
CRIATIVIDADE PARA ALCANÇAR OS 
NORTE-COREANOS PARA CRISTO 

 
A Coreia do Norte, por ser o país mais fechado do mundo na questão 

da pregação do Evangelho, muitas agências missionárias e cristãos têm 
usado a criatividade para que a Palavra chegue aos norte-coreanos. Há dois 
anos, uma missão internacional soltou cinco mil Bíblias no país por um 
avião de porte pequeno, amarradas em balões. A missão foi de alto risco, 
mas bem-sucedida.  

Recentemente, um grupo de ativistas cristãos jogaram 500 garrafas 
plásticas, cheias de arroz e outros suprimentos, no mar próximo à fronteira 
entre as Coreias. A atitude é baseada na esperança que, com mudança da 
maré, a ajuda desesperada chegue à outra margem e seja encontrada por 
cidadãos famintos. 

O desesperado esforço de socorro foi organizado por um grupo de 
desertores norte-coreanos que foram autorizados a se estabelecer na Coreia 
do Sul. As garrafas continham um quilo de arroz, drives USB, contendo 
entretenimento sul-coreano, notícias anti-norte-coreanas e uma mensagem 
cristã. As garrafas foram jogadas no mar de uma ilha próxima à zona 
desmilitarizada entre os dois países. As condições na Coreia do Norte são 
duras, com as sanções da ONU visando impedir o programa nuclear do 
ditador Kim Jong-un. No entanto, essas medidas começam a impactar os 
cidadãos comuns, que estão lutando para sobreviver na miséria. 

Mais de 30 mil pessoas desertaram para o sul e muitos deles citaram a 
fome como uma das principais razões para deixar a Coreia do Norte. 
Segundo um relatório da ONU, cerca de 70% da população do país depende 
da assistência alimentar para sobreviver, incluindo 1,3 milhão de crianças 
com menos de cinco anos de idade. Somente os legalistas do Partido 
Comunista são autorizados a viver na capital Pyongyang e aqueles em 
cidades menores ou em áreas rurais são forçados a ganhar a vida. Relatos 
apontam que soldados foram ordenados a roubar plantações dos campos 
dos agricultores para subsidiar suas escassas dietas e a saúde precária de 
um desertor recente apontava para a desnutrição crônica. 

O cenário já foi pior. Nos anos 1990, centenas de milhares de norte-
coreanos morreram após uma combinação de mau tempo, má 
administração agrícola crônica e  fim dos subsídios alimentares da União 
Soviética, que formava uma aliança comunista com a dinastia que governa 
o país. O cenário desesperador de fome generalizada chocou o mundo à 
época, mas os efeitos colaterais persistem. O Sistema de Distribuição 
Pública do Estado de racionamento entrou em colapso e nunca recuperou 
totalmente sua capacidade de alimentar a população. De acordo com 
Programa Mundial de Alimentos da ONU, 18 milhões dos 25 milhões de 
habitantes da Coreia do Norte dependem do racionamento estatal, e estima-
se que um número igual de pessoas sofra com a pobreza alimentar, com 
41% da população sendo subnutrida. 

Oremos por uma mudança radical na Coreia do Norte, pelos norte-
coreanos que passam fome, principalmente as crianças inocentes que 
sofrem debaixo de um regime ditador. Oremos por um avivamento naquele 
país, que leve até seus líderes a se dobrarem diante do nosso Criador. 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Salmo 117 

Hino 32 – “O Deus Fiel” 

Oração 

 

Efésios 2.1-8 

Hino 31 – “Providência de Deus” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Renderei Graças ao Senhor” 

“Vem, Derrama a Paz” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Jefferson Próximo (22):  Dc. Januário 

Prelúdio 

 

Adoração 

Salmo 145.1-5 

Hino 33 – “Maravilhas Divinas” 

Oração 

 

Contrição 

Salmo 130 

Hino 97 – “Súplica do Redimido” 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Coro 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “É de Coração” 

“Salmos de Louvor” 

“Meu Respirar” 

“Adorarei” 

Dízimos e Ofertas 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Hino  

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice 

 

Poslúdio 



AGENDA DE ORAÇÃO 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro 
(irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Nancy Reis 
(cirurgia), Creuza da Silva, Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), 
Alaércio, Roberto Zacconi, Agenor e Elisabete Foresti, Ana Tersi, Or-
landa Alves (mãe do Pb. Claudinei). 

 Em última nota, o missionário Rev. Osni trouxe informações 
sobre seu trabalho junto com a família do adolescente Haber, já di-
vulgado no boletim anterior. O reverendo diz que suas visitas ao 
adolescente continuam frequentes e que tem acompanhado de perto 
toda sua situação. Diz ainda que a família está bem mais tranquila e 
aberta a estar com eles e, inclusive, numa última visita até puderam 
orar com todos os membros. O missionário expressa sua alegria: 
“Deus é bom!”.  

 Rev. Osni também informa que nessa semana começará mais 
uma seção, com três dias de duração, aos quais serão feitas gravações 
das Escrituras para o dialeto Maharis. Dessa vez, a gravação contará 
apenas com algumas das parábolas de Jesus. Ainda em sequência, 
também contarão com dois dias de gravações para o dialeto dos Jaba-
lis. Este projeto já encontra-se num estágio mais adiantado e, se Deus 
permitir, os missionários planejam realizar em Dezembro a distribui-
ção dos primeiros materiais em MP3 para aqueles povos ainda não 
alcançado dos Maharis. 

 Ao fim, o missionário finaliza sua nota dizendo: “Esteja na bre-
cha conosco. Não esqueça de orar também pelos refugiados principalmente, 
pelas crianças. Juntos somos a diferença!” (Osni Ferreira - O.M.) 

SAF - Amanhã, dia 16, às 19h30, a SAF estará realizando a sua Reunião 
Departamental na casa de nossa irmã Derli (Rua São Marcos, 734 - Bom Su-
cesso - Santa Gertrudes). Todas as mulheres e sócias estão convidadas. 

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 
18, às 19h30, será na casa de nossa irmã Sirlaine. Saída de frente a igreja, 
para caronas, às 19h. Todos estão convidados.  

GRUPO CONVIVER - Próxima quarta-feira, dia 18, às 15h, teremos o 
encontro do Grupo Conviver em nossa igreja. Todos estão convidados! 

COMPRA DO ESTACIONAMENTO – O Conselho resolveu convocar a 
Assembleia Geral Extraordinária para reunir-se no dia 22 de setembro 
p.f., às 19h, coincidindo com o Culto Noturno, em nosso Templo, com a 
seguinte pauta: compra de Terreno.  Para tal, se faz necessário Assem-
bleia Extraordinária, nos termos dos Artigos 9º, §1º,alínea f, a fim de: 
“adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de 
sua propriedade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer 
prévio do Conselho e, se este julgar conveniente também do respectivo Presbité-
rio”. Vale lembrar, que nessa Assembleia só poderão participar os mem-
bros comungantes civilmente capazes, (Art 9, § 2º CI/IPB). Disposições 
Gerais: a) A lista dos membros civilmente capazes estará à disposição 
para ser assinada das 19h às 19h45. b) Nomeou-se a seguinte Comissão 
de Apoio à Assembleia: Pb. Jefferson (relator), Iraídes Oliveira e Suzy Weiss-
mann. 

REUNIÃO DO CONSELHO – Ficam convocados os membros do Con-
selho para a reunião a ser realizada no dia 23, às 19h30, nas dependên-
cias da própria igreja. Ficam convocados também a Junta Diaconal a com-
parecerem para tratar de matéria administrativa (Art 8, § 1º CI/IPB).  

CLASSE DE CATECÚMENOS – As aulas vão começar! Aqueles que 
desejam se tornar membros de nossa igreja, através da Profissão de Fé ou 
Profissão de Fé e Batismo, devem procurar o pastor ou um dos presbíteros. 
Não perca a oportunidade de estudar a Palavra de Deus! 

PROJETO DE BOMBEIRO – O Conselho dará continuidade ao projeto 
do Bombeiro, a fim de que nossa igreja esteja regularizada junto às nor-
mas civis. Para isso, rogamos aos irmãos que não deixem de contribuir 
com suas ofertas. Acertar e adequar a igreja às normas do bombeiro é 
uma necessidade! 

MÍDIA INFORMATIVA – Pedimos aos irmãos que informem o núme-
ro de celular ao secretário Marcelo, para que se possa cadastrar os conta-
tos a fim de receber NOTAS importantes ou de urgência, via WhatsApp. 

ATUALIZAÇÃO DE ROL - Solicitamos aos irmãos que estejam confe-
rindo a lista de dados, disposta na entrada da igreja, a fim de atualizar-
mos as informações de nosso rol de membros. 

ACAMPAMENTO 2020 – Está chegando o nosso Acampamento 2020. 
Não perca essa oportunidade! Em breve, teremos mais novidades! 

 ANIVERSARIANTES 

06.09 - Ana Beatriz Tersi 

17.09 - Elias & Rosângela 

18.09 - Saulo & Glória 

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 15 

Vilma e Beatriz Selma e Priscila C. 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 15 

Jean e Juliano José Cremonesi e Silas 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO   

(Quinta-Feira) 

Pb. Samuel Rev. Célio 

Domingo - 9h 

Escola Bíblica Dominical  

 

Domingo - 19h30 

Culto de Adoração  

       

Terça-Feira - 19h30 

Reunião de Oração 

 

Quarta-Feira - 19h30 

Reunião nos Lares 

 

Quinta-Feira - 19h30 

Estudo Bíblico 

 

Sexta-Feira - 19h30 

Ensaio do Coro 

NOSSA PROGRAMAÇÃO 

NOSSOS CONTATOS 

Secretaria 

(19) 3617.7879 

 

Gabinete Pastoral 

(19) 3617.7880 

 

Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 

       

Vice-Presidente Conselho 

Claudinei de Paula 

(19) 99904.0041 

 

Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 

21.09 - Aline Barbosa 

21.09 - Irma Dias 

21.09 - Maria Amado 

DÍZIMOS E OFERTAS – Hoje, por ocasião do culto vespertino, tere-
mos a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas como parte do 
culto que prestamos a Deus.  


