


INTRODUÇÃO
A oração de um justo é poderosa e ef icaz.

T iago 5.16
Um dos principais objetivos da Horizontes América Latina é despertar os irmãos da Igreja brasileira 
para interceder pelos Povos Não Alcançados. Para isso, temos o prazer de disponibilizar ferramentas 
que ajudem a ampliar a visão dos que nunca ouviram do amor do Senhor Jesus de modo amplo ou 
resumido, que, além de informar sempre, trarão desafios a você, seja de investir, entregar sua vida pra a 
Obra, ou o maior deles: orar pelos não alcançados.

A Coreia do Norte ainda é o lugar mais difícil do mundo para um cristão praticar sua fé. Qualquer ativi-
dade religiosa é vista como uma forma de revolta contra os princípios socialistas do governo e contra 
o culto à personalidade do líder. Apesar das dificuldades enfrentadas, a Igreja continua perseverando 
neste país.

A Coreia do Norte está desde 2001 em primeiro lugar na lista de classificação de países por persegui-
ção da Portas Abertas, um recorde desde que a classificação foi criada, em 1994. 
Nenhum país ficou por tanto tempo ocupando a posição de maior destaque, sendo aquele onde ser 
cristão custa um alto preço. Considerado hoje o país mais fechado do mundo por suas políticas de 
isolamento, a Coreia do Norte é um mundo à parte de tudo aquilo que conhecemos, o que gera uma 
grande dificuldade quando nos propomos a falar de um regime tão restrito e, principalmente, da per-
seguição à igreja existente ali. 

A inédita e emocionante história de sobrevivência na prisão e escape à Coreia do Sul de uma norte 
coreana, no livro Os olhos Dos Animais Sem Cauda, demonstra quanto a população norte-coreana – 
principalmente os cristãos – precisa das nossas constantes orações. Além de lidar com as necessidades 
básicas de sobrevivência em um dos países mais pobres do mundo, os cristãos norte-coreanos são im-
pedidos de professar sua fé abertamente.
Neste livreto, você terá a oportunidade de conhecer mais sobre a história da Coreia do Norte – funda-
ção, política, cultura – e principalmente sobre a Igreja e suas dificuldades. Além disso, estamos convi-
dando você a orar durante 30 dias pelos cristãos norte-coreanos e por sua nação, encorajando outros a 
fazerem o mesmo.



1º DIA

Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem 
adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3.18

ANIVERSÁRIO DE KIM IL SUNG
Dia 15 de Abril é o dia mais especial do calendário dos norte-coreanos, pois foi nesse dia que nas-
ceu aquele que, para a maioria deles, é o personagem mais importante da história do país. Em 2012 
foi comemorado o 100º aniversário do “presidente eterno”, como é chamado pelos norte-coreanos 
e o país fez uma mega mobilização e organização para tal celebração. 

O dia 15 de abril é denominado pelos norte-coreanos como o “Dia do Sol”, sendo normalmente 
celebrado com grandes atos esportivos e culturais, que reúnem milhares de cidadãos em estádios 
e desfiles militares na Praça Central em Pyongyang, capital do país. Neste dia, trabalhadores e estu-
dantes recebem presentes especiais, alimentos e uniformes novos. Nos meses que precedem o ani-
versário de Kim Il Sung, os prisioneiros que trabalham nas fábricas das prisões costumam trabalhar 
horas extras para atender à demanda de encomendas e presentes a ser distribuídos à população 
no dia 15. 

Durante os 46 anos em que esteve no poder, Kim Il Sung construiu um culto à sua personalidade, 
que chega a ser mais que um simples respeito e admiração por seus feitos como líder do país. Ao 
longo dos anos, passou a ser algo que transcende a razão, tornando-se um ato de fé para os norte-
-coreanos. Para muitos deles, não há Deus e tudo quanto existe provém de Kim Il Sung.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus porque muitos cristãos norte-coreanos têm sido fiéis a Deus e não têm se do-
brado diante das imagens de Kim Il Sung.
• Ore para que os norte-coreanos se ajoelhem somente diante do único e verdadeiro Deus, 
Jesus Cristo. 
• Ore pela proteção dos cristãos que, antes e durante as festas do aniversário de Kim Il Sung, 
sofrem muita pressão do governo.



2º DIA

Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, 
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 

2.10-11

ANIVERSÁRIO DE KIM JONG-IL
O dia 16 de abril não é o nascimento de Kim Jong-Il. Ele nasceu no dia 16 de fevereiro de 
1942, na Sibéria, e foi para a Coreia do Norte em 1945 com seus pais; esta data, porém, é 
comemorada todos os anos como uma das mais importantes do calendário norte-corea-
no, portanto você pode orar sobre isso. 

Durante boa parte de sua juventude e vida adulta, Kim Jong-Il foi treinado por seu pai, 
Kim Il Sung, para assumir seu lugar à frente da Coreia do Norte. Quando seu pai morreu, 
em 1994, houve a primeira sucessão hereditária da história dos países comunistas. Assim 
como seu pai, Kim Jong Il seguiu uma política de autoafirmação e culto à sua personalida-
de. Nos 17 anos em que esteve à frente do país, Kim Jong Il reforçou a política militarista, 
concentrando seus esforços em aumentar o efetivo do exército e em criar armas de des-
truição em massa. Além disso, isolou ainda mais a Coreia do Norte do restante do mundo, 
dificultando acordos diplomáticos com a Coreia do Sul. Kim Jong-Il morreu no dia 17 de 
dezembro de 2011 e, após sua morte, declarou-se que o dia de seu aniversário será lem-
brado no calendário como o “dia da estrela brilhante”, em referência aos avanços militares 
que proporcionou ao país.

PEDIDOS DE ORAÇÃO

• Louve ao Senhor por se revelar aos norte-coreanos e mantê-los firmes na fé. 
• Ore para que a ascendência de seu filho não piore a situação da Igreja norte-coreana. 
• Peça a Deus que use essas comemorações para mostrar aos norte-coreanos que Jesus é a 
verdadeira “Estrela da Manhã” (apocalipse 22.16). 



3º DIA

Parem de lutar! Saibam que sou Deus! Serei exaltado entre as nações, serei exaltado 
na terra. Salmos 46.10 

HISTÓRIA E FUNDAÇÃO
Para que possamos entender um pouco mais sobre a Coreia do Norte, precisamos voltar no tempo. A 
Coreia tem aproximadamente 5 mil anos de história. Seu nome deriva da dinastia Koryo, que governou 
a península de 918 a.C. até 1392 d.C. Os habitantes da península coreana imigraram da Sibéria entre os 
séculos X e XIII a.C. Em 1392, Yi Song-Gye fundou a dinastia Choson (Yi), que durou até 1910. 

O século 20 foi decisivo para a história da Coreia e a configuração geopolítica que existe hoje na penín-
sula coreana. A Coreia ficou sob o domínio japonês de 1910 a 1945. Foi, portanto, a partir de 1945 que 
o cenário político atual da Coreia começou a se formar. Nesse ano, com o apoio da União Soviética, o 
norte se proclamou independente do sul, recusando-se a cooperar com as Nações Unidas e passando a 
se chamar República Democrática Popular da Coreia, chefiada pelo primeiro ministro Kim Il Sung.

Em 1950, o norte invadiu o sul, na tentativa de unificar a península sob o regime comunista, desencade-
ando a “Guerra da Coreia” (1950/1953), que culminou com a divisão definitiva da Coreia e a criação de 
dois novos países. Coreia do Norte e Coreia do Sul, o primeiro comunista e o último capitalista.

No período da guerra, milhares de cristãos fugiram do norte do país, atitude que fez com que Kim Il Sung 
os considerasse traidores da pátria e espiões do governo norte-americano. O ódio aos cristãos é mantido 
pelos governantes do país desde então.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Glorifique a Deus porque, apesar da divisão territorial, a Igreja se manteve firme em ambos 
os lados, principalmente no norte.
• Nosso Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. Peça a ele que restaure a nação e 
que o principal elo seja seu perdão, graça e amor.
• Ore para que as autoridades norte-coreanas vejam os cristãos com bons olhos e não como 
traidores e conspiradores.



4º DIA

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de 
fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futu-

ro”. Jeremias 29.11

A COREIA DO NORTE HOJE
Hoje a Coreia do Norte tem cerca de 24,5 milhões de habitantes, enquanto a Coreia do Sul, 
cerca de 50 milhões. O país é dividido desde a década de 1950 por uma zona desmilitarizada 
localizada no paralelo 38. O país continua fechado e hostil às ações do mundo externo, princi-
palmente do ocidente.

Kim Il Sung, o “presidente eterno”, governou o país de 1945 a 1994, quando faleceu. Após sua 
morte, seu filho Kim Jong-Il o sucedeu no poder. Este, por sua vez, governou o país com mãos 
de ferro, isolando-o ainda mais do resto do mundo. No dia 17 de dezembro de 2011 Kim Jon-
g-Il morreu, aos 69 anos, de ataque cardíaco, abrindo espaço para que seu filho Kim Jong-Un 
assuma o controle do país. No dia 31 de dezembro de 2011 Kim Jong-Un foi nomeado o “co-
mandante supremo” das Forças Armadas da Coreia do Norte, cargo equivalente ao de presi-
dente do país.

A Coreia do Norte é hoje um dos países no mundo cuja população mais sofre com a desnutri-
ção. O governo é constantemente acusado de violar os direitos humanos e, apesar de todos 
os bloqueios e sanções econômicas impostas por outros países, não há previsão de que sua 
política mude nos próximos anos. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus porque houve uma transição política pacifica no país.
• Ore para que o governo de Kim Jong-Un efetue mudanças significativas em benefício da 
população.
• Ore para que Deus use os cristãos norte-coreanos para a sua glória e para que, através de 
seu exemplo de fé e conduta, ocorram mudanças significativas no país.



5º DIA

Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de gra-
ças por todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que te-
nhamos uma vida pacífica e sossegada, com toda a piedade e dignidade. I Timóteo 2.1-2 

A ESTRUTURA POLÍTICA
Nos últimos 60 anos, a política de estado norte-coreana tem dificultado em grande proporção a pre-
gação do evangelho e o crescimento da Igreja. Precisamos entender um pouco esse sistema para que 
possamos orar de modo mais eficaz. A Coreia do Norte é também um país unipartidário, cujo partido é 
a Frente Democrática de Reunificação da Pátria, uma coligação formada originalmente por três partidos: 
o Partido dos Trabalhadores (partido que governa o país) e outros dois menores, o Partido Social Demo-
crata da Coreia e o Partido Chondoísta Chongu. 

Assim como na maioria dos países comunistas, estado e religião estão completamente separados e o 
militarismo é uma das bases de governo. A estrutura política da Coreia do Norte é composta basica-
mente por três cargos chave, sendo eles: Chefe do Comitê de Defesa Nacional (responsável pela orga-
nização militar do país), o mais alto cargo do país, correspondente ao de presidente; Primeiro-ministro, 
responsável pela política econômica doméstica e pela indicação de outros ministros; e o presidente da 
Assembleia Popular Suprema, órgão legislativo do país, responsável pelas relações internacionais e pela 
escolha dos ministros. 

Embora saibamos que o regime norte-coreano e seus líderes não têm sido favoráveis à Igreja de Cristo, 
também acreditamos na incontestável soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a políti-
ca; e a Bíblia nos orienta a orar pelos governantes. Oremos, então, pelos líderes da Coreia do Norte e para 
que suas ações não prejudiquem nossos irmãos na fé. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Agradeça a Deus por sua soberania e controle, mesmo sobre os governos mais hostis aos 
seus filhos e à pregação de sua Palavra.
• A “velha guarda” dos militares que governam o país está morrendo. Peça a Deus para que os 
novos comandantes sejam mais tolerantes e trabalhem para o bem da sociedade. 
• Ore para que os lideres norte-coreanos possam conhecer o amor de Deus e se render aos 
pés da cruz de Cristo.



6º DIA

Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor 
Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. I Ti-

móteo 6. 3 e 4 

A IDEOLOGIA E O VAZIO ESPIRITUAL
Imagine-se nascendo e vivendo em um mundo ideal, com muita alegria e prosperidade, aprendendo 
que a realidade que está além das suas fronteiras é treva e morte. 

A ideologia tem o poder de ludibriar as pessoas, e fazer o ideal virar realidade e a realidade uma farsa. A 
população norte-coreana vive sob uma forte e bem elaborada doutrina ideológica chamada Juche (au-
toconfiança), criada em 1948 pelo fundador do país, Kim Il Sung. 

A ideologia Juche prega que a revolução socialista será feita pelas massas, sem a influência de nenhum 
outro poder externo, determinando a autossuficiência da nação e de seus indivíduos, que, através de 
seu trabalho e dedicação à causa socialista, construirão um mundo perfeito. Nessa ideologia puramente 
humanista, Deus está completamente fora de ação e não deve ter influência nenhuma sobre as ações 
dos norte-coreanos. Desde a infância, os norte-coreanos são ensinados que Deus e Jesus não existem e 
que todas as coisas foram criadas por seu “presidente eterno” Kim Il Sung, e que só ele é capaz de suprir 
todas as suas necessidades. 

Há, portanto, no país um grande vácuo espiritual. Os norte-coreanos não são livres para crer no que qui-
serem, mas somente naquilo que o estado lhes ensina e recomenda. O governo norte-coreano também 
recomenda que os seus cidadãos sigam a tradicional religião Chundokyo, uma religião baseada na dei-
dade Dankun, deus de quem provém o povo coreano, como creem. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Glorifique a Deus porque, apesar de todo o discurso ideológico e anticristão do governo, 
milhares de norte-coreanos continuam servindo a Deus.
• Peça a Deus que guarde as mentes e corações dos cristãos para que não se desviem dos seus 
caminhos.
• Peça a Deus que mais cristãos norte-coreanos tenham acesso a bíblias e materiais cristãos.



7º DIA

Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar 
dos anos não se desviará deles. Provérbios 22.6 

A EDUCAÇÃO NORTE-COREANA
O versículo de Provérbios explica com muita clareza como um regime ditatorial consegue se manter no 
poder por anos e até décadas. Os governantes ditatoriais do século, tanto de extrema esquerda quanto 
de extrema direita, entenderam muito bem a importância de se investir na educação de crianças e jovens, 
doutrinando-os de acordo com seus interesses.

Uma sociedade analfabeta é um grande obstáculo à construção de uma nação com sólidas bases ideoló-
gicas. Por isso, após chegar ao poder, em 1945, Kim Il Sung iniciou uma campanha de alfabetização que 
tinha como objetivo acabar com o analfabetismo, que atingia 2,3 milhões de pessoas. Ao final de 1949, o 
objetivo havia sido alcançado. Como em todos os países comunistas, a educação norte-coreana tem sua 
metodologia baseada na política e ideologia do estado, que, no caso da Coreia do Norte, é um ensino liga-
do à ideologia Juche. 

Os dois maiores centros de estudos do país estão em Pyongyang. O primeiro é a universidade Kim Il Sung, 
fundada em 1946. É uma universidade de elite e a única no país com diplomas “válidos” de bacharel, mes-
trado e doutorado; um dos seus critérios de avaliação é o político. O segundo é o Palácio de Estudos do 
Povo, criado em 1982, uma espécie de biblioteca que pode abrigar até 12 mil pessoas e contém mais de 30 
milhões de livros, administrados por um moderno sistema de computadores. 

Nos últimos anos, muitos professores de língua inglesa cristãos têm tido a oportunidade de trabalhar em 
universidades do país e, dessa forma, passar o amor de Cristo aos norte-coreanos. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Agradeça a Deus pela vida de professores estrangeiros que, tendo a oportunidade de tra-
balhar no país, compartilhem de seu amor com os norte-coreanos.
• Ore para que Deus abra as fronteiras do conhecimento aos norte-coreanos e para que, atra-
vés do contato com outras culturas, tenham um encontro pessoal com Cristo. 
• Peça a Deus que os pais cristãos possam criar seus filhos nos caminhos do Senhor, a despei-
to de em suas escolas aprenderem que “Deus e Jesus não existem”.



8º DIA

Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então 
peguei duas varas e chamei a uma Favor e a outra União, e com elas pastoreei o reba-

nho. Zacarias 11.7    

AS RELAÇÕES DA COREIA DO NORTE COM A COREIA DO SUL
Desde a criação da Assembleia Geral da ONU, em 1945, a questão da Coreia tem sido 
discutida pelas grandes potências. Da década de 1970 aos anos 2000, houve várias 
tentativas, de ambos os governos – do norte e do sul – de tentar uma reaproximação 
e até uma possível reunificação. Declarações conjuntas foram criadas com esse pro-
pósito, mas infelizmente todas as tentativas foram frustradas. No entanto, após os 
acordos de 2000 entre o então presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-Il, e o da Co-
reia do Sul, Kim Dae Jung, foi possível que familiares separados pela guerra pudessem 
se reencontrar. 

Nos últimos anos as relações entre as Coreias não melhoraram muito, ao contrário, fi-
caram mais fragilizadas. O sul tem adotado uma política mais moderada, mas de san-
ções ao norte, devido ao desenvolvimento de seu programa nuclear; enquanto isso, 
o norte tem endurecido seu discurso militarista e ameaçador. Desde 2003 está em 
desenvolvimento um complexo industrial na cidade de Kaesong, na Coreia do Norte, 
com a cooperação financeira da Coreia do Sul. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus pela possibilidade que sempre existiu de uma melhora nas relações entre as 
Coreias e de uma paz duradoura. 
• Ore para que a verdadeira paz seja encontrada por ambos os países em Cristo Jesus.
• Peça a Deus que, através do reencontro de familiares do sul e do norte, o evangelho seja 
compartilhado.



9º DIA

Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as 
nações na terra.  Salmo 67.4 

AS RELAÇÕES DA COREIA DO NORTE COM O MUNDO
Durante boa parte de sua história, as relações da Coreia do Norte se deram basicamente com a 
URSS (União Soviética) e outros países comunistas, como a China. Atualmente a China é o maior 
parceiro comercial e político da Coreia do Norte, mas suas relações com o restante do mundo são 
bastante discretas. O segundo maior parceiro comercial do país era a Coreia do Sul, mas devido às 
tensões militares entre ambos os países em 2010 os sul-coreanos resolveram cortar as relações, ex-
ceto os investimentos no parque industrial de Kaesong. 

Em 2001 a Coreia do Norte estabeleceu laços diplomáticos com o Canadá e em 2002 manteve con-
versações com os Estados Unidos, mas o governo norte-coreano admite ter um programa nuclear 
em andamento, o que dificulta ainda mais suas relações com estas nações. No dia 11 de março de 
2011, Brasil e Coreia do Norte celebraram 10 anos de relações diplomáticas, já que desde 2009 os 
dois países têm fechado acordos de cooperação econômica e técnica. A embaixada norte-coreana 
foi estabelecida em Brasília em 2006.

O Brasil é o quarto maior parceiro econômico, mas ainda não alcança 2% do comércio de impor-
tação. O atual embaixador brasileiro tem buscado investidores, em nossa pátria, para aumentar o 
intercâmbio comercial.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Glorifique a Deus pela abertura da Coreia do Norte para outros países nos últimos anos.
• Interceda para que haja cada vez mais abertura política e econômica da Coreia do Norte 
com outros países.
• Ore para que, através das relações diplomáticas entre Brasil e Coreia do Norte, cristãos bra-
sileiros possam falar do amor de Deus aos norte-coreanos.



10º DIA

Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas do-
enças; contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. 

Isaías 53.4 

POR DENTRO DA COREIA DO NORTE: A SAÚDE
Um dos maiores problemas enfrentados pelas populações de países pobres é o da saúde. 
No caso da isolada Coreia do Norte isso não é diferente. De acordo com a Anistia Interna-
cional, a maioria dos hospitais do país funciona em situações precárias. A desnutrição e a 
falta de saneamento básico são alguns dos fatores que mais contribuem para as doenças 
e epidemias no país. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o país gasta cerca de 1 dólar por pes-
soa a cada ano na área da saúde. Essa informação foi obtida através de entrevistas com 
pacientes e profissionais da saúde que fugiram do país nos últimos anos. As doenças mais 
comuns são tuberculose, hepatite e malária, mas milhares sofrem com tifoide e cólera. 
Além disso, o serviço médico não é gratuito conforme o governo divulga ao mundo. Os 
cidadãos norte-coreanos têm de pagar por suas consultas e medicamentos. 

Devido à sua política de isolamento e às tensões políticas, a Coreia do Norte não aceita 
apoio humanitário dos Estados Unidos desde 2009. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus pela ajuda que o país tem recebido em medicamentos e suprimentos hospi-
talares.
• Ore para que haja melhorias no sistema médico norte-coreano e por um tratamento mais 
digno para a população. 
• Interceda pela saúde da população norte-coreana, cuja expectativa de vida caiu na últimas 
décadas.



11º DIA

Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. 
Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6.51 

POR DENTRO DA COREIA DO NORTE: A FOME
A fome é uma das principais razões pelas quais muitos norte-coreanos tentam fugir do país todos os 
anos. A fome de milhares de coreanos e a fuga desesperada de centenas deles para a China em bus-
ca de alimentos são tratados com muita propriedade por Paul Estabrooks, no livro Fuga da Coreia do 
Norte - Uma busca desesperada por alimento, amor e vida, publicado pela Portas Abertas Brasil em 
2007. 

No início da década de 1990, a Coreia do Norte sofreu uma intensa fome, que acarretou a morte de 
aproximadamente um milhão de pessoas, seguindo-se uma escassez de alimentos que ainda perdu-
ra. De 1999 a 2004, aproximadamente 3 milhões de pessoas morreram de fome. Os que mais sofrem 
com a fome são as crianças. Cerca de 16% das crianças norte-coreanas sofrem de desnutrição, o que 
contribui para as doenças, atrasa seu desenvolvimento e causa a mortalidade infantil em grande esca-
la. Entre 1995 e 2005, as operações de emergência do Programa Mundial de Alimentos atenderam até 
um terço da população da Coreia do Norte. Mantendo sua política de “sem acesso, não há comida”, o 
Programa pôde melhorar sua distribuição de alimentos na Coreia do Norte, obtendo um acesso maior 
ao país. 

Enquanto uma elite privilegiada, formada basicamente por militares, vive bem cuidada e tem suas ne-
cessidades atendidas em Pyongyang, o cuidado com a população que vive nas áreas mais afastadas 
do interior do país é negligenciado. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve ao Senhor porque muitas organizações têm enviado alimento ao país.
• Ore para que Deus coloque um fim à corrupção e ao aumento dos preços dos bens necessá-
rios à sobrevivência. Um quilo de arroz custa quase o dobro do salário médio de um traba-
lhador. 
• Peça a Deus que dê uma boa colheita ao povo norte-coreano este ano e que os recursos se-
jam usados com sabedoria pelas autoridades.



12º DIA

Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho 
árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. João 4.38 

POR DENTRO DA COREIA DO NORTE: O TRABALHO
Oficialmente, a carga horária de trabalho dos coreanos é das 9h às 18h de segunda a sábado; para 
estrangeiros, essa carga pode ser menor. Apesar de investir na indústria pesada e na venda de ar-
mas, as oportunidades de trabalho na Coreia do Norte são escassas. Com o colapso do racionamen-
to de alimentos administrado pelo governo e a perda, em grande escala, do emprego por causa 
do fechamento de fábricas e outras empresas estatais na década de 1990, muitos norte-coreanos 
sofreram imensas privações e lutam para sobreviver. 

Nos últimos anos, muitas ONGs estão entrando no país com o intuito de ajudar as populações mais 
pobres a terem um auto sustento através da agricultura. Muitos dos colaboradores dessas ONGs 
são cristãos e vivem no país. 

Segundo o embaixador norte-coreano, é no campo da agricultura que as ações do Brasil e da Co-
reia revelam uma ampla perspectiva. Em outubro de 2011, uma delegação brasileira chefiada pela 
conselheira Cynthia Bugané visitou seu país para discutir o aprofundamento da cooperação na 
área da agricultura. A convite da Embrapa, técnicos agrícolas norte-coreanos visitaram o Brasil, in-
teressados especialmente no desenvolvimento de experiências no cultivo da soja.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Agradeça a Deus pelas ONGs que têm trabalhado no país, muitas delas cristãs, que de algu-
ma forma estão demonstrando o Seu amor. 
• Peça a Deus que as relações diplomáticas entre Brasil e Coreia do Norte sirvam para dimi-
nuir a pobreza no país asiático.
• Ore por mais abertura econômica e pela geração de mais empregos no país.



13º DIA

 
Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no 
lado de Pedro e o acordou. “Depressa, levante-se!”, disse ele. Então as algemas caíram 

dos punhos de Pedro. Atos 12.7 

POR DENTRO DA COREIA DO NORTE:  OS PRISIONEIROS
De acordo com a ONG Anistia Internacional, o governo norte-coreano tem enviado cada vez mais 
prisioneiros políticos para campos de trabalho forçado. O regime nega que existam tais campos no 
país, mas segundo a Anistia, esses locais existem desde a década de 50 e atualmente abrigam mais 
de 200 mil pessoas, consideradas uma ameaça ao governo. 

Em épocas de transição política – como a que passou o país no ano de 2012 devido à morte de Kim 
Jong-Il e a posse de seu filho Kim Jong-Un – criou-se um cenário de expectativas e medo. A pressão 
psicológica e a perseguição contra os inimigos do Estado se intensificam, no intuito de mostrar à 
população que tudo está sob total controle. Nos campos de trabalho forçado, os prisioneiros têm 
que memorizar três princípios básicos: devem adorar os líderes Kim Il Sung e Kim Jong-Il de todo o 
coração; todos os presos devem participar de todo o processo de trabalho diário; não é permitido 
aos prisioneiros desobedecer às ordens dos guardas, não podem conversar entre si, sorrir ou can-
tar. Aqueles que não obedecem às regras são submetidos a torturas e podem ser executados. 

Há relatos de que milhares de cristãos estão hoje presos em campos de trabalhos forçados por sig-
nificarem uma ameaça ao governo.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus porque muitos cristãos sobreviventes dos campos de concentração e de pri-
sões estão contando ao mundo o desrespeito aos direitos humanos por eles enfrentados. 
• Peça a Deus que o testemunho dos cristãos que estão nas prisões e em campos de concen-
tração toquem o coração dos guardas e demais prisioneiros.
• Peça a Deus para que seus filhos resistam às torturas sofridas na prisão e perseverem na fé.



14º DIA

Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4.7 

POR DENTRO DA COREIA DO NORTE: OS ESPORTES
O festival Arirang é o evento esportivo mais conhecido da Coreia do Norte, celebrado todos os 
anos no dia 15 de abril, em comemoração ao aniversário de Kim Il Sung. O evento de ginástica 
artística é muito utilizado como propaganda política pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia 
do Norte.         
     
A Coreia do Norte conquistou uma medalha olímpica pela primeira vez em Munique -1972. 
Naquela competição foram três medalhas de bronze, uma de prata e uma de ouro para Li Ho-
-Jun, no tiro de carabina deitado, que estabeleceu na época novo recorde mundial e olímpico. 
O golfe é outra atividade esportiva praticada na Coreia do Norte. Estima-se que haja até 181 
campos de golfe no país. Considerado um jogo de elite, sua familiaridade está restrita às clas-
ses superiores da sociedade norte-coreana. 

Entre os esportes mais populares do país estão o futebol (masculino e feminino) e o tae-kwon-
-do, tradicional arte marcial coreana. A Coreia do Norte teve uma ótima participação na Copa 
do Mundo FIFA de 1966, quando chegou às quartas de final, mas foi eliminada por Portugal. 
Na Copa de 2010 na África do Sul, o país estreou contra a seleção brasileira perdendo por 2 a 
1. Nessa edição, os norte-coreanos não passaram da primeira fase. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Glorifique a Deus porque, através dos esportes, os norte-coreanos têm tido a oportunidade 
de sair do país e conhecer outras realidades. 
• Peça a Deus que, através do futebol, missionários brasileiros e de outros países possam en-
trar no país e compartilhar sua fé. 
• Ore para que os atletas norte-coreanos conheçam a Cristo e possam testemunhar de seu 
amor a outros.



15º DIA

Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos; cantarei louvores entre as nações. Salmo 
108.3

TURISMO NA COREIA DO NORTE
O governo norte-coreano em 2012 abriu 19 zonas especiais para turismo e negócios. Embora 
seja o país mais fechado do mundo, é possível fazer turismo na Coreia do Norte. Os roteiros 
das viagens são organizados por agências chinesas que trabalham em conjunto com o gover-
no norte-coreano e mostram aos visitantes apenas aquilo que convém ao Estado. 

Normalmente os turistas que visitam o país têm sua viagem restrita à cidade de Pyongyang, 
centro político e econômico. Os pontos turísticos mais visitados normalmente são a estátua 
de bronze de Kim Il Sung e a torre Juche, com 170 metros de altura; o primeiro é utilizado para 
culto ao ex-líder e o último é o principal símbolo da ideologia norte-coreana. Outros pontos 
turísticos indicados aos turistas que visitam Pyongyang são o parque de diversões Mangyong-
dae, o estádio May Day, com capacidade para 150 mil lugares e onde são realizados os festivais 
de esporte, e o túmulo do rei Tangun, que teria nascido em Pyongyang há 5 mil anos. 
 
Todo turista é acompanhado por um guia (militar), que fala inglês e é responsável por lhe 
apresentar o país, coibindo atitudes não permitidas, como tirar fotos em lugares e situações 
inapropriadas.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus porque o governo tem permitido, nos últimos anos, que turistas ocidentais 
visitem o país anualmente – uma ótima oportunidade para falar do amor de Deus.
• Peça a Deus que os turistas não fiquem indiferentes às dificuldades e restrições enfrentadas 
pelos norte-coreanos e que, ao saírem do país, ajam em prol deles.
• Ore para que, através das palavras ou dos atos, esses estrangeiros possam expressar a gra-
ça de Deus aos norte-coreanos.



16º DIA

Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filho-
tes; um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu rei e meu Deus. Salmo 84.3 

REFUGIADOS NORTE-COREANOS - TALBUKJA
Todos os anos, muitos norte-coreanos fogem do país, devido à fome e à situação 
precária em que se encontram. Na Coreia do Sul esses refugiados são denominados 
Talbukja, que significa “pessoas que fugiram ou escaparam do norte”. Muitos países 
têm rejeitado essas pessoas, deixando de lhes dar asilo político. A Coreia do Sul é um 
dos poucos países do oriente que os acolhe. Mas escapar para o sul não é tarefa fácil. 
A fronteira entre os dois países é muito bem vigiada, tanto por terra quanto por mar. 

Há ainda possibilidade de fuga através de outros países, como Mongólia, Rússia e 
Uzbequistão, também fronteiriços, com o objetivo de chegar à Coreia do Sul. Porém 
muitas vezes os refugiados vão para países que mantêm relações amistosas com o 
governo norte-coreano, como Tailândia, Camboja, Mianmar e Vietnã. 

Quando são presos em algum desses países ou mesmo na China, normalmente eles 
são deportados à Coreia do Norte e sofrem duras punições, muitas vezes a pena de 
morte. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Agradeça a Deus porque muitos norte-coreanos têm encontrado asilo em outros países da 
região. 
• Peça a Deus que proteja os norte-coreanos que tentam fugir do país para que eles consigam 
se adaptar a outras culturas. 
• Ore para que todos os fugitivos possam ter um encontro pessoal com Jesus.



17º DIA

Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem socorro? O meu 
socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121.1-2 

REFUGIADOS NORTE-COREANOS NA CHINA
Milhares de norte-coreanos vivem no nordeste da China, onde apenas um rio os separa 
de sua terra natal. Estima-se que, nos últimos anos, aproximadamente 100 mil norte-co-
reanos tenham fugido para a China em busca de liberdade, comida e melhores condições 
de vida. Atualmente, mais de um milhão de coreanos vivem na província de Jilin, que faz 
fronteira com a Coreia do Norte; estima-se que pouco mais de 200 mil deles sejam cris-
tãos, aguardando ansiosamente por compartilhar comida, abrigo e o evangelho com re-
fugiados que chegam até eles. 

Nos últimos anos, a China adotou uma política de busca, apreensão e deportação de refu-
giados como uma forma de cumprir seus acordos diplomáticos com o governo norte-co-
reano. O governo chinês procura cumprir com o acordo de repatriar esses fugitivos, mas 
vez ou outra os encaminha a outros países, ou faz vista grossa sobre os refugiados. 

A fuga desses norte-coreanos para a China é uma ótima oportunidade para que eles co-
nheçam o amor de Cristo através dos refugiados já convertidos.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Agradeça a Deus pelo grande número de cristãos norte-coreanos residentes no nordeste da 
China, que ajudam seus compatriotas e compartilham o evangelho com eles.
• Ore pela proteção de todos os cristãos chineses e norte-coreanos que têm ajudado outras 
pessoas a fugir da Coreia do Norte. 
• Interceda pelo governo chinês, para que não deporte os fugitivos para a Coreia do Norte, 
onde sofrerão duras consequências.



18º DIA

Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos 
mendigando o pão. Salmo 37.25 

REFUGIADOS NORTE-COREANOS NA COREIA DO SUL
Atualmente, cerca de 22 mil refugiados norte-coreanos vivem na Coreia do Sul. A 
maioria chegou ao país durante a grande fome que assolou a Coreia do Norte nos 
anos 90. Eles sofrem um grande choque cultural e, no princípio, têm muita dificulda-
de para conseguir um emprego, muitas vezes por discriminação. O governo sul-core-
ano tem centros de treinamento nos assentamentos de refugiados, com o objetivo de 
mostrar as diferenças entre a democracia capitalista do sul e a ditadura comunista do 
norte, amenizando dessa forma o forte choque cultural. 

O governo sul-coreano desenvolveu um programa de reassentamento de dois me-
ses, com um subsídio para que os refugiados se mantenham até que consigam seu 
auto sustento. Acredita-se, porém, que uma grande porcentagem dos refugiados que 
chegaram ao país na década de 80 ainda depende desse subsídio do governo. Além 
disso, o governo tem trabalhado também para atender à demanda e às necessidades 
de jovens norte-coreanos em idade escolar, pois precisam se adaptar ao ensino das 
escolas sul-coreanas.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Agradeça a Deus pelo programa de reassentamento do governo sul-coreano, que tem ajudado milhares de 
fugitivos do norte.
• Peça a Deus que envie cristãos para trabalhar na ajuda aos fugitivos norte-coreanos, plantando em seus co-
rações as sementes do evangelho.
• Ore para que os estudantes norte-coreanos se adaptem rapidamente ao método de ensino da Coreia do Sul 
e conheçam a história da Coreia e da humanidade, sem influências ideológicas. e que também conheçam o 
maior personagem da História, Jesus.



19º DIA

Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e che-
guemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4.13 

A COREIA E A REUNIFICAÇÃO
Um território, um povo, uma língua, uma cultura dividida por uma guerra ideológica, uma guerra 
que não era deles. Com a guerra da Coreia (1950-53), milhares de famílias foram divididas e, em 
muitos casos, irmãos de sangue lutaram entre si no campo de batalha. Ao final da guerra, mais de 
um milhão de coreanos perderam suas vidas e outros milhares se viram desabrigados e impedidos 
de transitar entre a parte norte e sul da península coreana. Desde então, há duas Coreias dividindo 
a mesma península. Ambos os lados desejam a reunificação do país, mas desde que seja sob seus 
próprios termos políticos. 

O ex-presidente da Coreia do Norte, Kim Il Sung, criou os 10 Pontos para o Programa de Reunifica-
ção Pacífica e Independente da Pátria, que, entre outras coisas, diz: “para pôr fim à divisão e reuni-
ficar o país, é necessário que todos, independentemente de suas escolhas políticas ou religiosas, 
coloquem tudo sob a unidade da nação...” Apesar disso, o discurso norte-coreano é de que a nação 
deve ser reunificada sob seus próprios termos, que visam à união sob o comando de um único lí-
der, que controlará a política, a submissão do povo, a educação, a religião, a economia e a saúde. 

A Coreia do Sul, é claro, nega-se a aceitar tais termos. A reunificação do país hoje é algo de que pou-
co se fala em ambos os países, devido ao aumento das tensões na península.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Agradeça a Deus, pois embora haja muita tensão entre o norte e o sul, os coreanos vivem 
em relativa paz desde a guerra na década de 50.
• Ore para que o amor de Deus seja transmitido tanto por cristãos da Coreia do Sul quanto 
da Coreia do Norte e que esse amor una as duas partes do país, dividido há mais de 60 anos. 
• Peça a Deus pela reunificação pacífica do país e que seja sob um governo que O glorifique.



20º DIA

Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27.10 

REFUGIADOS NORTE-COREANOS SE CONVERTEM A CRISTO
A melhor forma de levar o evangelho aos norte-coreanos é através dos seus compa-
triotas que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somente um norte-co-
reano consegue compreender a complexidade de sua cultura, a tensão política exis-
tente no país, a forte repressão por parte do governo, a fome e a miséria existentes ali. 

Alguns norte-coreanos que fogem para a China e ali têm contato com o evangelho, 
acabam se convertendo e voltando à Coreia do Norte, arriscando suas vidas para com-
partilhar as Boas Novas de Cristo. Muitos já foram capturados pelas autoridades e so-
freram duras punições. 

Apesar de todas as restrições impostas pelo governo, os norte-coreanos têm ouvido 
o evangelho e se convertido a Cristo, mas muitos não compartilham sua nova fé com 
seus filhos e familiares por medo de que sofram as consequências de sua escolha pes-
soal. Os cristãos norte-coreanos têm necessidades espirituais como todos nós, mas 
vivem em um país cujo governo torna praticamente impossível seguir a Deus ali.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Glorifique a Deus, pois muitos refugiados norte-coreanos têm se entregado a Cristo.  
• Ore para que o ódio e o preconceito construídos ao longo do século 20 não sejam obstácu-
los na evangelização dos norte-coreanos pelos sul-coreanos.
• Ore para que os novos convertidos norte-coreanos recebam treinamento e discipulado bí-
blico.



21º DIA

Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia 
contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordei-

ro, com vestes brancas e segurando palmas. Apocalipse 7.9 

O CRISTIANISMO NA COREIA DO NORTE:  HISTÓRIA
O cristianismo chegou à península coreana no final do século 17, através de soldados coreanos fei-
tos prisioneiros de guerra e enviados ao Japão pelos algozes japoneses, que invadiram o país com 
o propósito de dominar a China. Em terras nipônicas, os coreanos tiveram contato com o evange-
lho e muitos deles se tornaram mártires. Quando puderam retornar a seu país, levaram consigo a 
nova fé. O início do cristianismo no país se deu no século 18 (1793), quando a Igreja passou por 
perseguições isoladas, porém já tinha raízes suficientemente fortes fincadas na Coreia. 

Originalmente, o norte do país foi a região onde o cristianismo mais se desenvolveu antes da guer-
ra (1950-1953). De 1907 até o início da guerra, a Coreia passou por um grande avivamento, em que 
Pyongyang (hoje capital da Coreia do Norte) recebeu o título de “Jerusalém do Oriente”. Milhares 
de coreanos se converteram nesse período, inclusive pessoas do governo. Muitos dos comunistas 
dos anos 20, 30 e 40 eram oriundos de famílias cristãs. 

Antes da divisão, a capital Pyongyang era o centro das principais atividades cristãs da península e 
sua população cristã correspondia a 13% da população do país. Atualmente, no entanto, estima-se 
que o número de cristãos na Coreia do Norte não passe de 1,5%, ao contrário da Coreia do Sul, que 
hoje é uma das maiores nações evangélicas do mundo, com um número de cristãos que corres-
ponde a 31% de sua população total.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus, pois sua Igreja tem resistido ao tempo, às guerras e às perseguições. 
• Ore para que haja um reavivamento na Igreja norte-coreana. 
• Peça a Deus que os cristãos norte-coreanos resistam às restrições, não fujam do país e tes-
temunhem a outros o grande amor de Deus.



22º DIA

Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem 
não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Romanos 10.14 

O CRISTIANISMO NA COREIA DO NORTE:  VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
O fato de a morte de Kim Jong-Il ter sido divulgada com dois dias de atraso, mesmo com 
toda a acessibilidade no mundo das informações, demonstra quão controlados são os 
meios de comunicação na Coreia do Norte. Não existem jornais, emissoras de rádio ou TV 
independentes no país. Todos os veículos de comunicação pertencem ao governo. 

Mas não há limites para a comunicação atual, por isso o tráfico de informação no país tem 
dado muito trabalho para o governo. Rádios cristãs transmitem programas de curta dura-
ção há mais de 30 anos, em parceria com rádios clandestinas que tocam música popular 
coreana. 

A companhia de rádio sul-coreana FEBC (Companhia de Rádio do Extremo Oriente), lo-
calizada no extremo sul da península coreana, faz transmissões à Coreia do Norte desde 
1973, propagando mensagens bíblicas e músicas evangélicas. Além disso, rádios de bolso 
com mensagens bíblicas gravadas têm sido distribuídos na Coreia do Norte. O mais im-
portante de tudo isso é que o evangelho alcança os norte-coreanos e muitos se conver-
tem.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Glorifique a Deus, porque muitas pessoas na Coreia do Norte ouvem o evangelho através 
dos meios de comunicação. 
• Ore para que as transmissões continuem sendo realizadas e alcancem o maior número pos-
sível de norte-coreanos. 
• Peça a Deus que as mensagens bíblicas gravadas cheguem aos norte-coreanos que vivem 
nas regiões rurais mais distantes do país.



23º DIA

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 
correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3.16 

O CRISTIANISMO NA COREIA DO NORTE: A BÍBLIA
“Todas as noites eles iam até o jardim e desenterravam um pote. Eles tiravam um livro de capa preta e 
o liam. Eles sempre nos disseram para nunca falar desse livro a outras pessoas. Eu sabia que eles não 
estavam brincando conosco e que seríamos mortos se outras pessoas soubessem do livro proibido. Às 
vezes minha mãe dizia que Deus estava vivo e que nós tínhamos que Lhe obedecer”.  Refugiado cristão 
norte-coreano Lee Joo-Chan.
 
A bíblia é o livro mais lido no mundo, mas também o mais temido pelos governos ditatoriais, que a 
consideram um livro subversivo e fora da lei. A frase acima, dita por um refugiado cristão norte-co-
reano a respeito de seus pais, demonstra que na Coreia do Norte a situação não é diferente. O go-
verno do país não permite que seus cidadãos possuam e leiam uma bíblia. Se forem denunciadas 
por portar uma bíblia, essas pessoas podem ser condenadas à prisão e a uma reeducação política 
obrigatória.

A despeito disso, muitas bíblias são contrabandeadas atualmente para a Coreia do Norte através de 
organizações cristãs com bases na Coreia do Sul. A tradução da Bíblia usada na Coreia do Sul usa 
uma ortografia antiga e segue padrões gramaticais coreanos. Um linguista norte-coreano se con-
verteu após algumas leituras bíblicas e está trabalhando na adaptação da tradução da bíblia para 
o padrão atual da linguagem norte-coreana.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus porque mesmo com todas as restrições, a bíblia tem entrado na Coreia do Nor-
te. 
• 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.



24º DIA

De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 
2 Timóteo 3.12 

O CRISTIANISMO NA COREIA DO NORTE:  A PERSEGUIÇÃO
No século 19, os primeiros cristãos da Coreia sofreram dura perseguição, até o cristianismo esta-
belecer suas bases no país. Já no século 20, quando o Japão invadiu a Coreia, em 1910, os cristãos 
também sofreram discriminação e perseguição, sobretudo por se recusarem a participar do culto 
xintoísta obrigatório. Às escolas cristãs impunha-se o que se devia ou não ensinar e líderes cristãos 
foram presos nesse período. A Igreja foi, por diversas vezes, identificada a movimentos de indepen-
dência, sofrendo, por isso, constantes ataques das autoridades japonesas, incluindo até a queima 
de três igrejas locais, com os membros ainda dentro dos templos. 

Os japoneses alegavam que o culto xintoísta era uma cerimônia nacional, mas nem todos os cris-
tãos concordavam com essa afirmação, de modo que alguns perderam seus empregos ou foram 
enviados para a prisão por sua recusa em participar. Apesar disso, esse foi um período de grande 
avivamento para a Igreja coreana. 

Após a divisão, a Igreja passou a ser duramente rejeitada e perseguida no norte do país, associada 
muitas vezes à política neocolonialista dos EUA e considerada uma ameaça ao regime comunista. 
Oficialmente há liberdade religiosa no país, pois sua constituição “garante” isso, mas na prática, a 
Igreja norte-coreana é considerada a que mais sofre perseguição no mundo atual.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus porque mesmo após seis décadas de ditadura comunista, a Igreja norte-core-
ana tem perseverado na fé. 
• Peça a Deus que fortaleça pastores e líderes a permanecerem firmes no propósito de servi-
-lo. 
• Ore por mais liberdade religiosa no país.



25º DIA

Enquanto apedrejavam Estêvão, este orava. “Senhor Jesus, recebe o meu espírito”. En-
tão caiu de joelhos e bradou. “Senhor, não os considere culpados deste pecado”. E, ten-

do dito isso, adormeceu. Atos 7.59-60 

O CRISTIANISMO NA COREIA DO NORTE:  OS MÁRTIRES DA IGREJA
Quando assumiu o poder da Coreia do Norte em definitivo na década de 50, Kim Il Sung tinha cer-
teza de que o cristianismo era uma ameaça ao seu conceito de pureza da raça coreana e ao seu ide-
al nacionalista. Então, o governo comunista norte-coreano decidiu eliminar totalmente a fé cristã 
do país. Em seus primeiros anos de governo, cinco bispos, 82 padres, 25 monges, 34 mulheres e 
quatro seminaristas foram mortos. 

De acordo com Paul Estabrooks (2007, p.13), “em maio de 1997, sete prisioneiros cristãos norte-co-
reanos da província de Hambuk tiveram o maxilar quebrado pelos guardas, porque continuaram a 
orar e cantar louvores a Deus. Minutos depois, eles foram mortos a tiros”. 
De acordo com ex-agentes secretos norte-coreanos, há pelo menos quatro grupos de vigilância 
que, entre outras coisas, têm a função de monitorar a movimentação e atividade dos cristãos. Todas 
as informações levantadas por esses agentes são salvas em dossiês, que contêm informações sobre 
antecedentes familiares, atividades religiosas passadas e tendências políticas. Muitos agentes são 
treinados para se passar por cristãos. 

É muito comum na Coreia do Norte cristãos serem presos e mortos em praça pública para servir de 
exemplo aos demais indivíduos da sociedade. Mesmo diante da morte, esses mártires não nega-
ram sua fé em Cristo.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve ao Senhor porque muitos cristãos norte-coreanos estão dispostos a dar suas vidas 
para que outros conheçam o evangelho.
• Peça a Deus que os novos convertidos não desistam da fé, mesmo diante da morte.
• Ore para que o testemunho dos mártires norte-coreanos possa encorajar outros cristãos do 
país e do mundo a se manterem firmes em Jesus.



26º DIA

E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas 
do inferno não poderão vencê-la. Mateus 16.18 

O CRISTIANISMO NA COREIA DO NORTE:  IGREJAS OFICIAIS 
As igrejas oficiais que existem na Coreia do Norte hoje são basicamente “igre-
jas de fachada”, servindo à propaganda política sobre a liberdade religiosa no 
país. Atualmente, há quatro igrejas no país – duas protestantes, uma católica e 
outra ortodoxa – todas localizadas na capital, Pyongyang. 

Essas igrejas têm toda a sua liturgia de culto controlada pelo governo e são 
consideradas igrejas estatais, já que seus pastores e líderes são escolhidos pelo 
governo e as pregações são aprovadas ou não pelo Departamento de Assun-
tos Religiosos. Se não seguirem as restrições impostas pelo governo, os líderes 
são presos e as igrejas, fechadas. 

Para não serem impedidos de ler os textos bíblicos que desejam e não ter seus 
cultos controlados, os cristãos norte-coreanos procuram formas alternativas 
de se reunir e cultuar a Deus. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Glorifique a Deus pela existência da Igreja na Coreia do Norte. 
• Ore para que os líderes das igrejas oficiais estejam dispostos a obedecer à Palavra de Deus, 
independentemente das circunstâncias.
• Ore para que o controle do governo sobre as igrejas oficiais diminua.



27º DIA

Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 
18.20 

O CRISTIANISMO NA COREIA DO NORTE:  IGREJAS CLANDESTINAS 
OU SUBTERRÂNEAS

Uma das formas alternativas de culto encontradas pelos cristãos norte-coreanos são as chamadas 
“igrejas subterrâneas ou clandestinas”. É difícil crer nisso, mas ainda hoje existem milhares de cris-
tãos em países como a Coreia do Norte que se reúnem em cavernas e montanhas, tentando fugir 
do rígido controle do Estado e do constante perigo de ser delatados às autoridades por vizinhos e 
parentes. 

Quase todos os cristãos na Coreia do Norte pertencem a igrejas não registradas e clandestinas. O 
culto se constitui de um encontro “casual” de dois ou três deles, em algum lugar público. Lá, eles 
oram discretamente e trocam algumas palavras de encorajamento. Segundo relatos de Thomas 
Kim, diretor executivo do Ministério Cornerstone, “o governo norte-coreano tem infiltrado pessoas 
nas igrejas clandestinas e subterrâneas, que se passam por cristãos, com a finalidade de descobrir 
e punir os envolvidos”. Ainda segundo ele, “sete igrejas subterrâneas foram descobertas em 2012 
na Coreia do Norte”. 

Em 1985, o governo norte-coreano convidou ao país uma delegação do Conselho Ecumênico das 
Igrejas, que constatou a presença de dezenas de milhares de cristãos, especialmente protestantes, 
sem templos nem igrejas. A pressão sobre a Igreja norte-coreana aumentou após a morte de Kim 
Jong-Il, e os cristãos precisam muito de nossas orações. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Agradeça a Deus pela perseverança dos cristãos de se reunirem, mesmo em cavernas. 
• Ore pela proteção desses irmãos que arriscam suas vidas para estar em comunhão.
• Ore para que os cristãos norte-coreanos tenham sabedoria ao aceitar novos participantes 
nas reuniões, pois pode haver infiltrados do governo.



28º DIA

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às ora-
ções. Atos 2.42 

O CRISTIANISMO NA COREIA DO NORTE:  CASAS-CULTO/IGREJAS 
DOMÉSTICAS

A outra alternativa encontrada pelos cristãos norte-coreanos para se reunir 
são as casas-culto ou igrejas domésticas. As casas-culto são residências de 
cristãos onde, secretamente, pela falta de igrejas, eles recebem outros cris-
tãos para se reunir, orar e louvar a Deus juntos. 

É extremamente difícil que mais de oito pessoas se reúnam ao mesmo tem-
po em uma casa para orar, ler a Bíblia e cantar louvores sem chamar a aten-
ção; por isso, quanto menor o grupo reunido em uma casa para culto, me-
lhor. 

Os cristãos memorizam textos bíblicos e hinos, não podem orar em voz alta 
e mesmo correndo o risco de ser presos, compartilham o evangelho através 
dessas reuniões com seus familiares mais próximos e amigos confiáveis.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus, porque alguns cristãos conseguem se reunir em suas casas. 
• Peça a Deus que continue abençoando as reuniões secretas nas casas-culto. 
• Ore para que Deus cegue as autoridades e seus espiões, para que não descubram as reuni-
ões secretas.



29º DIA

Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles; dos que estão 
sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Hebreus 

13.3 

A ATUAÇÃO DA PORTAS ABERTAS NA COREIA DO NORTE
Intercessão Mundial estima que existem atualmente na Coreia do Norte 350 mil cristãos, e tem 
trabalhado para diminuir o seu sofrimento, atendendo às suas necessidades básicas físicas e 
espirituais. 

A primeira viagem de uma equipe da Portas Abertas à Coreia do Norte aconteceu em 1979. A 
equipe atual tem atuado no país há 20 anos, mas não trabalha em conjunto com outras orga-
nizações, devido às restrições que existem no país e ao monitoramento constante do governo.

Alguns dos projetos que a Portas Abertas desenvolve no país são: 
 - Distribuição de geradores de energia; 
 - Treinamento bíblico; e 
 - Ajuda Socioeconômica (distribuição de alimentos, medicamentos e outros bens necessá-
rios). 

Por ser o país mais fechado do mundo para se trabalhar com os cristãos, a Portas Abertas não 
dá maiores detalhes sobre os projetos ali, como lugares, nomes de colaboradores e periodici-
dade. 

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Louve a Deus porque a Portas Abertas tem conseguido levar ajuda aos cristãos norte-coreanos 
todos os anos. 
• Peça a Deus que proteja todos os colaboradores, guiando seus passos e dando-lhes sabedoria e 
estratégias para agir no país. 
• Ore para que todos os projetos da Portas Abertas prosperem no país e mais cristãos sejam aju-
dados em suas necessidades físicas e espirituais.



30º DIA

Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus 
ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Prín-

cipe da Paz. Isaías 9.6 

O PROPÓSITO DE DEUS PARA A COREIA DO NORTE

Ao longo da História da humanidade, impérios e governos se estenderam por 
anos, séculos e até milênios, mas nenhum sistema de governo humano so-
breviveu ao tempo. Todos sucumbiram às guerras contra inimigos internos e 
externos, à corrupção, à fome e às pestes. Muitas vezes imaginamos que um 
governo tão fechado como o da Coreia do Norte nunca ruirá, que os seus in-
transponíveis muros jamais serão derrubados e suas estruturas nunca serão 
abaladas.



30º DIA
Mas os vários exemplos históricos (babilônicos, persas, gregos, romanos, so-
viéticos etc.) nos provam o contrário. Todos esses governos tiveram seus mo-
mentos de glória, mas caíram. O mais curioso é que, em todos esses períodos 
históricos, os servos de Deus estiveram presentes. 

Nós, cristãos, somos um povo de fé e de convicções inabaláveis. Sabemos que 
para o nosso Deus não há nada impossível e que ele está no controle de to-
das as coisas, então também cremos que através do poder de Deus o sistema 
norte-coreano pode ruir a qualquer momento. Mais do que isso. Temos a con-
vicção de que nosso Deus estabelecerá um Reino que não será construído de 
acordo com a capacidade humana, mas que suas bases serão alicerçadas em 
sua destra, Jesus. Esse Governo, sim, será eterno. 

Quando o sistema político norte-coreano ruir, muitos historiadores e cientis-
tas políticos apresentarão diversas razões para isso – políticas, econômicas etc. 
Mas nós saberemos, quando isso acontecer, o que estará por detrás das moti-
vações sociais que derrubam governos. A nossa oração. Os estudiosos muito 
provavelmente não dirão: “O sistema norte-coreano ruiu, graças aos 30 dias de 
oração dos irmãos da Igreja brasileira”. Mas nós conhecemos o Deus a quem 
servimos e sabemos que Ele ouve e responde às nossas orações. Portanto, sai-
ba que, através da sua oração, você está colaborando para que milhares de cris-
tãos perseverem na fé e mais norte-coreanos se rendam ao irresistível amor de 
Deus. Isso vale mais do que ter uma participação efetiva na derrubada futura 
de um governo opressor, o que nem deve ser a nossa principal motivação. 

O propósito de Deus para todo o povo norte-coreano é que seus joelhos se 
dobrem, não diante das estátuas de Kim Il Sung e Kim Jong-Il, mas diante do 
único e verdadeiro Deus. Persevere em oração pela Coreia do Norte.

Obrigado por se colocar na brecha pela Coreia do Norte nesses 30 dias!

PEDIDOS DE ORAÇÃO
• Glorifique a Deus, que é Soberano sobre todas as situações e tem planos grandiosos para 
Seu povo na Coreia do Norte. 
• Peça a Deus que Sua vontade seja feita na Coreia e que todo joelho – do presidente ao mais 
simples camponês – se dobre diante dele.
• Interceda para que a Igreja de Cristo esteja preparada para agir no momento em que o país 
gozar de total liberdade religiosa.
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