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“Nossos tempos marcam um crescimento no individualismo e egocentrismo, 
atitudes que tendem a considerar os outros segundo uma perspectiva 

meramente utilitária, atribuindo-lhes um valor de acordo com 
critérios de conveniência e vantagem pessoal.” (Papa Francisco)

aMantra para início da oração:

Que todos sejam um, como eu e tu somos um,          
Que todos sejam um! 

aContextualização:

Conforme estimativa da Associação Brasileira 
de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais em nosso país a população LGBTI 
é de 20 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 
10% da população (site do STJ). Contudo, essa 
comunidade ainda não é muito aceita entre 
nós brasileiros, existe muito desejo de retirá-
la do nosso meio, como se esta fosse uma 
deformidade da natureza humana, além disso, 
as pessoas reconhecidas como “normais” 
criaram diferentes maneiras para destruí-
los, como o preconceito, a discriminação e a 
intolerância que desencadeiam a violência. 
Eis algumas intolerâncias: Lesbofobia: 
preconceito e violências as mulheres lésbicas 
- Gayfobia: preconceito e violência contra 
homens gays - Transfobia: violência contra 
travestis, transexuais e transgêneros. 

Outra realidade da nossa juventude que 
vem consumindo nosso sono é a Juventude 
Traficada. De acordo com dados do relatório 
da ONU, muitas pessoas são vítimas do tráfico 
humano, estes são destinados para casamentos 
forçados, produção de pornografia, remoção 
de órgãos, adoção ilegal, exploração da 
mendicância e até mesmo a formação de 
“milícias infantis” para atuar em conflitos 
armados. Foram 5.800 vítimas na América do 
Sul entre 2012 e 2014, em que mais da metade 

fora destinados para exploração sexual e 
um terço para trabalho forçado. A maioria 
das vítimas do tráfico de pessoas segundo o 
Ministério da Saúde são as mulheres – 301 - 
entre as 408 vítimas, comunicadas de 2014 
a 2016, representando 75% do total. E em 
relação a idade, conforme o Ministério da 
Saúde, as vítimas estão entre 10 e 29 anos. 
Conforme SDH, crianças e adolescentes são 
vítimas de tráfico de pessoas, especialmente 
nas faixas etárias de 0 a 17 anos. Entre 2014 e 
2016, elas somaram 216 indivíduos traficados 
do total de 413. Dia 30 de julho, que é celebrado 
o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, rezemos para termos a coragem de se 
misturar e atuar junto aos grupos que lutam 
contra o Tráfico Humano. 

aLeitura - Relato de um jovem homoafetivo

Desde pequeno Antônio era um menino 
diferente: muito alegre, criativo, adorava 
brincar. Era apenas um menino mas as pessoas 
falavam coisas que ele nem se quer entendia 
muito bem. Apontavam o dedo e diziam: “olha 
o viadinho”, “fala que nem homem”, “sai do 
meio das meninas”, “quer ser fêmea a pulso?”. 
A princípio, Antônio não entendia muito bem, 
a crueldade das pessoas. A sua inocência de 
criança não permitia enxergar o quão duro eram 
aquelas palavras. Antônio foi crescendo, foi 
para a escola, e tudo foi aos poucos mudando. 
As palavras que antes não incomodavam, agora 
pareciam cortar forte, machucar a alma. 

Ainda confuso, Antônio foi percebendo a 
sua identidade, que ele era diferente de 
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seus primos. Antônio gostava de meninos. 
Mas quando descobriu, ele guardou isso tão 
profundamente. E imaginava: como isso pode 
estar acontecendo comigo? Ser a vergonha da 
família? Meus primos todos com namoradas e 
eu apaixonado pelo Rodrigo? Era uma tortura! 
Antes de alguém aceitar e entender o que 
Antônio vivia, ele precisava se aceitar. E o 
processo de autoaceitação foi doloroso. Na 
época, ele iniciou sua caminhada na igreja e 
o que poderia ajudá-lo, o torturava cada vez 
mais. Foi nos encontros semanais do grupo 
de jovens que Antônio teve uma proximidade 
maior com Deus. E sempre conversava em suas 
orações e pedia perdão por ser quem era. Se 
julgava impuro, o pior dos pecadores e via o 
inferno como o seu destino. Atormentado, 
pensou inúmeras vezes em ceifar a própria 
vida. Aos poucos Antônio foi conhecendo o 
Deus de amor, misericordioso, que ama seus 
filhos como são. Aceitou-se e vive bem.

Um pouco mais crescido, Antônio vivia a voltar 
no tempo e o passado se apresentava como 
estranho e solitário. Na estrada da vida existia 
uma curva. E esta curva o impedia de seguir. 
Vivia perdido nos caminhos da timidez. Triste e 
só, habitava os corredores. A solidão era a sua 
eterna companheira. As pessoas lhe causavam 
medo, tinha repulsa de gente. Zombavam 
dele. Aqueles risos eram aterrorizantes. 
Apelidos maldosos, pareciam espinhos que 
lhe perfuravam a alma. Sua infância não foi 
tão tranquila. Feito adulto antes do tempo, 
perdeu a inocência infantil. Tudo lhe parecia 
muito doloroso. Para que continuar vivendo 
com tantas dores? A morte poderia lhe trazer 
o alivio eterno. Mas era preciso continuar a 
perambular sozinho. Até que o menino triste e 
só ergueu a cabeça, encontrou amigos e parece 
que é feliz. A madorna insensata e melancólica 
foi interrompida pelo brilho dos palcos. O 
riso rompeu as barreiras e quebrou a tristeza 
solidificada entre os lábios. As lágrimas 
recolhidas ainda estão guardadas; quando 
irão rolar? Não há tempo certo para isso. As 
cicatrizes ainda latejam, mas não sangram 
mais. A vida continua, as mudanças acontecem, 
afinal ninguém consegue ficar eternamente 
mergulhado sem se afogar. Viver é muito bom! 
quando não se está morto.

E quantos jovens vivem o dilema de Antônio? 
Quantos jovens se condenam e são condenados 
diariamente simplesmente por serem quem 
são? 

aTexto bíblico - Salmo 07

aLeitura Orante:
* O que o texto sobre  a vida da juventude 

Homoafetiva me diz?

* O que Deus me fala através da vida da 
juventude? 

* O que eu quero dizer a Deus? 

* Qual meu novo olhar a partir da Palavra – 
Compromisso Comunitário.

Oração: Senhor Deus da vida, dai-nos forças 
para superar as dores do viver! Acalenta Oh, 
Pai os corações da Juventude homoafetiva e 
traficada. Alivia-lhes a alma da culpa. Conduza 
nossos passos para pastos verdejantes, junto 
das fontes de águas calmas. Leva-nos em seus 
braços quando a caminhada cansar nosso 
passo. Dai-nos autoridade, amor, compaixão 
e acima de tudo o perdão e que consigamos 
perdoar também aqueles que nos maldizem. 
Agradecemos Senhor por nossas vidas, por 
nossos amigos, nossas famílias. Que sua 
misericórdia possa nos alcançar e que sua 
justiça seja feita! Tenha piedade de todos 
nós. Limpai nossas mentes e purificai nossos 
corações. Que possamos amar a Ti com Toda 
honra e toda glória, Que o próximo seja aos 
nossos olhos vossa imagem e semelhança. 
Amém!

aBenção final: Abençoe-vos Deus todo 
poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vos 
santifique, confirme e multiplique como a areia 
do mar e como as estrelas do céu, até o fim dos 
tempos.  Amém!
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