
 

 

 

PRIMEIRA JORNADA INTERNACIONAL DE ORAÇÃO E REFLEXÃO  

CONTRA O TRÁFICO DE PESSOAS – 8 Fevereiro 2015   

 
Na realidade hodierna do mundo globalizado, o negocio e a utilização  da vida com 
fim lucrativo, quase quotidiano, a cegueira chega a tal ponto de impedir o 
reconhecimento da outra pessoa, não come fonte di lucro, mas irmãos e irmãs. Desde 
o inicio do seu Pontificado, Papa Francesco  denunciou muita vezes, e com força, o 
tráfico de seres humanos, incentivando a todos a combatê-lo e a cuidar das vítimas. 
Façamos nosso o pedido do Santo Padre proclamado na sua mensagem pela Jornada 
Mundial pela Paz  2015, “Não mais escravos, mas irmãos e irmãs”! 

 
«o tráfico de pessoas é um crime contra a humanidade. Devemos unir as forças para 
libertar as vitimas e para parar este crime sempre mais agressivo, que ameaça, além 
das simples pessoas, os valores fundamentais da sociedade e também a segurança e a 
justiça internacional, além da economia, do tecido familiar e da mesma vivencia 
social».  (Papa Francisco, 12 dezembro 2013)  

 
O fenômeno 
O tráfico de seres humanos é uma das piores escravidões do século XXI. E diz 
respeito ao mundo intero. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o 
Escritório  das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), perto de  21 
milhões  de pessoas, geralmente pobres e vulneráveis, são vitimas do tráfico com 
fins de exploração sexual, trabalho forçado, transplante de órgãos, mendicância 
forçada, servidão doméstica domestica, matrimonio forçado, adoções ilegais  e 
outra formas  de exploração. Cada ano, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas são 
vitimas do tráfico de seres humanos e reduzidos à escravidão; 60% são mulheres e 
menores. Frequentemente, sofrem abusos e violências inauditas. Por outro lado, para 
os traficantes e exploradores, a trata de seres humanos é uma das atividades ilegais 
mais lucrativas para o mondo: rende globalmente 32 milhões de dólares  ao ano e é o 
terceiro “business” de maior renda depois do tráfico de drogas e de armas. 

 
O que faz a Igreja 
Desde muitos anos, a Igreja católica, conjuntamente  com muitas congregações 
religiosas femininas e masculinas, trabalha em muitas partes do mundo, na  
prevenção do tráfico de seres humanos, sensibilizando, denunciando as causas e as 
redes de traficantes e aproveitadores, lutando por políticas sociais contra a trata,  
acompanhando e protegendo os sobreviventes, favorecendo a sua reintegração 
social. Com a chegada do Papa Francesco, uma maior atenção ao tema do tráfico de 
seres humanos foi manifestada com mais força e foi concretizada em uma série de 
ações e iniciativas dos Dicastérios Vaticanos. 
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Convidamos todos, dioceses, paróquias, congregações religiosas femininas e 
masculinas, grupos, movimentos Associações, escolas e famílias a refletir e rezar.  
Deus ilumina a escuridão causada por este crime e liberta a humanidade deste mal.  
 
Convidamos-te a visitar o seguinte sito web: 
 

“ACENDE UMA LUZ CONTRA A TRATA” 
www.a-light-against-human.trafficking.info 

 
com a sua participação, contribuirás a iluminar o mundo, reafirmando assim a 
importância do compromisso para a liberdade e a dignidade da cada pessoa.  

 
A Ação será acompanhada da “Vigília de Oração” celebrada em diversos Países e 
culminará em Roma, com a participação à oração do Ângelus na praça São Pedro  o 
dia 8 DE FEVEREIRO DE 2015, Festa de Santa Josefina Bakhita, escrava sudanês, 
liberta, tornou-se  religiosa canossiana, foi canonizada no ano dois mil.  
 
Reflexão e oração nos ajudam a:  
- identificar as causas da trata de pessoas;  
- iniciar processos educativos de prevenção;  
- promover a prevenção em todos os níveis;  
- erradicar a exploração da vida e de tudo aquilo que aniquila a dignidade casa pessoa. 
  
Pera informações contatar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talitha Kum – Rete Internazionale 
África. Ir. Patricia Ebegbulem      

uisg_talithakum@yahoo.it  
pnbegbulem@gmail.com 

Ásia.   Ir. Marivic Sta. Ana     mvps89@yahoo.com 
Europa.  Ir . Dagmar Plum    mms.plum@googlemail.co 
America Latina  
     Ir . Carmela Isquierdo   
      Ir . Eurides Alves de Oliveira   

 
carmelag21@hotmail.com 
gritopelavida@gmail.com, ireurides@hotmail.com  

Norte America  Ir . Anne Victory     avictory@hmministry.org 
Oceania.  Ir . Noelene Simmons    nswprojects@acrath.org.au 
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A Jornada é promovida pelas Uniões Internacionais feminina e masculina dos 

Superiores/as Gerais (UISG e USG) 
 
Com o patrocínio de: 
 

A Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica 
O Pontificio Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes 

O Pontificio Conselho de Justiça e Paz 
  
 

Adesão: The Pontifical Academy of Social Sciences; Global Freedom Network; Caritas Internationalis 

and its Network of Christian Organizations against trafficking (COATNET); Talitha Kum – International 
Network of Religious Life Against Trafficking and its 24 local networks members; Working Group 
Against Trafficking of the UISG/USG Justice and Peace Office; the USMI Counter-trafficking Office; 
Slaves no More; the World Union of Catholic Women Organizations (WUCWO); the Community “Papa 
Giovanni XXIII”; the Jesuit Refugee Service (JRS); the International Catholic Migration Commission; 
the International Forum Catholic Action; and the Canossian Daughters of Charity  

 


