
Ore pela unificação da Coreia 
The Invitation, 11 de novembro de 2021 
 

A divisão da Coreia em 1945 deveria ser temporária. Infelizmente,  essa 
separação artificial entre as famílias já dura 70 anos. Uma grande divisão 
cultural e econômica existe agora entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. 
O povo da Coreia do Norte sofreu muito sob um regime que lhes nega 
direitos humanos básicos. Muitos coreanos em ambos os países anseiam 
pela unificação, e muitos líderes cristãos sentiram Deus dando-lhes visões 
para isso.  Por favor, junte-se ao dia de oração chamado The Invitation 
enquanto oramos pela unificação da Coreia do Norte e do Sul. Por favor, 
tire um momento para orar agora e junte-se a nós em nosso dia de oração, 
11 de novembro. 
 
Tópico sugerido por: David Cole na Nova Zelândia. Conteúdo de oração de: um guia 
de oração de 21 dias da YWAM Korea. Foto de Pyongyang, Coreia do Norte por 
Thomas Evans em Unsplash.com 
 

Quando você começar a orar, segure as mãos diante de você de forma que seus cinco dedos possam ajudá-lo a orar da seguinte 

maneira: 

1. Dedo mindinho. Este é o dedo menor e mais fraco. Ore por aqueles na Coreia do Norte e do Sul que se sentem impotentes e 

incapazes de afetar a mudança. Ore por aqueles que são pobres, tanto em espírito quanto em recursos. O líder norte-coreano 

Kim Jong-un admitiu recentemente que seu país enfrenta escassez de alimentos. Em seu coração, coloque-se ao lado daqueles 

que parecem ser fracos, que possam ser fortalecidos na fé e encorajados na esperança. 

2. Dedo anelar. Este dedo é um símbolo de compromisso e aliança. Ore por alianças renovadas de relacionamento e unidade 

entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ore contra o ódio e o medo de ambos os lados. Ore por um processo de aumento das 

relações comerciais e diplomáticas entre os países. Ore por aqueles no governo que possam liderar o caminho para mover as 

duas Coreias para a unificação de maneiras que respeitem a distinção de ambas. Ore para que Deus guie países com influência 

na unificação coreana, particularmente China, EUA, Japão e Rússia. 

3. Dedo médio. Este dedo é o mais alto. Ore por todos aqueles em posições de liderança e de influência, que suas decisões abram 

caminho para a unificação. Ore especialmente para que Deus levante líderes piedosos que defendam os propósitos de Deus e 

tomariam decisões que agem como fundamentos para o futuro. Ore por líderes políticos, incluindo o presidente Moon Jae-in da 

Coreia do Sul e, na Coreia doNorte:  Kim Jong-un, Choi Ryong Ha, Hwang Byeong Seo, Park Bong Joo, Kim Young Nam, e Kim Yeo 

Jung (irmã de Kim Jong-un). 

4. Dedo indicador. Este dedo aponta o caminho. Ore para que os cristãos tenham a ousadia em seu chamado para serem aqueles 

que lideram os outros, através da oração e da ação, em direção aos bons propósitos de Deus. Ore por reavivamento em ambas 

as Coreias. Ore pela proteção dos crentes na Coreia do Norte, onde possuir uma Bíblia ou ser conhecido como cristão pode ser 

punido com o aprisionamento em um campo de trabalho.  

5. O polegar está mais perto de você. Você pode apontar o polegar para o seu próprio peito. Peça ao Espírito Santo para alinhar 

seu próprio coração com os bons propósitos de Deus para a Coreia do Norte e do Sul enquanto ora. 

Talvez estes sinais de mão venham à mente nos próximos dias. Quando isso acontecer, tire um momento para continuar a levantar 

as duas Coreias diante do Senhor. 

Como oramos—14 de outubro — COP26 Conferência do Clima 
Uma equipe da JOCUM no Vietnã relatou um "momento maravilhoso de oração". Eles oraram pelos anfitriões e delegados. "Oramos 
particularmente pela geração emergente que eles teriam revelação do Deus da esperança como Ele é criador e ainda está no 
controle." 
 

Junte-se à The Invitation.  Saiba mais sobre esse dia de oração da JOCUM, chamado The Invitation, 
em ywam.org/theinvitation. Por favor, deixe-nos saber como você orou em prayer@ywam.org. 
Também nos diga se você gostaria de recomendar um tópico de oração para a The Invitation. 

 


