifica
Prisioneira 42
Cuidada por Deus
Alcançada e transformada
Fiéis até a morte
Gratidão

“Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua
própria família, negou a fé e é pior que um descrente.” 1 Timóteo 5.8

Querido parceiro,
Há anos, a Coreia do Norte, trata com brutalidade quem não
aceita viver conforme a ideologia predominante no país. Mas,
nunca antes a nação liderada pela família Kim esteve tão em
evidência midiática.
Ao contrário dos possíveis progressos em relação ao desarmamento nuclear, o que não tem estado em pauta é a situação das
pessoas que estão em prisões e em campos de trabalho forçado.
Muitas dessas pessoas são irmãos nossos, como Hea-Woo,
que esteve em 2019 pela segunda vez no Brasil. Ao ouvi-la nos
damos conta de que é preciso muita resiliência e força do Senhor para permanecer fiel a Deus em um país tão opressor.
É difícil para nós, que vivemos uma realidade tão diferente,
imaginar o que esses irmãos passaram e muitos ainda passam.
Pensando nisso, a Portas Abertas preparou este livreto de oração que desafia você a viver 30 dias de oração pela Coreia do
Norte, descobrindo mais sobre essa nação e vivenciando parte
do que eles enfrentam.
Espero que você seja edificado com este conteúdo e, ao terminar, seja ainda mais encorajado a compartilhar as informações
e percepções com quem ainda não conhece sobre a realidade da
igreja norte-coreana.
Te encorajo a compartilhar as suas ações nas redes sociais
com a hashtag #DesafioCoreia
Os cristãos perseguidos contam com você!
Deus o abençoe grandemente,

Marco Cruz

Secretário-geral
da Portas Abertas
marcoc@od.org

Quando vou ao exterior e encontro irmãos que oram pelo
nosso país, fico muito grata e
sinto que Deus ama verdadeiramente a Coreia do Norte.
HEA-WOO, CRISTÃ NORTE-COREANA QUE ESTEVE
NO BRASIL PELA SEGUNDA VEZ EM 2019

INTRODUÇÃO
Quanto você conhece
de como acontece a perseguição aos cristãos no país
mais opressor do mundo? A
Coreia do Norte está no topo
da Lista Mundial da Perseguição desde 2002 e não há
indícios de que essa liderança esteja ameaçada. Lá, ser
cristão significa trair o país e
aceitar viver de forma ainda
mais difícil do que a maioria
dos cidadãos.
A Portas Abertas estima
que existam, entre os mais
de 300 mil cristãos norte-coreanos, pelo menos 50
mil em campos de trabalho
forçado. Onde são reeducados segundo a ideologia
dominante da família Kim.
Nas revistas Portas Abertas
de maio e junho você pode
aprender melhor como e ser
cristão lá. Os cristãos norte-coreanos contam com a
família da fé para permanecerem firmes. Por isso, para

ajudá-lo a mergulhar no contexto da Igreja Perseguida na
Coreia do Norte, preparamos
este livreto que convida você
a imergir na realidade vivida
pelos nossos irmãos.
Dividido entre Sobre a
Coreia do Norte e Testemunhos, este livreto dará conteúdo para você viver e sentir
durante 30 dias como é ser
um cristão norte-coreano.
Cada dia acompanha um pedido de oração e um desafio
que lhe darão uma visão das
necessidades, hábitos e restrições que os cristãos lidam
todos os dias.
Ao final dos 30 dias de
oração, repasse este livreto
a um irmão que ainda não
o recebeu e, assim, desafie
alguém que também desfruta de liberdade. Seja você
também um multiplicador da
causa da Igreja Perseguida.
*NOMES ALTERADOS POR SEGURANÇA.

1° DIA

Após o início da crise energética, a população norte-coreana já
teve energia elétrica apenas nos feriados nacionais

CRISE ENERGÉTICA
Quando a União Soviética
parou de fornecer óleo barato
para a Coreia do Norte, os
geradores deixaram de funcionar. As luzes se apagaram em
quase todo o país. Na maior
parte do tempo continuam
apagadas. Não há energia
suficiente no país sequer
para manter a iluminação na
capital, onde o governo dá
privilégios à elite. Para eles, a
eletricidade é instável, o que
torna a disponibilidade de
água quente rara. Em outras
cidades, há eletricidade por
apenas duas horas ao dia, das
4h às 5h e das 22h às 23h. A
única vantagem que pode haver com a escuridão é que ela
garante privacidade e liberdade difíceis de achar no país.

ORE
Ore pelos cristãos
norte-coreanos que não
possuem energia elétrica
constantemente. Peça ao
Senhor que mude essa
condição, para terem
acesso a aquecimento nos
dias mais frios do inverno.

DESAFIO
DO DIA

A Coreia do Norte sofre
de habitual falta de energia. Desligue a eletricidade. Religue de tarde
por uma hora e depois
desligue novamente.

ENCORAJADOS VIA RÁDIO

2°
DIA

Um líder cristão da Coreia do Norte conta como os irmãos
de seu país são edificados com as mensagens que recebem via
rádio de cristãos de outros países. Ele compartilha sobre um
dos encorajamentos que o impactou: “A mensagem nos motiva
a manter a fé apesar do sofrimento diário e da perseguição que
enfrentamos e a nos apegar às promessas de Deus. Ele abre
portas através da oração. Nossas orações vão desfazer as trevas,
assim como o amanhecer desfaz a escuridão da noite”.
Os programas são transmitidos no meio da madrugada, pois
é o horário mais seguro para os cristãos norte-coreanos ouvirem rádio. O líder cristão diz: “Às vezes o sinal é cortado, mas no
geral conseguimos ouvir os programas sem problema”. A Portas
Abertas também distribui Bíblias e outros materiais cristãos
secretamente no país, o que só é possível graças às doações dos
parceiros. O líder cristão conclui: “Oramos para que Deus unja
todos os irmãos que nos enviaram uma mensagem de encorajamento. Que o Senhor abençoe todos os cristãos do mundo”.

ORE
Agradeça a Deus pelos
programas de rádio que
alcançam muitos cristãos
norte-coreanos. Ore para
que eles continuem sendo
encorajados através das
mensagens, ao saber que
não estão sozinhos.

DESAFIO
DO DIA

Ouça um programa de
rádio ou um podcast evangélico. Tente imaginar se
essa fosse sua única forma
de se alimentar da palavra
e ser fortalecido na fé.

“Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade
permanece por todas as gerações.” Salmo 100.5

3° DIA

A Coreia do Norte é mantida fechada para não permitir que
qualquer coisa de fora gere dúvida sobre a divindade da família Kim

LOUVOR AOS LÍDERES
No país, há muita propaganda do governo. Depois do trabalho, os norte-coreanos gastam horas em treinamento ideológico.
A doutrinação começa na infância, durante 14 horas por dia nas
creches das fábricas. Depois de cinquenta anos com a família
Kim no poder, cada música, filme, artigo de jornal e outdoor é
voltado a divinizar a família Kim. Os jornais norte-coreanos contam histórias de fenômenos sobrenaturais relacionados a Kim
Il-sung e Kim Jong-il, como tempestades no mar que são acalmadas enquanto marinheiros se agarram a um barco afundando
cantando músicas em louvor a Kim Il-sung.

DESAFIO
DO DIA

Separe um alimento que
seja especial para você,
mas lembre-se de que só
poderá realmente comer
no último dia deste livreto
de oração.

ORE
Interceda para que os
cristãos saibam como lidar
com a questão do louvor
à família Kim. Que eles
tenham a certeza em seu
coração de que o único
digno do nosso louvor e
adoração é o nosso Deus.

4°
DIA

SÁBIOS E FIÉIS

Esta é uma mensagem de um cristão secreto da Coreia do
Norte. Ele começa explicando a situação em que os cidadãos
do país se encontram: “Recentemente, o governo pediu que
os cidadãos norte-coreanos fizessem doações financeiras para
vários projetos de construção. Enquanto isso, nós não estamos
recebendo as porções de comida, mesmo estando no final do inverno, o que significa que há escassez de alimentos. A situação
dos cidadãos da Coreia do Norte está piorando”.
Depois, ele fala dos cristãos norte-coreanos, que enfrentam
ainda mais dificuldades que os outros cidadãos. Mas ele diz:
“Não se preocupem conosco, pois somos sábios e fiéis. Sabemos que vocês oram por nós. Saibam que nós também oramos
fervorosamente por vocês. Nossos apoiadores não sabem nossos
nomes, não conhecem nosso rosto e não são pagos para orar por
nós, mas nos dão esperança e coragem. Nós oramos diariamente
por todos vocês nas orações de manhã bem cedo. Oramos por
sua saúde e pela graça e misericórdia do Pai sobre vocês”.

DESAFIO
DO DIA

Comumente os norte-coreanos combinam oração
com jejum. Como você
pode jejuar? Comida?
Televisão? Redes sociais?
Use o tempo economizado para orar.

ORE
Peça a Deus que os
cristãos norte-coreanos
sejam fortalecidos com
poder em seu interior.
Que sejam cheios do
Espírito para enfrentar
as adversidades, firmes
no Senhor.

“Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no
íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito.” Efésios 3.16

5° DIA

Os centros de distribuição determinam quanto cada família tem
direito de receber, de acordo com a classe e trabalho de cada um

MENOS QUE O NECESSÁRIO
Kim Il-sung prometeu
aos norte-coreanos três
tigelas de arroz por dia. Arroz é um luxo no país. Essa
era uma promessa grandiosa e impossível de cumprir
para todos. Entretanto, o
sistema de distribuição pública abastecia a população
de acordo com a classificação e trabalho das pessoas.
Mas chegou um tempo em
que a comida acabou até
nos centros de distribuição.
Só havia comida no mercado negro, mas os preços
eram exageradamente altos.
Um quilo de arroz custava
25 won (moeda local), o
que custaria menos de um
décimo de 1 won no centro
de distribuição.

ORE
Peça para que o Senhor
envie a provisão necessária para que os cristãos
norte-coreanos e suas
famílias tenham o que comer. Peça que eles tenham
sabedoria para gerenciar
as porções de comida.

DESAFIO
DO DIA
Tente fazer a dieta de um
norte-coreano. Coma um
prato de sopa e algum pão.
Lembre-se que prisioneiros
têm ainda menos.

AMOR INCONDICIONAL
A senhora H* arriscou a
vida para cruzar a fronteira
da Coreia do Norte para a
China através do rio, pois sua
família estava morrendo de
fome há muito tempo. Um de
seus pais quase morreu. Como
ela era um membro honrado
do partido comunista, isso não
deveria acontecer com ela.
No entanto, ela teve que
arriscar a vida, não se importando se pudesse morrer.
H não tinha esperança de
futuro. Quando estava se
escondendo em um pequeno
vilarejo perto da montanha,
sem esperança e perdida, não
havia ninguém para ajudá-la.

ORE
Clame ao Senhor para que
mais mulheres da Coreia
do Norte descubram o
amor de Deus. Ore para
que Deus guarde os norte-coreanos que cruzam
a fronteira para a China e
para a Coreia do Sul.

6°
DIA

Ela foi convidada para
uma reunião do ministério
da Portas Abertas que trabalha com mulheres norte-coreanas na China. Ali, Jesus
veio até ela. Foi a primeira
vez que ouviu falar sobre Jesus, que pagou todas as suas
dívidas na cruz.
Em um primeiro momento, H riu de Jesus por
ter sido tão tolo. “Como ele
poderia morrer por um
pecador?”, disse. Mas depois
lágrimas escorreram em seu
rosto quando percebeu que
havia alguém como Jesus,
que se preocupou com ela e
a amou tanto.

DESAFIO
DO DIA

Se não tiver restrições,
faça um jejum de 24 horas.
Imagine como se sentem
os cristãos da Coreia do
Norte que não têm comida
suficiente e clame por eles.

“Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso
favor quando ainda éramos pecadores.” Romanos 5.8

7° DIA

Os norte-coreanos não utilizam a internet e têm pouco acesso a
tecnologias, como computadores, celulares e televisões

DESCONECTADOS DO MUNDO
Norte-coreanos ficariam perplexos ao identificar monitores
de computador, televisões inteligentes e pen drives. A maioria
não tem consciência da existência da internet. Em um clube de
computadores em Chongjin, crianças podem jogar, nada mais.
Mesmo nas melhores universidades do país, os alunos de elite
nunca usaram a internet. Eles têm computadores decentes com
acesso à intranet norte-coreana, um sistema fechado disponível apenas para universitários buscarem materiais acadêmicos
e uma enciclopédia censurada que o país comprou. A internet é
uma revelação para norte-coreanos que escapam do país.

DESAFIO
DO DIA

A maioria dos norte-coreanos não tem acesso
à internet. Faça jejum de
redes sociais, internet e
outras mídias que temos a
liberdade de aproveitar.

ORE
Apresente a liderança
do país, que ela possa
perceber a necessidade
de abrir a Coreia do Norte
para o mundo. Para assim,
ter acesso à informação
e conseguir se relacionar
com outros países.

O GOSTO DA LIBERDADE

8°
DIA

Hannah* compartilha que quando ouviu o hino nacional da
Coreia do Sul pela primeira vez, ficou abismada, pois tinha a
seguinte frase: “Que Deus mantenha nosso país unido e preserve nossa terra”. Ela é uma cristã norte-coreana que hoje
mora na Coreia do Sul e diz: “Eu percebi que a Coreia do Sul é
um país abençoado com o poder do Pai celestial, é um país que
confia e ama o Senhor. É tão diferente da minha vida na Coreia
do Norte e na China”.
Ela conta que Deus reuniu sua família. Seu marido faleceu,
mas as três filhas moram na Coreia do Sul e vão à igreja para
adorar a Deus. Hannah compartilha: “Eu não tenho que me preocupar sobre ser capturada e deportada para a Coreia do Norte.
Tenho passaporte sul-coreano e posso viajar para qualquer país”.
A cristã relembra como as portas da prisão e as algemas foram
abertas miraculosamente quando estava presa, junto com sua
família, na Coreia do Norte. Sua oração é pelo filho, o qual não vê
há anos. Ele ainda está em seu antigo país e não conhece a Jesus.

DESAFIO
DO DIA

Cristãos da Coreia do Norte
oram por reconciliação com
a Coreia do Sul. Há alguém
com quem você precisa se
reconciliar? Ore por isso e
dê o primeiro passo.

ORE
Interceda pela vida do
filho de Hannah, para que
seja guardado e salvo
pelo Senhor. Clame pela
vida dos cristãos que
vivem na Coreia do Norte,
enfrentando perigos por
servir a Jesus.

“... e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para
que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.” Efésios 3.19

9° DIA

Todas as casas norte-coreanas devem ter nas paredes retratos
dos líderes do país, tanto de Kim Il-sung quanto de Kim Jong-il

VIGILÂNCIA CONSTANTE
O governo insiste que
todo norte-coreano deve ter
imagens de seus líderes em
casa. Um porta-retratos com a
imagem de Kim Il-sung é pendurado em uma parede vazia.
Isso ocorre porque as pessoas
não têm permissão de colocar
nada mais nas paredes, nem
mesmo fotos de membros da
família. Junto com os retratos
é entregue um pano branco
para ser guardado em uma
caixa abaixo deles. Esse deve
ser usado apenas para limpar
os quadros. Isso deve ser feito
principalmente na época de
chuvas, quando mofo pode
acumular nos cantos dos quadros. Antes de orar, cristãos
norte-coreanos cobrem os retratos dos líderes nas paredes
e se ajoelham em círculo.

ORE
Ore para que o presidente
Kim Jong-un tenha um encontro com Cristo e possa
se render ao seu amor.
Que a salvação possa chegar a essa família e que o
país tenha a liberdade de
adorar a Deus.

DESAFIO
DO DIA

Deixe esta página do livreto
aberta com as fotos da
família Kim. Então cubra a
imagem e se ajoelhe em
oração pela Coreia do Norte.

ENCONTRO COM O CRIADOR

10°
DIA

Uma senhora da Coreia do Norte se converteu após ser desafiada com a verdade do evangelho na China. Um dos ministérios
da Portas Abertas dá apoio a mulheres norte-coreanas que foram
traficadas para a China. Esse apoio é feito de forma prática, com
cuidado pastoral e estudo bíblico. No começo, ela só foi por causa
do apoio financeiro oferecido, mas então, teve um encontro com
o criador. Ela escreveu uma oração e compartilhou conosco:
Pai celestial,
Obrigada! Que graça e amor maravilhosos você tem mostrado a uma miserável como eu! Eu vivia de acordo com a minha
própria vontade, sem o conhecer. Mas você, Deus pai, derramou
sua palavra como água viva e me guiou ao caminho reto. Eu
confesso que você protegeu minha vida com suas mãos salvadoras. Não consigo expressar a gratidão do meu coração com
palavras. Eu ainda não sei muito sobre você, mas meu coração
está cheio de alegria e maravilhado. Eu lhe agradeço com amor
e fé. Muito obrigada. Em nome de Jesus eu oro. Amém.

ORE
Agradeça a Deus pela
forma como ele alcançou o coração dessa
senhora com sua salvação. Interceda para que
muitas outras norte-coreanas traficadas
para a China encontrem
o amor de Deus.

DESAFIO
DO DIA

Aproveite para falar de
Jesus para alguém. Compartilhe as boas novas com
os outros e o que Deus tem
feito na sua vida e na dos
cristãos perseguidos.

“Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se
tornarem morada de Deus por seu Espírito.” Efésios 2.22

11° DIA

Arroz não é um artigo de luxo apenas para presos em campos de
trabalho forçado, mas para toda a população norte-coreana

“ARROZ SANTO”
É difícil entender a importância do arroz na cultura norte-coreana. Os prisioneiros nunca o comem e sua ausência é um lembrete
da normalidade que jamais terão. Fora dos campos, a escassez também retirou o arroz do dia a dia de muitos norte coreanos. Refugiados adolescentes contam a psicólogos na Coreia do Sul que sonham
em sentar à mesa com a família, comendo arroz quentinho. O princípio do “arroz santo” é uma prática na qual o alimento é separado
para uso no reino de Deus. Assim, os cristãos não consomem todo
arroz que recebem, às vezes, do governo. Eles guardam um pouco
para dar às pessoas em piores condições. Isso permite construir
confiança e depois compartilhar o evangelho com elas.

DESAFIO
DO DIA

Siga o princípio do “arroz
santo”. Defina os custos do
seu orçamento com comida.
Separe 10% para aqueles
que passam necessidade.

ORE
Ore para que, apesar de
terem acesso a tão pouco
alimento, os cristãos norte-coreanos possam continuar compartilhando o que
têm com seu próximo e,
assim, mostrem o amor de
Deus de forma prática.

SOBREVIVENTES

12°
DIA

John Choi* é um advogado cristão de direitos humanos
que fugiu da Coreia do Norte e hoje vive no Reino Unido. Ele
descreve a vida na Coreia do Norte como muito dura, marcada por “frequente escassez de comida, cortes de energia,
tufões, inundações e outros desastres naturais; somente alguns dos desafios que os norte-coreanos têm que enfrentar.
Some-se a isso violações dos direitos humanos, total falta de
liberdade e censura de informação”.
Milhares de cristãos foram enviados a campos de trabalho forçado por serem considerados hostis ao regime. Choi
conta que muitos fugiram, outros foram capturados e/ou
mortos, mas um pequeno grupo remanescente conseguiu
se manter em segredo. “Eles sobreviveram como cristãos
secretos, o que é um milagre”, diz ele. Segundo Choi, os que
conseguiram manter a fé em segredo continuam fiéis sob
as mais difíceis circunstâncias e correm o risco de serem
presos, torturados e mortos.

ORE
Apresente diante de
Deus os cristãos secretos
do país, para que sejam
guardados e tenham sabedoria para evangelizar
e continuar crescendo.
Que Deus lhes dê estratégias e ousadia.

DESAFIO
DO DIA
Experimente agir como um
cristão secreto. Esconda sua
Bíblia, louve sussurrando e
ore silenciosamente.

“Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice; és tu que garantes o
meu futuro.” Salmo 16.5

13° DIA

A Coreia do Norte possui um rigoroso código de vestimenta, que
determina o que homens e mulheres podem ou não usar

SEM NADA PARA VESTIR
Os norte-coreanos não
podem fazer compras porque,
em teoria, tudo o que precisam é suprido pelo governo.
Eles recebem dois pares de
roupas por ano – um para o
verão e outro para o inverno.
Mesmo assim, há um código
de vestimenta no país. Nele,
não é permitido o uso de
calça jeans ou camisetas com
escritas no nosso alfabeto,
pois são consideradas formas
de tolerância ao capitalismo. Os cabelos também não
podem ser muito longos. Se a
violação ao código for severa,
o responsável pode ser preso.
Vestígios desse rigor ainda
podem ser vistos em norte-coreanos que atualmente vivem
na Coreia do Sul.

ORE
Que mesmo sem poder
demonstrar a fé que
está em seus corações,
o Senhor prepare situações e dê estratégias aos
cristãos norte-coreanos
para que compartilhem
as boas novas do reino.

DESAFIO
DO DIA

Norte-coreanos não podem
usar uma cruz ou se identificar publicamente como
cristãos. Vista algo que te
identifique como cristão.

CONTAR AO MUNDO
SOBRE DEUS

14°
DIA

A cristã Hea-Woo* saiu da Coreia do Norte, seu país, há nove
anos e há oito mora na Coreia do Sul. Ela conta: “Quando eu vivia na Coreia do Norte, sobreviver era minha prioridade a cada
dia. Nós passávamos fome e sofríamos; não havia liberdade de
religião nem proteção aos direitos humanos. Aqui, na Coreia do
Sul, eu desfruto minha vida. Tenho as mesmas 24 horas a cada
dia, mas minha vida é muito diferente”.
Hea-Woo compartilha que uma vez quase morreu na prisão
e o médico disse que ela teria no máximo três dias de vida. “Sem
esperança, eu pude apenas orar a Deus: ‘Não me deixe morrer
aqui. Ao invés disso, use-me para contar ao mundo sobre minha
fé e o sofrimento no meu país’. Eu repetia minha oração: ‘Senhor, tira-me do vale da sombra da morte e usa-me para contar
ao mundo o que meu marido não pôde’”.
Ele morreu na prisão na Coreia do Norte por ser cristão. Mas,
Deus a livrou quando corria o risco de ser executada por evangelizar. Ela esteve no Brasil pela seguda vez em 2019.

ORE
Agradeça a Deus por ter livrado Hea-Woo da prisão.
Hoje, com quase 80 anos,
ela viaja para “contar ao
mundo sobre Jesus” e seu
poder. Peça para que muitos ouçam o evangelho
através dela.

DESAFIO
DO DIA

A Santa Ceia é feita apenas
uma ou duas vezes por
ano em áreas remotas.
Tome a ceia com um
grupo de irmãos usando
substitutos coreanos: biscoitos, frutas e suco.

“Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não
temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu
cajado me protegem.” Salmo 23.4

15° DIA

O alimento fornecido pelo governo norte-coreano vem de
fazendas coletivas, em que a própria população faz o cultivo

NADA PARA COMER
O Estado confisca a colheita nas fazendas coletivas e dá uma
porção aos agricultores. Mas, como as colheitas diminuíram
no início dos anos 1990, os agricultores com fome começaram
a esconder os alimentos. Há histórias de tetos que caíram por
causa do peso dos grãos escondidos. As pessoas que mais tinham
a perder eram as que moravam nas cidades, pois não possuíam
terras para cultivar a própria comida. Os almoços nas escolas
ficaram menores e finalmente desapareceram. Alguns se lembram da primeira vez que passaram um dia inteiro sem comer.
Levou anos até as pessoas entenderem que sua realidade tinha
sido alterada de maneira irreversível.

DESAFIO
DO DIA

Jejue por algumas horas e
reflita sobre como seria se
tivesse que fazer isso todos
os dias. Ore por aqueles na
Coreia do Norte que não
têm o suficiente para comer.

ORE
Interceda para que a terra
possa gerar mais alimento e que a distribuição
de comida seja feita com
justiça à população. Peça
que não faltem recursos e
que todos reconheçam a
provisão de Deus.

DE VÍTIMAS A VITORIOSAS

16°
DIA

A Portas Abertas desenvolve um ministério com mulheres
norte-coreanas refugiadas na China. Uma das mulheres que
faz parte do projeto foi traficada da Coreia do Norte e vendida
para se casar na China. Ao participar do nosso programa, ela
se converteu e tem o potencial de apresentar Jesus Cristo a
outras mulheres.
Graças ao apoio e investimento dos nossos parceiros, esse ministério pode ser desenvolvido, alcançando cerca de 200 norte-coreanas por ano. Mulheres que foram vítimas de várias violações de direitos humanos podem se tornar vitoriosas em Cristo.
Essa mulher, por exemplo, pode ser uma das futuras líderes do
ministério de mulheres na igreja secreta da Coreia do Norte.
O grupo de mulheres se reúne em média duas vezes por
mês. Elas viajam para uma outra cidade e se encontram secretamente, pois nenhuma delas tem documentos de identidade.
Nas reuniões, elas cantam, estudam a Bíblia, ouvem sermões,
adoram, oram, têm comunhão e compartilham uma refeição
juntas. Assim, podem conhecer Jesus cada vez mais.

ORE
Ore para que mais norte-coreanas sejam alcançadas por meio desse
ministério. Clame para
que Deus as guarde e que
elas abram o coração para
Jesus, recebendo sua cura,
amor e perdão.

DESAFIO
DO DIA

Os cristãos usam um
código para se comunicar,
pois há palavras proibidas.
Substitua Jesus por o único, Deus por pai, Bíblia por
livro e igreja por família.

“Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A
minha alma apega-se a ti; a tua mão direita me sustém.” Salmo 63.7,8

17° DIA

Como fonte de lazer, em todas as cidades norte-coreanas há um
cinema, porém, os filmes são produzidos pelo próprio governo

LAZER CONTROLADO
Cada cidade na Coreia
do Norte, tem um cinema,
graças à convicção de Kim
Jong-un de que filmes são
uma ferramenta indispensável para gerar lealdade. Sob
a direção dele, o estúdio de
longas-metragens foi expandido para um terreno de 10
mil metros quadrados. Lá, se
produz mais de quarenta filmes por ano, sempre com os
mesmos temas: a trajetória
para a felicidade pelo auto
sacrifício e a supressão do
individual pelo bem coletivo.
O capitalismo é considerado
pura degradação e os filmes, propaganda. Filmes de
Hollywood ou estrangeiros
são banidos da Coreia do
Norte. O ingresso do cinema
custa centavos.

ORE
Peça para que o país se abra,
permitindo que os norte-coreanos tenham acesso
à cultura vinda de outros
países. Que eles tenham
liberdade para escolher qual
atividade desejam fazer em
seus momentos de lazer.

DESAFIO
DO DIA

Não assista nenhum filme
ou série de sua preferência. Veja apenas vídeos
relacionados à cultura
norte-coreana. Em nosso
canal do YouTube você
encontra alguns.

CANÇÕES DE VITÓRIA

18°
DIA

Essas são mensagens de gratidão de dois irmãos norte-coreanos. Um deles agradece pelos livros e outros conteúdos cristãos que recebeu e diz: “Os materiais são muito importantes
para a igreja secreta da Coreia do Norte. Ansiamos por receber
a maravilhosa graça e misericórdia de Deus e ouvir sua voz
para que possamos segui-lo. Os recursos que vocês providenciaram são instrumentos de crescimento espiritual para nossa
igreja. Graças a vocês nos tornamos mais apaixonados pelo
reino de Deus. Agradeço de todo coração e oro para que vocês
experimentem as bênçãos do pai”.
O outro expressa o quanto são fortalecidos através das
nossas orações: “Agradecemos ao nosso Pai celestial que nos faz
vencedores em todo o tempo. Quando enfrentamos dificuldades,
o fazemos pelo poder da fé. Andamos no caminho da fé cantando canções de vitória. Isso só é possível através do amor e apoio
de nossos cooperadores em todo o mundo. Nós nem sabemos
seus nomes e nunca vimos seus rostos, mas graças a vocês podemos cantar canções de vitória”.

ORE
Agradeça a Deus pelas
Bíblias e materiais cristãos
que chegam aos nossos irmãos da Coreia do
Norte. Ore para que a fé
deles seja fortalecida cada
vez mais, para poderem
suportar a perseguição.

DESAFIO
DO DIA

Muitos cristãos norte-coreanos não têm uma Bíblia, então eles têm que memorizar
partes das Escrituras. Siga
o exemplo deles e decore
uma passagem bíblica.

“Tu és o meu abrigo; tu me preservarás das angústias e me cercarás
de canções de livramento.” Salmo 32.7

19° DIA

Por medidas de segurança, os poucos cristãos que possuem uma
Bíblia precisam escondê-la, muitas vezes enterrando-a

NENHUMA BÍBLIA À MOSTRA
O tio por parte de mãe de Kim Il-sung era cristão e tinha
uma comunidade chamada “Jerusalém do Oriente”. Uma
vez no poder, Kim Il-sung fechou as igrejas, baniu as Bíblias,
deportou cristãos para o interior e se apropriou da imagem do
cristianismo com objetivo de autopromoção. Isso levou muitos
a nunca sequer terem ouvido falar de Jesus. Por conta das proibições do governo, muitas mercadorias são importadas ilegalmente da China, inclusive Bíblias. Provavelmente, em nenhum
outro lugar há tantas cópias da palavra de Deus, literalmente,
enterradas. Os cristãos secretos procuram um local seguro e
enterram suas Bíblias para que não sejam encontradas.

DESAFIO
DO DIA
Esconda sua Bíblia em algum lugar fora de casa – em
um abrigo ou outro lugar
escondido. Então, a busque
para fazer sua leitura.

ORE
Apresente a falta de
Bíblias no país. Peça para
que o Senhor permita que
os norte-coreanos tenham
acesso a sua palavra, sem
precisarem escondê-la ou
correr riscos caso alguém
a encontre.

20°
DIA

PALAVRA QUE EDIFICA

Em certa ocasião, a Portas Abertas deu a um líder da
igreja secreta da Coreia do Norte alguns materiais cristãos
que ele realmente precisava. Por razões de segurança, não
podemos revelar que tipo de material, mas nosso irmão
ficou muito entusiasmado em ver como Deus providenciou o
que precisava por meio de nossos parceiros. Por motivos de
segurança, também não podemos revelar seu nome, somente o que ele disse:
“Louvado seja Deus por sua graça e misericórdia. Suas
orações e cuidado amoroso são a fonte de poder dos cristãos
norte-coreanos. Graças a seus materiais podemos manter
nossa vida espiritual firme e forte em Jesus Cristo. Nós oramos para que Deus pai derrame suas abundantes bênçãos
e transbordante amor, tanto espiritual quanto fisicamente,
sobre todos nossos companheiros de luta em Cristo. Bênçãos
da Coreia do Norte!”

DESAFIO
DO DIA

Entregue um folheto que
contenha um versículo ou
um trecho da palavra de
Deus a alguém. Ou mande
via whatsapp para um
amigo ou irmão em Cristo.

ORE
Agradeça a Deus pelo
ministério de distribuição
de Bíblias e materiais
cristãos da Portas Abertas.
Peça que muito mais seja
distribuído para a Coreia
do Norte, em segurança.

“Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a
mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.” Romanos 10.17

21° DIA

Fronteira entre Coreia do Norte e China. Muitos cristãos assumem
o risco de atravessá-la buscando uma vida melhor

INDIGNOS
Como Pyongyang é a única
cidade norte-coreana frequentada por estrangeiros, o regime
se esforça para garantir que
os habitantes passem uma boa
impressão com sua aparência e
ideologia sólida. Os norte-coreanos das castas mais baixas são
banidos de viver na capital ou
nas melhores áreas do interior,
onde o solo é mais fértil e o
clima mais quente. Uma vez na
classe hostil, você permanece lá
por toda a vida. Como o sistema
de castas da antiga Coreia, o
estado familiar é hereditário.
Os pecados dos pais são considerados os pecados dos filhos e
netos. Conforme uma criança
se aproxima da adolescência,
os obstáculos pelo histórico do
pai se tornam ainda maiores.

ORE
Peça para que o sistema
de classes seja desfeito.
Os cristãos sempre estão
na classe mais baixa,
considerados hostis. Que
essa situação seja alterada para que eles possam
viver dignamente.

DESAFIO
DO DIA

Organize uma reunião
de oração ou vigília pelos
cristãos norte-coreanos, que
são sempre classificados
como hostis, enfrentando
dificuldades por causa da fé.

PRISIONEIRA 42

22°
DIA

A primeira coisa que uma cristã da Coreia do Norte perdeu
quando foi presa foi seu nome, que passou a ser “prisioneira 42”.
Todas as manhãs às 8 horas, os guardas chamavam seu número
e ela tinha que rastejar. Quando levantava, não podia olhar para
eles. “Eu tinha que ficar de pé, colocar as mãos para trás e segui-los até a sala de interrogatório, onde ficava uma hora por dia”.
Eles também a batiam e chutavam. No final do dia, ela voltava
para uma pequena cela, onde mal dava para deitar-se.
“Eu estava na solitária porque eles achavam que eu acreditava em Deus. Mas meu avô, ele sim, acreditava em Deus. Aos
domingos, ele sempre me mandava sair de casa e brincar do
lado de fora. Quando fugi para a China por causa da fome na
Coreia do Norte, conheci outros cristãos e fui tocada por eles.
Uma noite sonhei com meu avô. Eu o vi sentado com outros
homens, com uma Bíblia no meio e todos orando. No sonho, eu
gritava para ele: eu também sou cristã!” Foi nesse momento
que ela percebeu que vinha de uma família cristã.

ORE
Peça por todos os cristãos que estão presos na
Coreia do Norte. Interceda para que eles sejam
fortalecidos pela presença de Deus e consigam
testemunhar de Jesus aos
outros prisioneiros.

DESAFIO
DO DIA

Repare na imagem (na
página ao lado) da cerca de
fronteira na Coreia do Norte.
Imagine a cerca caindo. Com
essa imagem na cabeça
enquanto ora, veja barreiras
se romperem pela fé.

“Ele se lembra para sempre da sua aliança, por mil gerações, da
palavra que ordenou.” Salmo 105.8

23° DIA

Muitos norte-coreanos nunca nem sequer usaram um celular, afinal
de contas não há um sistema de comunicação eficiente no país

SEM COMUNICAÇÃO
Depois do fim da Guerra da Coreia, norte e sul-coreanos continuaram sem se comunicar muito. Em 1991, enquanto a Coreia do
Sul se tornava o maior exportador de celulares do mundo, poucos
norte-coreanos sequer tinham usado um telefone. Era preciso ir
até o correio para fazer uma ligação. Mesmo escrever uma carta
não era algo simples. Ser proprietário de um carro privado era
em grande parte ilegal, e a maioria das pessoas não podia pagar
por um. Em 1989, as televisões custavam o equivalente a três meses de salário, cerca de 175 dólares, e não era permitido comprar
uma sem uma permissão especial. Ainda hoje, televisões e rádios
na Coreia do Norte transmitem apenas canais oficiais.

DESAFIO
DO DIA

Não use o telefone para
fazer ligações, acessar redes
sociais ou internet. Também
não leia notícias em jornais,
rádios, televisão ou internet.

ORE
Apresente a questão
econômica da população
norte-coreana. Que eles
possam ter acesso a itens
considerados completamente necessários no Ocidente e possam aproveitá-los sem prejuízos.

CUIDADA POR DEUS

24°
DIA

Um dia chamaram a prisioneira 42 da sua cela para ir ao tribunal. Ela compartilha: “Eu fiquei na frente do juiz com guardas
atrás de mim. Meu marido também estava lá. Ele olhou para
mim com o olhar mais triste que eu já vi. Eu tinha tanto para
falar, e sei que ele também queria conversar, mas não podíamos
dizer nenhuma palavra”.
O juiz perguntou ao marido dela se ele queria se divorciar
e ele disse que sim. “Isso partiu meu coração. Mas ele teve que
tomar essa decisão por ele e por nossos filhos, pois seriam
punidos se não o fizesse. Eu fui condenada a quatro anos em um
campo de reeducação.”
No campo, seu número passou a ser 1445 e ela trabalhava
12 horas por dia. O bom é que não estava mais na solitária. Um
dia, viu algo se mexendo em seu barracão e percebeu que era
uma mulher orando. Elas, então, formaram uma igreja secreta
ali. “Quando nos sentíamos seguras o suficiente, orávamos o
Pai Nosso e o Credo Apostólico”, diz. Seu sonho era se reunir ao
marido e filhos e lhes falar desse Deus amoroso.

ORE
Interceda a Deus pela
vida dos cristãos norte-coreanos que estão presos
em centros de detenção
ou em campos de reeducação. Clame para que sejam
sustentados pelo Senhor e
permaneçam fiéis a ele.

DESAFIO
DO DIA

Norte-coreanos oram e
cantam apenas em silêncio ou sussurros. Experimente adorar cantando
silenciosamente um louvor
em sua mente.

“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir
do pão e às orações.” Atos 2.42

25° DIA

Os norte-coreanos não têm permissão para demonstrar afeto em
público, mesmo que seja com familiares e amigos

DEMONSTRAÇÕES DE AFETO
A Coreia do Norte não
tem uma cultura de namoro.
Homens não devem namorar
mulheres mais velhas e os casamentos continuam sendo arranjados pelas famílias ou por
secretários e chefes do partido.
Casais não devem fazer nenhuma demonstração pública de
afeição, até mesmo segurar as
mãos em público é considerado
arriscado. O estilo tradicional
de casamento é realizado em
frente à estátua de Kim Il-sung,
que simbolicamente preside
as uniões com a ausência de
religiosos. Os noivos ficam lado
a lado para tirar uma foto em
frente à imponente estátua de
bronze. Eles consideram que a
união é abençoada pelo espírito do Grande Líder.

ORE
Apresente os relacionamentos dos cristãos norte-coreanos. Como os casamentos
continuam sendo arranjados, eles correm riscos de
terem a fé exposta e serem
levados para campos de
trabalho forçado.

DESAFIO
DO DIA

Não demonstre afeições
em público, independentemente de ser para sua
família ou amigos. Lembre-se de nem mesmo dar as
mãos nas mãos.

ALCANÇADA E
TRANSFORMADA

26°
DIA

Grace*, de 36 anos, é uma das mulheres norte-coreanas cuja
vida foi transformada pelo ministério de mulheres na China.
Ela era casada com um homem que a havia comprado de um
traficante de pessoas. Mas ao contrário da maioria dos casos,
ele tentava ser um bom marido. Entretanto, ela fugiu e deixou a
filha com ele. Até que foi convidada para o grupo de mulheres
e mudou gradualmente. Ela se arrependeu e tudo o que queria
era se reunir ao marido e à filha. Mas ele se recusou a recebê-la.
Um dia ela desapareceu.
Grace foi parada pela polícia, que pediu que ela ligasse para
o marido. Mas ele não pôde ou não quis ajudá-la. Ela foi, então,
repatriada para a Coreia do Norte e levada à delegacia de sua
cidade natal, como é feito com todos os que fogem do país. Ela
passou um mês na prisão, onde só recebia refeições escassas de
migalhas de milho podres. Quando saiu da prisão, ficou com a
irmã por seis meses. Depois fugiu de novo para a China e, novamente, foi recebida pelo ministério de mulheres.

ORE
Coloque as mulheres
norte-coreanas diante de
Deus de forma especial.
Ore para que, uma vez
alcançadas pelo amor de
Deus, elas sigam firmes na
caminhada não importa o
que aconteça.

DESAFIO
DO DIA

Os cristãos da Coreia do
Norte não podem mostrar
nenhuma evidência de
sua fé. Leia a Bíblia em
público, experimentando o
valor de sua liberdade.

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor
e de equilíbrio.” 2 Timóteo 1.7

27° DIA

O salário recebido pelos norte-coreanos é simbólico, sendo
utilizado apenas para transporte público e outras despesas extras

CONTROLE DE GASTOS
Além de não existir lojas no país, não há dinheiro real. Os
empregos pagam os salários de forma simbólica, mais como
subsídios. O salário de um trabalhador em uma fábrica é de 64
won (moeda norte-coreana), que convertido é cerca de 28 dólares. É possível pagar apenas as despesas extras como passagens de ônibus e cortes de cabelo. Se alguém quiser fazer uma
compra maior, como comprar um rádio, é necessário solicitar
uma permissão. Não é apenas uma questão de ter dinheiro.
Os centros de distribuição funcionam de forma diferente. É
preciso esperar na fila do lado de fora. Os atendentes calculam
os créditos de acordo com o número de pessoas da família.

DESAFIO
DO DIA

Prepare apenas metade da
comida por pessoa da sua
casa para o dia todo. Essa
quantidade deve ser dividida de acordo com o número
de refeições desejadas.

ORE
Ore em favor dos salários
recebidos pelos norte-coreanos. Peça que eles
tenham condições de comprar os itens que desejam
sem serem controlados e
consigam comprar todo
alimento necessário.

FIÉIS ATÉ A MORTE

28°
DIA

Esta é a oração de um cristão da Coreia do Norte. Ele certamente expressa o coração de muitos de nossos irmãos do país.
Oro para que Deus derrame as abundantes bênçãos do Espírito Santo sobre vocês. Todos os cristãos norte-coreanos que eu
conheço têm o coração grato pelo que vocês têm feito pela vida
deles. Graças a vocês, nós dedicamos nossa vida a seguir os passos de Jesus novamente.
A alegria que sentimos quando recebemos sua ajuda e material cristão é indescritível. Não temos palavras para expressar
nossa gratidão. No nosso país vemos muita batalha espiritual e o
inimigo sempre ataca. Nessa guerra espiritual, nossa fé é provada, mas seguimos os passos dos nossos pais, que foram fiéis até a
morte, pois queremos manter a nossa fé pura.
Todos os cristãos deveriam ter essa convicção em Cristo para
perseverarem sob todas as circunstâncias, dificuldades e sofrimento. Vamos continuar prosseguindo para o alvo, em Cristo Jesus, até o fim. Em nome dos cristãos da Coreia do Norte, agradeço
de todo coração.

ORE
Peça a Deus que mais
cristãos norte-coreanos
tenham acesso a materiais
cristãos e mensagens cristãs via rádio. Que assim,
a fé deles seja fortalecida
e eles sigam firmes na
caminhada com Jesus.

DESAFIO
DO DIA

Escolha um capítulo da
Bíblia que chama sua
atenção e o escreva à mão
– como cristãos fazem em
muitas partes do mundo
onde a Bíblia é banida.

“Esta palavra é digna de confiança: Se morremos com ele, com ele
também viveremos.” 2 Timóteo 2.11

29° DIA

Os únicos aniversários que importam na Coreia do Norte são dos
membros da família Kim, os demais não devem ser comemorados

QUEM REALMENTE IMPORTA
As crianças norte-coreanas não comemoram
os próprios aniversários,
apenas a data do nascimento dos dois líderes falecidos,
Kim Il-sung, 15 de abril, e
Kim Jong-il, 16 de fevereiro.
Esses dias são considerados
feriados nacionais. Após o
começo da crise de energia, também são os únicos
dias em que há eletricidade. Quando o dia chega, as
crianças fazem uma fila
em frente as fotos para
expressar sua gratidão.
Elas devem se dobrar até a
cintura, saudando a figura. “Obrigado, querido pai
Kim Il-sung”, as crianças
repetem enquanto as mães
olham com satisfação.

ORE
Ore em favor dos norte-coreanos pedindo que
eles compreendam quão
valorosos são aos olhos de
Deus. Que mesmo em um
país onde apenas a família
Kim importa, que saibam
que o Pai celestial os ama.

DESAFIO
DO DIA

As pessoas são forçadas a
memorizar muito material
em louvor aos líderes. Escolha um livro da Bíblia e leia.

GRATIDÃO

30°
DIA

Um líder da igreja secreta da Coreia do Norte se despediu
de um irmão na fé, que era soldado. O soldado levou com ele
materiais cristãos e outros itens providenciados através das
orações e doações dos parceiros da Portas Abertas. Ele levaria
o material para os irmãos e irmãs de outro lugar do país.
Ele compartilha: “Seguir a Jesus é como carregar uma pedra
preciosa. Ela não perde seu valor nem seu brilho, mesmo quando quebrada. Segui-lo significa andar pela fé em tempos bons
ou ruins. Não devemos ter nenhuma dúvida e estar dispostos a
ficar perto do Senhor em todo o tempo, onde quer que ele nos
leve. Essa é a esperança e futuro da nossa igreja e não podemos
ceder. Vamos nos assegurar de que nossa igreja se torne forte
como uma rocha e permaneça firme na fé nas piores circunstâncias. Não sei como agradecê-los por seu amor e orações”.
Como eles podem ser gratos mesmo, às vezes, não tendo nem o
suficiente para sobreviver? Por meio do apoio recebido de irmãos
e irmãs de todo o mundo, eles sabem que não estão sozinhos.

ORE
Clame a Deus pela multiplicação dos recursos, para
que mais Bíblias e materiais
cristãos sejam distribuídos
na Coreia do Norte. Que
sejam fonte de crescimento
para nossos irmãos.

DESAFIO
DO DIA

Faça um dia de gratidão a
Deus por permitir que você
sentisse o que é ser um
cristão perseguido norte-coreano. Desfrute do alimento
que guardou no 1° dia.

“Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios, com
louvor; dêem-lhe graças e bendigam o seu nome.” Salmo 100.4
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