
ORAÇÃO PELOS JOVENS TRAFICADOS

Janeiro/2020

aMantra para início da oração:
É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus 
libertador! É para a liberdade que Cristo nos 
libertou! (Gl 5,1)

aContextualização:
Juventudes e tráfico humano é um tema gritante 

na realidade em que vivemos hoje. Somos 
convidados a ver, ouvir e deixar tocar por essa 
realidade, fazendo chegar até o coração de Deus 
nossa oração e o compromisso de lutar pela vida. 

De acordo com as Redes que trabalham no 
enfrentamento ao tráfico de seres humanos, 
constata-se que essa realidade não é somente um 
problema brasileiro, mas um fenômeno mundial 
que tem sido vivenciado por milhões de pessoas de 
diferentes lugares do mundo. Essas pessoas ficam 
submetidas a trabalhos forçados para gerar lucros 
aos grupos de exploradores. O tráfico mundial 
de pessoas, que inclui, em sua maioria, jovens 
crianças e adolescentes, movimenta 12 milhões 
de dólares, o equivalente a R$ 36,468 milhões por 
ano. É, portanto, o terceiro mercado criminoso do 
mundo, sendo superado apenas pelos tráficos de 
armas e drogas. Dentre as principais vítimas, estão 
jovens em situação de grande vulnerabilidade, 
marcado por diversos problemas sociais, como 
falta de acesso à educação e condições dignas 
de sobrevivência. Muitos deles são aliciados, 
seduzidos pela possibilidade de melhorar as suas 
condições de vida. 

Diante da vulnerabilidade das juventudes 
traficadas, realidade criminosa que ceifa a 
esperança, os sonhos, a vida de milhares de jovens 
em todo o planeta, temos a atuação da Rede Talitha 
Kum, é uma Rede Internacional da Vida Consagrada 
contra o tráfico de pessoas favorecendo a 
colaboração e intercâmbio de informações, 
mulheres e homens consagrados em 76 países. A 
Rede foi fundada em 2009 pelo desejo comum de 
coordenar e fortalecer as atividades contra o tráfico 
de pessoas promovidas pela vida consagrada nos 
cinco continentes. No Brasil, integrando Talitha 
Kum, temos a Rede “Um Grito Pela Vida” é uma Rede 
Intercongregacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas. Reúne mais de 250 religiosas/os e leigos/
as presentes em 22 estados e no Distrito Federal.  
Atua no enfrentamento desta realidade com ações 

de prevenção e incidência política, principalmente 
contra o tráfico para fins de exploração sexual, em 
parceria com organizações não governamentais 
e governamentais, movimentos sociais e outros 
segmentos da sociedade civil.  É um projeto da 
Conferência dos Religiosos do Brasil, com núcleos 
de atuação em todo o Brasil.

Dia 30 de julho, Dia Mundial de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, instituído pela Assembleia 
Geral da ONU no ano de 2013 – proposta para 
aprofundar a reflexão e intensificar a ação no 
enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. “Rezemos 
para que o Senhor liberte as vítimas do tráfico e 
nos ajude a responder ativamente ao grito de ajuda 
de tantos irmãos e irmãs privados de sua dignidade 
e liberdade.” (Papa Francisco)

aTexto bíblico - Est 7,1-3 - Salmo 124(123)

aLeitura Orante:

* O que a vida da juventude traficada e a Palavra 
de Deus diz?

* O que Deus me fala através da vida da juventudes 
vítimas do tráfico humano?

* O que eu quero dizer a Deus?

* Qual meu novo olhar a partir da Palavra? 
Compromisso.

aOração:  Ó Deus, ajuda-nos a contrastar com 
nossa vida todas as formas de escravidão. Oramos 
com Santa Bakhita para que o tráfico de pessoas 
tenha fim. Dá-nos sabedoria e coragem para 
estarmos mais perto de todo aquele cujo corpo e 
espírito foram feridos, para que juntos, possamos 
realizar as tuas promessas de vida, de ternura e 
de amor infinito por nossos irmãos e irmãs jovens 
que são explorados. Toca o coração daqueles que 
são responsáveis por este crime grave e fortalece 
nosso compromisso pela liberdade que é teu dom 
para todos os teus filhos e filhas. Amém.  

Benção 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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“O tráfico de pessoas é uma ferida aberta no corpo da Humanidade 

contemporânea, uma chaga na carne de Cristo.”  (Papa Francisco)


