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Independente da maneira que olhemos para isso, o tráfico de 
homens e mulheres para trabalhos forçados ou exploração sexual é 
uma enorme e crescente tragédia.  A extensão do problema pode 
parecer esmagadora. Segundo o Projeto Polaris, há 40,3 milhões de 
vítimas de tráfico humano em todo o mundo. 
Um estudo das Nações Unidas mostrou que o tráfico sexual é o 
negócio de crescimento mais rápido do crime organizado e o 
terceiro maior empreendimento criminoso do mundo. Muitos 
indivíduos se opõem ardentemente ao tráfico de pessoas e 
adorariam ajudar de alguma forma, mas não têm ideia de como. 
Este mês, você pode ter uma atitude contra o tráfico de pessoas 
entrando no dia de oração da JOCUM chamado The Invitation. Em 
13 de maio oraremos com o texto de Isaías 61:1: "Para proclamar a 
liberdade para os cativos....". 

 
Tópico sugerido por: Matt Peterson nos EUA.  Conteúdo por: G.K. 
Pierce na Polônia (ankyrapublications.com). 
  
 

1. Ore pelos sobreviventes do tráfico. Orem para que aqueles que foram capturados pelo tráfico sejam 
libertados das correntes que os prendem e para que encontrem o amor de Deus. Orem para que se 
curem, espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Orem para que empregadores justos e 
honestos lhes ofereçam empregos e treinamento. Orem para que eles encontrem esperança para seu 
futuro, força e graça para perdoar. 
2. Ore pelos traficantes. Orem para que os traficantes e cafetões tenham um encontro profundo com 
Deus, tal como na estrada de Damasco, que muda a vida (Atos 22:6-10). Orem para que se arrependam 
e deixem o comércio sexual e usem seu conhecimento da indústria para lutar pela liberdade das pessoas 
presas na escravidão (João 8:32). 
3. Ore por aqueles que lutam contra o tráfico. Orem o texto de Gálatas 6:9: "E não nos cansemos de 
fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." 
Orem por proteção sobrenatural contra o mal. Orem por coragem, sabedoria de Deus e um coração 
apaixonado por Deus e pelo povo. Orem para que eles vejam o fruto do seu trabalho. 
4. Ore pela igreja e pela sociedade. Ore contra o uso da pornografia. De acordo com a organização 
Rescue: Freedom, em nove países, 49% das mulheres exploradas sexualmente disseram que a 
pornografia era feita enquanto elas eram vendidas por sexo. Se os cristãos em geral deixassem de usar 
pornografia, isso teria um impacto significativo tanto na indústria pornográfica quanto no tráfico. 
Considere as seguintes estatísticas: 57% dos pastores dizem que o vício em pornografia é a questão 
mais prejudicial em sua congregação (pesquisa Barna, 2016); 76% dos cristãos de 18 a 24 anos 
procuram ativamente a pornografia (Barna, 2016); 68% dos homens que vão à igreja e mais de 50% dos 
pastores veem pornografia regularmente (Pure Desire Ministries); e apenas 7% dos pastores dizem que 
sua igreja tem um programa para ajudar as pessoas que lutam contra a pornografia (Barna, 2016). 
Orem para que sejam criados programas anti-pornografia. Orem por uma remissão dos casamentos 
segundo a Bíblia. Ore Levítico 20:26: "Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e 

Foto: Hermes Rivera 



os separei dentre os povos para serem meus." Ore também por um compromisso de "Lembrar-se dos 
que estão na prisão, como se aprisionados com eles" (Hebreus 13:3). 
 
Sugestões para a oração em grupo:  
Divida o grupo em quatro subgrupos, um para cada uma das categorias mencionadas nos pontos de 
oração: sobreviventes, traficantes, aqueles que lutam contra o tráfico, e a igreja e a sociedade. Por 
um momento, coloquem-se no lugar das pessoas que representam. Observem o que pode motivá-los 
e os desafios que enfrentam. Observem o que Deus está dizendo a vocês sobre quem vocês 
representam. Orem enquanto são conduzidos, usando os pontos de oração de cima e o que ouvem de 
Deus. 
 

 
Entre em ação 

1. Difunda a conscientização. Convide um especialista para falar em sua igreja, escola ou organização. 
Compartilhe informações sobre tráfico de pessoas nas mídias sociais, em um blog ou no YouTube. 
2. Seja voluntário, apoie ou angarie fundos para uma organização antitráfico que você pesquisou. 
Compre produtos feitos por pessoas exploradas (um exemplo é o kairostraders.com). Ajude exatamente 
onde você estiver. As empresas podem fornecer estágios, treinamento e empregos para os 
sobreviventes do tráfico. Os advogados podem oferecer serviços gratuitos. Profissionais médicos podem 
ser instruídos sobre como identificar e ajudar vítimas de tráfico.  
3. Considere a prevenção. Os traficantes tipicamente visam populações vulneráveis (por exemplo, 
jovens desabrigados, crianças acolhidas, pessoas em situações de abuso ou pobreza etc.). Mentorear e 
apoiar este tipo de indivíduos em situação de risco. 
4. Recomendar o uso de programas anti-pornografia em sua igreja. Covenant Eyes (covenanteyes.com) é 
um desses programas. 
 
Como Nós Oramos - Abril 2021 – Myanmar  
1. Um ex-JOCUMeiro do grupo do povo Shan ficou profundamente emocionado ao saber que a JOCUM estava 

orando por Mianmar. 

2. JOCUM Bangkok, Tailândia orou por aqueles isolados por Covid e Deus os levou a fazer chamadas telefônicas 

para aqueles em áreas isoladas/remotas.  

3. JOCUM Yverdon, Suíça reuniu-se via zoom para se colocar na brecha pela 

nação de Myanmar. Eles sentiram Deus conduzindo-os enquanto rezavam. 

4. Uma mensagem coreana foi recebida a respeito da oração pela estabilidade 

em Mianmar. 

Junte-se a The Invitation. Saiba mais sobre este dia de oração da JOCUM, chamado The Invitation, em 
ywam.org/theinvitation. Por favor, informe-nos como você orou em prayer@ywam.org. Por favor, diga-
nos também se você gostaria de recomendar um tópico de oração para o The Invitation. 


