
Primeiro oponente da seleção brasileira na Copa 2010 (na partida de estréia da 

seleção no dia 15 de junho) a Coreia do Norte vive sob uma brutal ditadura 

comunista - de viés stalinista - desde sua independência em 1948. O sistema de 

governo do país se baseia na total devoção do indivíduo à ideologia do líder 

máximo da nação, , que mesmo falecido permanece como 

presidente eterno dos norte-coreanos, e de seu herdeiro e sucessor 

- ideologia esta que, segundo o relato de refugiados, se assemelha a um 

verdadeiro culto religioso à imagem dos dois líderes.
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Apesar de retornar à Copa do Mundo após 44 anos, as relações 

internacionais da Coreia do Norte permanecem marcadas por 

conflitos. Uma tentativa de invadir a vizinha Coreia do Sul em 

1950 levou à sangrenta Guerra da Coréia. Embora as duas 

nações tenham acordado uma trégua em 1953, a guerra 

oficialmente não acabou. Testes atômicos realizados pelos 

norte-coreanos em 2006 e 2009 foram condenados pelas Nações 

Unidas e têm causado retaliações por parte de diversos países. 

Desde 2009, a Coreia do Norte afirma não estar mais obrigada a 

cumprir os acordos de cessar-fogo de 1953 com a vizinha do sul 

e a tensão entre os dois países tem aumentado assustadoramente 

desde então. Apenas 25 países, dentre eles o Brasil, possuem 

representações diplomáticas no país.
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A população da Coreia do Norte sofre, historicamente, as mais diversas dificuldades. Grande parte das terras 

do país não é cultivável. Nos últimos 15 anos mais de três milhões de norte-coreanos morreram de fome, sendo 

que, dos 23 milhões de habitantes, cerca de nove milhões são desnutridos. As quedas de energia são 

freqüentes, mesmo na capital Pyongyang. O controle governamental é extremo. Os norte-coreanos são 

impedidos de ter qualquer relacionamento com o mundo exterior - visitantes estrangeiros permanecem sob 

vigilância 24 horas para evitar todo tipo de contato com os civis nativos. Não há internet, toda mídia pertence ao 

governo e se dedica exclusivamente a enaltecê-lo. Os dissidentes são presos, enviados a campos de 

concentração, torturados e, em não poucos casos, mortos. 
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Segundo estatísticas oficiais, 70% dos norte-coreanos não 

possuem religião alguma; 28% seguem tradições étnicas - 

um sincretismo entre budismo, confucionismo, taoísmo e o 

culto aos líderes nacionais - e 2% são cristãos. Desde 

1988, há quatro igrejas cristãs oficiais - duas protestantes, 

uma católica e uma ortodoxa - mas estas são basicamente 

"igrejas de fachada", servindo tão somente à propaganda 

estatal. Não há pastores protestantes e sequer há um 

padre responsável pela comunidade católica, já que o país 

não possui relação diplomática também com o Vaticano.

Ser cristão na Coreia do Norte é extremamente perigoso. 

Já pelo oitavo ano consecutivo o país ocupa a primeira 

posição na Classificação de Países por Perseguição 

da Missão Portas Abertas. O Estado não hesita em 

torturar e até mesmo matar quem possua uma Bíblia, 

organize uma reunião ou tenha tido contato com cristãos.

No entanto, apesar das extremas 

dificuldades, o cristianismo 

sobrevive na Coreia do Norte. São 

muitos os refugiados na China que 

se convertem e decidem voltar ao 

país para espalhar a mensagem do 

Evangelho ao seu próprio povo. O 

avivamento experimentado pelos 

chineses tem se alastrado também 

para a Coreia do Norte. Há relatos 

de pastores na China que pregam e 

oram por doentes através de 

chamadas internacionais realizadas 

com telefones celulares. O número 

de grupos cristãos clandestinos 

tem aumentado, ainda que 

lentamente. A fome por que passa 

o país, embora trágica, tem aberto 

as portas para a ajuda humanitária 

de ministérios cristãos.
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