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Apresentação
A Igreja no Brasil se questionou, por meio da Campanha da Fraternida-

de deste ano, sobre a realidade do tráfico humano. A Campanha Missionária 
2014 retoma essa reflexão ao propor o tema Missão para libertar, e o lema 
“Enviou-me para anunciar a libertação” (Lc 4, 18).

Hoje em dia, as vítimas do tráfico humano representam a escravidão 
moderna. O conceito de tráfico humano, com seus desdobramentos, inclui o 
tráfico para a exploração do trabalho; para a exploração sexual; para a extra-
ção de órgãos; e tráfico de crianças e adolescentes para adoção. Por isso, o 
tema Missão para libertar vem a ser um grande desafio da atualidade para 
a evangelização.

Na Sinagoga de Nazaré, Jesus inaugura seu ministério recordando a 
profecia de Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e 
enviou-me para anunciar a Boa-Nova aos pobres...” (Lc 4, 18). E continuou: 
“para pôr em liberdade os cativos...” (Lc 4, 19). Essa passagem inspira o lema 
da Campanha Missionária: “Enviou-me para anunciar a liberdade”. A Missão 
do Messias vem do Deus da vida e por isso, traz libertação para quem sofre 
algum tipo de escravidão. 

Jesus nos desafia a assumirmos essa mesma Missão para libertar. 
Nesse sentido, a Campanha Missionária 2014 nos pede uma nova postura 
diante da escravidão do tráfico humano em suas diversas expressões. 

Ao olharmos para essa realidade à luz da Palavra de Deus, vemos que 
a missão de defender e promover a vida continua urgente e sem fronteiras. 
É o que podemos perceber no conteúdo desta Novena. Para cada dia, este 
livrinho traz: 1) breve leitura da realidade; 2) iluminação desde a Palavra de 
Deus; 3) testemunhos missionários; 4) reflexões; 5) orações; e 6) convite ao 
compromisso. O objetivo é criar comunhão entre os diversos aspectos da 
Missão e incentivar para o compromisso. 

Como nos anos anteriores, a Novena vem acompanhada do DVD, com 
destaque para os testemunhos missionários na Missão para libertar. Esse 
rico conteúdo tem ajudado famílias e comunidades a viverem com maior in-
tensidade o Mês das Missões. Com isso, a nossa Igreja no Brasil se fortalece 
e se abre com maior generosidade para a Missão Universal além-fronteiras. 
Conforme o apelo do papa Francisco, “não nos deixemos roubar o entusias-
mo missionário!” (EG 80).

Que o Espírito Santo nos ilumine e Nossa Senhora Aparecida nos pro-
teja nessa jornada.

Equipe das POM no Brasil.
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Roteiro para Todos os Dias 

Os roteiros neste livrinho são pensados para facilitar a vivência da No-
vena Missionária, mas não é necessário segui-lo ao pé da letra. O importante 
é que o dirigente organize a novena entre os integrantes do grupo ou co-
munidade, estude antes as sugestões e as aplique conforme a sua realidade. 
Novena bem sucedida é aquela em que todos participam ativa e devotamente.

Ambiente
O local do encontro deve ser preparado com símbolos missionários (Bí-

blia, crucifixo, mapa-múndi ou globo, cartaz do Mês Missionário e outros). Há 
orientações no início do roteiro para cada dia.

Acolhida
A acolhida fica a cargo dos donos da casa ou do líder da comunidade. 

É importante acolher bem e apresentar os que vêm pela primeira vez.

Abertura
Iniciar com o sinal da cruz. Em seguida e ao longo do encontro, cantar 

algum hino relacionado ao tema do dia (os cantos indicados são sugestões).

Palavra de Deus
Para cada dia da novena é sugerido um breve texto bíblico para ser lido, 

meditado e rezado.

Testemunho
Deve ser a parte mais valorizada. Como de costume, destacamos os 

testemunhos tanto do livrinho quanto do DVD. Recomendamos assistir ao 
DVD no momento indicado e, após motivar com perguntas, dialogar sobre o 
seu conteúdo. Isso enriquecerá a vivência do Mês Missionário.

Reflexão
Tem por finalidade aprofundar a reflexão sobre a Palavra de Deus, o 

testemunho e a realidade apresentada. Para enriquecer o debate é importan-
te facilitar a participação de todos.

Compromisso
Para cada dia, o livrinho traz sugestões e motiva para um compromisso, 

mas o grupo pode escolher outros, conforme as possibilidades e realidade 
a sua volta.
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Encerramento 
O encontro termina com a oração do Pai Nosso (se possível, de mãos 

dadas, ao redor do mapa ou do globo), segue a oração própria do Mês Mis-
sionário 2014 e um canto.

Lembrete
Agradecer a presença de todos e, antes da despedida, combinar lugar, 

data, horário e equipe para o próximo encontro.

Gesto missionário
Cada membro do grupo empenha-se em trazer mais uma pessoa para 

o próximo dia da novena.

Oração do Mês Missionário

Pai de Bondade,
nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus
enviado para dar vida plena a toda criatura.
Dá-nos teu Espírito para que, 
libertos do egoísmo e do medo,
lutemos com coragem 
contra toda forma de escravidão.
Como Igreja missionária, 
renovamos nosso compromisso
de anunciar o Evangelho em toda parte.
E, com intercessão de Maria, 
alcançar a libertação prometida. 
Amém.

É preciso motivar o grupo e a comunidade para a importância 
da coleta do Dia Mundial das Missões (18 e 19 de outubro), um dos 
objetivos da Campanha Missionária.
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(Começar o encontro com uma saudação de boas-vindas e o sinal da cruz).

Canto: É Missão de todos nós (p. 14).

Dirigente: O dicionário Aurélio define a palavra campanha como um 
“conjunto de ações, de esforços para se atingir um fim determinado”. Toda 
campanha envolve pessoas, grupos, organismos, comunidades, em um de-
terminado tempo, com data de início e fim, e busca atingir alguma finalidade. 
A Campanha Missionária anual de outubro, Mês das Missões, que culmina 
com o Dia Mundial das Missões, é para os cristãos um renovado apelo à 
responsabilidade na missão da Igreja em todo o mundo. É bom lembrar 
que essa missão faz parte da natureza e identidade da Igreja e, por isso, é 
permanente, deve acontecer todos os dias do ano. No Brasil, todos os anos 
a Campanha se concentra em uma realidade de evangelização, motivando 
para ações concretas na perspectiva universal.

Tema: Missão para libertar
Lema: “Enviou-me para anunciar a libertação” (Lc 4, 18).

Campanha Missionária 2014

1º Dia

Realidade

Definir data e local de cada encontro, dividir as tarefas, convidar e motivar, 
preparar os cantos. Pesquisar na Internet sobre o tema da Campanha Missio-
nária e repassar ao grupo. Organizar o ambiente com a Bíblia, velas, Globo, 
cartaz e símbolos missionários.

Ambientação
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Leitor 1: Na Campanha da Fraternidade deste ano, a Igreja no Brasil se 
questionou sobre a realidade do tráfico humano. A Campanha Missionária 
2014 retoma essa reflexão ao trazer o tema Missão para libertar, e o lema 
“Enviou-me para proclamar a libertação” (Lc 4, 18).

A missão para libertar está no centro da mensagem cristã e denuncia 
toda prática perversa de exploração, em que os seres humanos são tratados 
como mercadoria. O conceito de tráfico humano abrange quatro situações: 
para exploração do trabalho; para exploração sexual; para extração de ór-
gãos; para adoção (crianças e adolescentes).

Leitor 2: No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a res-
ponsabilidade de organizar a Campanha Missionária, em colaboração com a 
CNBB e outros organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional 
(Comina). Para viver com intensidade este tempo de graça são preparados 
subsídios de animação. Neste ano, há os seguintes materiais:

- o cartaz com o tema e o lema;
- o livrinho da novena missionária; 
- a mensagem do papa para o Dia Mundial das Missões;
- uma oração missionária;
- um DVD com testemunhos missionários para cada dia da novena;
- orações dos fiéis para os quatro domingos de outubro;
- envelopes para a coleta do Dia Mundial das Missões;
- um marcador de páginas.

Dirigente: Uma das tarefas importantes é verificar se o material pre-
parado pelas POM já chegou à diocese e se foi distribuído nas paróquias e 
comunidades. Todos os subsídios também se encontram disponíveis para 
baixar no site das POM (www.pom.org.br).

A Campanha Missionária nos convida a rezar e a refletir sobre a nossa 
missão no mundo. Contudo, a cooperação financeira com as missões é fun-
damental para a vivência concreta do compromisso cristão. 

Mês Missionário
O Mês Missionário tem sua origem no Dia Mundial das Missões (pe-

núltimo domingo do mês de outubro, este ano, dia 19). A data foi instituí-
da pelo papa Pio XI em 1926, como um Dia de oração e ofertas em favor 
da evangelização dos povos. A inspiração vem do mandado de Jesus para 
anunciar a Boa-Nova entre todas as nações.

Ler (At 1, 4 - 8).
Palavra de Deus
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Dirigente: No dia da sua ascensão ao céu, aos apóstolos que pergun-
tavam se teria chegado o tempo da restauração da realeza em Israel, Jesus 
respondeu: “recebereis a força do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e 
sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e 
Samaria, e até aos confins da terra” (At 1, 8).

- O nosso testemunho está chegando até os confins do mundo? (conversar).

Leitor 1: No dia 18 de novembro de 1965, poucos dias antes do encer-
ramento do Concílio Vaticano II, os bispos presentes votaram o documento 
Apostolicam Actuositatem que trata do apostolado dos leigos. Foram 2.340 
“sim” e 2 “não”. Diante desse resultado, o papa Paulo VI promulgou solene-
mente o Decreto no qual lemos estas palavras:

“A todos os fiéis incumbe o glorioso encargo de trabalhar para que a 
mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os ho-
mens em toda a terra” (AA, 3).

Dirigente: Todos os anos em outubro, dedicamo-nos a refletir sobre 
esse “glorioso encargo”. E perguntamo-nos: o que estamos fazendo para 
colocá-lo em prática?

Por curiosidade analisamos as cinco “fórmulas de exame de consciência 
em preparação para a confissão” que mais têm destaque na Internet. Nenhu-
ma delas lembra sobre essa incumbência que todo cristão tem.

A lei da Igreja
Leitor 1: O Código de Direito Canônico determina: “Todos e cada um 

dos bispos, como responsáveis pela Igreja universal e por todas as Igrejas, 
tenham solicitude peculiar pela obra das missões, sobretudo suscitando, fo-
mentando e apoiando as iniciativas missionárias na própria Igreja particular” 
(Cân. 782 - § 2).

Leitor 2: A fim de fomentar a cooperação missionária em todas as dioceses:
1º Promovam-se as vocações missionárias;
2° Nomeie-se um sacerdote para promover eficazmente as atividades em 

favor das missões, especialmente as Pontifícias Obras Missionárias;
3° Celebre-se o Dia Mundial das Missões;
4º Entregue-se todos os anos uma esmola conveniente para as missões, a 

remeter à Santa Sé (Cân. 791).

Dirigente: Em nossa diocese, estamos fazendo isso?
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A arrecadação no Dia Mundial das Missões no Brasil, unida à dos outros 
países do mundo, forma o Fundo Mundial de Caridade que serve para financiar:

- o trabalho de evangelização nas terras de missão;
- a formação dos futuros sacerdotes e religiosos;
- escolas, hospitais, entre outros;
- casas para idosos, orfanatos, centros de reeducação social. 
Em um total, são mais de 90 mil instituições mantidas pela Igreja Cató-

lica nos países mais pobres do mundo.
É nosso compromisso viver a solidariedade, a partilha e a ajuda mútua 

em todas as partes do mundo, seja na oração, no testemunho ou na gene-
rosidade da oferta.

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 1º Dia.
1. O que você destacaria daquilo que foi mostrado nesse vídeo?
2. Observar por alguns instantes o cartaz da Campanha Missionária 2014. 

Que mensagem ele nos quer passar? O que você espera desta Novena Missionária?

Dirigente: Em espírito de comunhão e solidariedade, rezemos a Deus 
Pai por todos os missionários e missionárias que em todo mundo dedicam 
suas vidas na Missão para libertar.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Como cristãos, somos desafiados a nos comprometer com o processo 
de erradicação do tráfico humano em suas várias expressões. No irmão trafi-
cado, na irmã escravizada, a nossa própria filiação divina vem sendo negada. 
É a fraternidade que é abolida.

Que compromisso vamos assumir para contribuir com essa missão?

(Ao final, combinar o dia e o lugar do próximo encontro).

Canto: Hino da CF 2014  (p. 14). 

Arrecadação no Dia Mundial das Missões no Brasil

2011 2012 2013

R$ 8.010.302,52 R$ 8.357.179,72 R$ 8.782.995,83

Compromisso
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz). 

Canto: Irá chegar um novo dia (p. 13).

Dirigente: Nunca houve tantos escravos na história da humanidade 
como hoje: são as vítimas contemporâneas do tráfico humano. É um crime 
organizado transnacionalmente, vinculado a interesses poderosíssimos. Em 
sintonia com a Campanha da Fraternidade, a Campanha Missionária retoma 
esse tema como um desafio para a Missão da Igreja. 

 
Todos: Missão para libertar. “Enviou-me para anunciar a liberdade” (Lc 4, 18).

Leitor 1: Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 
dados de 2012, as vítimas do tráfico humano somam 21 milhões, muitas de-
las no trabalho forçado (14,2 milhões), e na exploração sexual (4,5 milhões), 
além de tráfico de órgãos e adoção ilegal. Os países mais afetados são: Índia: 
14 milhões; China: 3 milhões; Paquistão: 2,1 milhões; Nigéria: 705 mil pesso-
as; Etiópia: 650 mil pessoas. O Brasil é um dos países de origem, de trânsito 
e destino dessa prática criminosa, sendo responsável por 15% das pessoas 
exportadas da América Latina para a Europa.

O Tráfico Humano no Mundo

Ambientação

2º Dia

Recortar notícias e fotos que retratam as modalidades de tráfico humano. 
Colocar esse material sobre o mapa do mundo juntamente com a Bíblia, o 
cartaz da Campanha Missionária 2014 e uma vela para cada continente.

Ambientação

Realidade
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Todos: Missão para libertar. “Enviou-me para anunciar a liberdade”.

Leitor 2: O tráfico de pessoas é a terceira atividade criminosa mais ren-
tável do mundo, atrás apenas do tráfico de armas e drogas, movimentan-
do aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano, segundo dados das 
Nações Unidas. As principais vítimas são migrantes, mulheres, crianças e 
adolescentes, procedentes de regiões marcadas pela pobreza, instabilidade 
política e desigualdade econômica. Os aliciadores integram uma rede com-
plexa e articulada que envolve inúmeras pessoas e instituições.

Todos: Missão para libertar. “Enviou-me para anunciar a liberdade”.

Leitor 3: Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o papa Francisco 
afirma que se vive hoje o fetichismo do dinheiro, sob a ditadura de uma eco-
nomia sem orientação antropológica, que reduz o ser humano ao consumo 
e que tende a devorar tudo para aumentar os benefícios de poucos (EG, 53-
60). O caso do tráfico de pessoas é o maior símbolo desse fetichismo, uma 
vez que corpos de milhões de pessoas são reduzidos à condição de meras 
mercadorias, objeto de lucro e prazer. A cultura atual é conivente indireta do 
tráfico humano e faz da sociedade uma consumidora de pornografia.

Ler (Lc 4, 18-19).

Irmã Eugenia Bonetti é missionária da Consolata, com 24 anos de expe-
riência de trabalho no Quênia, África e Europa, onde conheceu o desespero 
e a escravidão de muitas mulheres traficadas com a promessa de uma vida 
confortável, mas depois caíram na rede da criminalidade. A religiosa preside 
a associação “Escravos No More”, dedicada a ajudar as jovens que chegam à 
Itália, vindas da África e da Europa Oriental. Graças à contribuição de volun-
tários, leigos e religiosos, foram iniciados vários projetos para a reintegração 
social das vítimas de tráfico e de trabalho escravo, tanto na Itália como nos 
países de origem dos imigrantes. “A nossa missão é combater a escravidão”, 
explica a missionária.

Na Itália, muitas mulheres que estavam cansadas das notícias sobre 
corrupção e degradação moral, envolvendo o então primeiro-ministro Silvio 
Berlusconi, fizeram manifestações em 13 de fevereiro de 2011 em 230 cida-
des para dizer um “basta” à exploração da imagem feminina como objeto 
descartável. Entre as organizações presentes, as mulheres religiosas foram 
representadas pela irmã Eugenia Bonetti.

Palavra de Deus

Testemunho
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“Estou aqui para dar voz aos que não têm voz, às novas escravas, ví-
timas do tráfico de seres humanos para exploração laboral e sexual. Para 
lançar um apelo forte para garantir o reconhecimento da dignidade e res-
taurar a verdadeira imagem de mulheres arquitetas de suas próprias vidas e 
de seu futuro”, disse irmã Eugenia, que desde o ano 2000 trabalha em Roma 
como responsável pelo departamento de “Tráfico de Mulheres e Crianças” 
da União dos Superiores Maiores da Itália, com cerca de 250 religiosos de 
80 congregações. É a voz sábia e profética da Vida Consagrada contra um 
crime. Na sua corajosa denúncia, a religiosa sublinha que “a prostituição do 
corpo e da imagem das mulheres tornou-se parte integrante de programas 
de televisão e de notícias, cultura da vida cotidiana proposta para todos, 
inclusive para as crianças a quem nós pensamos proteger”. É nossa missão 
refletir sobre a condição da mulher, “muitas vezes considerada apenas pela 
beleza e aparência externa do corpo e não pela riqueza de seus verdadeiros 
valores como inteligência ou beleza interior, por sua capacidade de acolher, 
pela intuição, dom e serviço, pela sua genialidade ao transmitir o amor, a 
paz e a harmonia para nutrir e fazer crescer a vida”. De todos os traficados 
no mundo, 79% dos casos estão ligados à exploração sexual, a maioria mu-
lheres e crianças. “A maior parte da violência contra as mulheres - diz Irmã 
Eugenia - afeta as pessoas pobres e vulneráveis dos países ricos para serem 
postas no mercado, principalmente para fins de exploração sexual”.

Irmã Eugenia Bonetti é autora dos livros “Escravos” (2010) e “Breaking 
the Chains” (2012). Preside a associação “Escravos No More” em Roma, Itália. 

Na Sinagoga de Nazaré, Jesus inaugura seu ministério retomando a profe-
cia de Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-
me para anunciar a boa-nova aos pobres...” (Lc 4, 18). E continuou: “para pôr 
em liberdade os cativos...” (Lc 4, 19). A passagem inspira o lema da Campanha 
Missionária “Enviou-me para anunciar a liberdade”. Essa missão libertadora vem 
do Deus da vida, pois é conferida a Jesus pelo próprio Espírito do Senhor, por 
quem já fora ungido como o messias por ocasião do seu batismo (Lc 3,22). 

A missão do messias é de esperança de vida digna, especialmente para 
quem sofre algum tipo de escravidão. Jesus faz memória da profecia de Isaías 
para descrever a sua missão de “anunciar a boa-nova aos pobres”. Hoje, a 
missão de Jesus nos desafia a que também abrimos nosso coração ao Es-
pírito Santo para nos colocarmos a serviço da libertação de todas as formas 
de opressão. Seguindo o exemplo da Irmã Eugenia Bonetti e das mais de 250 
religiosas que combatem o tráfico de mulheres na Itália, nós não podemos 
ficar indiferentes à violação da dignidade humana.

Reflexão
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Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 2º Dia.
1. O que você destacaria daquilo que foi mostrado nesse vídeo?
2. Que atitudes da Irmã Eugenia nos servem de exemplo?

Dirigente: O conhecimento da realidade do tráfico humano e suas fi-
nalidades, sob a luz da Palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja, devem 
levar a propostas corajosas de ação. Peçamos ao Deus da liberdade que nos 
conceda coragem na missão para libertar. Por isso rezemos:

Todos: Enviai-nos Senhor para anunciar a liberdade.

Leitor 1: Deus da esperança, despertai em nós a solidariedade com as 
pessoas que se encontram privadas de seus direitos em todo o mundo, e o 
desejo de trabalhar pelo teu Reino.

Todos: Enviai-nos Senhor para anunciar a liberdade.

Leitor 2: Pelas vítimas do tráfico humano e de qualquer forma de vio-
lação da dignidade, para que encontrem apoio nas nossas famílias e comu-
nidades cristãs.

Todos: Enviai-nos Senhor para anunciar a liberdade.

Leitor 3: Para que, alimentados pela Palavra de Deus como Igreja mis-
sionária, sejamos no mundo um sinal profético de igualdade, justiça e paz. 

Todos: Enviai-nos Senhor para anunciar a liberdade.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Assumir juntos o compromisso de fiscalizar e denunciar qualquer forma 
de violação da dignidade. 

Disque 180: Central de Atendimento à Mulher.
Disque 100: Secretaria de Direitos Humanos para Tráfico de Crianças e 

Adolescentes.
As ligações são gratuitas e o sigilo é absoluto.

Preces

Compromisso
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(Ao final, combinar o dia e o lugar do próximo encontro).

Canto: Senhor, vem salvar teu povo (Pe. José Weber) (p. 52).

CANTOS
IRÁ CHEGAR
Irá chegar um novo dia,
um novo céu, uma nova terra, um novo mar.
E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz irão cantar.

1. Na nova terra o negro não vai ter corrente,
e o nosso índio vai ser visto como gente.
Na nova terra o negro, o índio e o mulato,
o branco e todos vão comer no mesmo prato.

2. Na nova terra o fraco, o pobre e o injustiçado,
serão juízes deste mundo de pecado.
Na nova terra o forte o grande e o prepotente
irão chorar até ranger os dentes.

3. Na nova terra a mulher terá direitos,
não sofrerá humilhações e preconceitos.
O seu trabalho todos irão valorizar,
das decisões ela irá participar.

4. Na nova terra os povos todos irmanados,
com sua cultura e direitos respeitados,
Farão da vida um bonito amanhecer.
Com igualdade no direito de viver.
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É MISSÃO DE TODOS NÓS
O Deus que me criou me quis, me consagrou, 
para anunciar o seu amor! (bis)

1. Eu sou como a chuva em terra seca (bis)
pra saciar, fazer brotar: eu vivo para amar e para servir. (bis)
É missão de todos nós, Deus chama eu quero ouvir sua voz (bis).

2. Eu sou como flor por sobre o muro, (bis)
eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)

3. Eu sou como estrela em noite escura, (bis)
eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo para amar e pra servir! (bis)

4. Eu sou como abelha na colmeia, (bis)
eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir! (bis) 

HINO DA CF 2014 
(LETRA E MÚSICA: ROBERTO LIMA DE SOUZA)

É para a liberdade, que Cristo nos libertou,
Jesus libertador!
É para a liberdade, que Cristo nos libertou! (Gl 5,1)

1. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, 
À semelhança e à sua imagem, os criou. (Cf. Gn 1,27)
Na cruz de Cristo, foram todos resgatados:
Pra liberdade é que Jesus nos libertou! (Cf. Gl 5,1)

2. Há tanta gente que, ao buscar nova alvorada,
Sai pela estrada a procurar libertação;
Mas como é triste ver, ao fim da caminhada,
Que foi levada a trabalhar na escravidão!

3. E quantos chegam a perder a dignidade,
Sua cidade, a família, o seu valor.
Falta justiça, falta mais fraternidade
Pra libertá-los para a vida, para o amor!



15

(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: O espírito do Senhor (p. 34).

Dirigente: Se colocarmos a lupa da sensibilidade em nossos olhos e ou-
vidos, teremos nossos sentidos e nosso coração mais atentos para escutar e 
acolher a realidade. Podemos ver, sentir e constatar que a realidade do tráfico 
de pessoas para exploração sexual, trabalho escravo, remoção de órgãos e 
tecidos, adoções ilegais e mendicância está mais próxima do que imaginamos.

Todos: “É para liberdade que Cristo nos libertou”.

Leitor 1: Segundo o Protocolo de Palermo (2003), para se configurar 
como tráfico são necessários três elementos: os atos (recrutamento, trans-
portes, alojamento), os meios (ameaças, uso da força, rapto, engano, abuso 
de autoridade, aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consen-
timento de uma pessoa que tenha autoridade sobre a outra) e a finalidade de 
exploração (prostituição, exploração sexual, trabalho forçado, remoção de 
órgãos). Contudo, para se configurar como crime de Tráfico Humano, o con-
sentimento da vítima é irrelevante. A maior incidência do tráfico internacional 
de brasileiros ou brasileiras é para fins de exploração sexual; os países onde 

Rede Um Grito pela Vida

Ambientação

3º Dia

Providenciar recortes de notícias de jornal, dados estatísticos sobre o tráfico 
humano no Brasil, com destaque para mulheres e crianças. Colocar tudo 
sobre um mapa do Brasil. Preparar também uma lupa, seja real ou feita em 
cartão ou cartolina. Em volta do mapa, distribuir velas apagadas de diferen-
tes cores.

Ambientação

Realidade
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mais brasileiros e brasileiras, vítimas do tráfico de pessoas, foram encontra-
dos são: Suriname, Suíça, Espanha e Holanda.

Todos: “É para liberdade que Cristo nos libertou”.

Leitor 2: O trabalho escravo é um crime que cerceia a liberdade de tra-
balhadores e trabalhadoras. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego 
(2011), essa falta de liberdade se dá por meio de quatro fatores: apreensão 
de documentos; presença de guardas armados e “gatos” de comportamento 
ameaçador; dívidas ilegalmente impostas; ou pelas características geográfi-
cas do local, que impedem a fuga. 

Todos: “É para a liberdade que Cristo nos libertou”.

Ler (At 16, 16-23).

A “Rede um Grito pela Vida” é um espaço de articulação e ação contra o 
tráfico de pessoas. Constituída por aproximadamente 150 religiosos e religiosas 
de diversos Regionais e Congregações, desde 2006 é parte constitutiva da Con-
ferência dos Religiosos do Brasil (CRB) Nacional. Atua nas diversas localidades, 
estados e municípios do Brasil, e integra a “Talitha Kum - Rede Internacional 
da Vida Religiosa Consagrada contra o Tráfico de Pessoas”. Na CRB Regional 
Manaus - Roraima, a “Rede um Grito pela Vida” é constituída por nove irmãs de 
sete congregações, lideranças comunitárias e de pastoral, Cáritas Arquidiocesa-
na de Manaus e Equipe Itinerante da CRB. O grupo se reúne semanalmente para 
estudos e aprofundamentos da temática do tráfico de pessoas na região, faz 
planejamentos e articula-se para executar ações preventivas de enfrentamento. 

A experiência missionária da Rede é como aquela das parteiras do Egito 
(Ex 1, 15-17). Elas usam uma estratégia que, no silêncio e nas relações cor-
po-a-corpo, defendem e promovem a vida. Nossas ações concretas visam, 
principalmente, sensibilizar as pessoas sobre a temática do tráfico, dando 
visibilidade a este crime na região amazônica. 

Nos encontros de sensibilização e formação, as vítimas passam a falar 
e a reconhecer a violência sofrida. É o caso da jovem M., do município de 
Iranduba, que relatou ter sido abusada sexualmente na infância e explorada 
sexualmente na adolescência. Pela rede de aliciamento para tráfico interno de 
pessoas e exploração sexual, M. foi explorada por 10 anos em Manaus e Ma-
nacapuru, antes de conseguir sair do esquema da exploração, que cerceou sua 
juventude. Hoje M. carrega um fardo pesado demais, uma tortura que conti-
nua: “nunca vou me livrar destas feridas profundas, que me ferem até hoje”.

Palavra de Deus

Testemunho
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Outras jovens, adultas e idosas encontradas durante quatro anos de 
atuação da “Rede um Grito pela Vida”, em Manaus, relatam histórias de vida 
marcadas pela exploração. A grande maioria, como a história de M., tem seu 
começo no círculo familiar e em sua comunidade de origem, e continua com 
a exploração sexual e laboral em outros estados, até em outros países como 
as Guianas, a Venezuela e o Suriname.

O que mantém viva nossa espiritualidade missionária e a relação com Deus 
é o compromisso na construção de redes de proteção, no encontro e na solida-
riedade com todas as pessoas que são feridas em sua dignidade. A paixão pelo 
Reino de Deus passa pela paixão pela vida, pelos corpos feridos, imagem e se-
melhança de Jesus Cristo, colocadas em nosso caminho. Nosso grito é pela vida!

Irmã Roselei Bertoldo, ICM, articuladora da “Rede um Grito pela Vida”, 
Regional da CRB Manaus e Roraima. 

No caminho, Paulo e Silas, se “encontraram com uma jovem escrava 
que possuía um espírito de adivinhação que rendia muito lucro para seus 
patrões” (At 16, 16). A escrava era como uma “máquina de produção” nas 
mãos de seus donos. Trata-se de uma jovem brutalmente explorada como 
acontece hoje com inúmeras pessoas vitimadas pela exploração, seja sexual, 
como no caso da menina do testemunho, ou de outras formas análogas à 
escravidão e servilismo. “Nunca vou me livrar destas feridas profundas, que 
me ferem até hoje”. É importante olhar com a lupa da sensibilidade para essa 
realidade e nos comprometer, em solidariedade a essas pessoas. É preciso 
arriscar e, a exemplo de Paulo e Silas, “meter a cara”, gritar para que essas 
pessoas sejam libertadas. Isso poderá trazer perseguição, mas seguiremos as 
pegadas de Jesus que deu sua vida para nos libertar e para que tenhamos 
vida e vida em abundância (Jo 10,10).

A “Rede um Grito pela Vida” é a expressão da missão profética da Vida 
Religiosa Consagrada no enfrentamento e combate ao tráfico de pessoas, e 
que merece nosso apoio. 

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 3º Dia.
1. O que foi mostrado pelo vídeo diz respeito à missão da Igreja? Por quê?
2. Que atividades podemos realizar para debater e combater o tráfico 

de pessoas?

Dirigente: A realidade do tráfico humano é gritante e desafiadora. Por 
isso pedimos ao Deus da vida muita luz para agir com sabedoria e coragem. 
Confiantes, rezemos.

Reflexão

Preces
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Todos: Deus da vida guiai-nos por caminhos de justiça e liberdade.

Leitor 1: As redes do tráfico humano são cada dia mais sofisticadas e 
complexas. Para que cresçamos em solidariedade, comunhão e articulação 
no enfrentamento dessas organizações criminosas, rezemos.

Todos: Deus da vida guiai-nos por caminhos de justiça e liberdade.

Leitor 2: Diante dos sofrimentos causados pelo tráfico humano, rogue-
mos ao Senhor para que o poder público olhe para essa realidade e implante 
políticas efetivas de prevenção e combate ao crime organizado, com assis-
tência às vítimas, rezemos.

Todos: Deus da vida guiai-nos por caminhos de justiça e liberdade.

Leitor 3: Para que Deus suscite, nas famílias e comunidades cristãs, 
vocações missionárias com o coração universal, dispostas a anunciar a boa-
nova do Reino além-fronteiras, rezemos.

Todos: Deus da vida guiai-nos por caminhos de justiça e liberdade.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário (p. 4).

Durante a Copa do Mundo de 2014, a Conferência dos Religiosos do 
Brasil (CRB), por meio da “Rede um Grito pela Vida”, lançou a Campanha “Jo-
gue a favor da vida”. A iniciativa distribuiu nas rodoviárias, ônibus, aeropor-
tos e hotéis, vários materiais impressos com orientações sobre esse crime. 
Informações: www.gritopelavida.blogspot.com.br

Como compromisso missionário, que tal conhecer e aderir a uma cam-
panha de prevenção ao tráfico humano? 

Assistir ao DVD da CF 2014 disponível no Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=8H7CQE3S7Wc

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Eu vim para que todos tenham vida (p. 34).

Compromisso
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Povos da América (p. 23).

Dirigente: Desde os anos 1970, com a maior integração dos mercados 
internacionais, o Brasil vem recebendo cada vez mais imigrantes de países 
vizinhos. Eles vêm em busca de trabalho e das oportunidades de melhoria 
de vida, seja no meio rural ou no meio urbano. Dentre os grupos que se 
encontram nas cidades, o maior vive na Grande São Paulo, inseridos no se-
tor de confecções ou em pequenos comércios. São bolivianos, paraguaios, 
peruanos, chilenos, colombianos e, mais recentemente, haitianos. 

Todos: “Já não sois hóspedes nem peregrinos, 
mas membros da família de Deus” (Ef 2, 19).

Leitor 1: Cresce ainda o número dos que pedem refúgio vindos de 
diferentes países da África e Ásia. A maioria estão indocumentados ou em 
situação precária de regularização, vivendo em locais insalubres, segregados 
do cotidiano das cidades. Como estrangeiros, de cultura diferente da nossa 
e muitas vezes sem escolaridade, submetem-se a trabalhos informais que 
propiciam situações de trabalho semelhante ao trabalho escravo.

Trabalho Escravo e 
Migrantes no Meio Urbano

Ambientação

4º Dia

Dispor na mesa ou em lugar visível, bandeiras ou símbolos de outros países 
hispano-americanos, imagem de N. S. Aparecida, de Guadalupe, de Copaca-
bana e outras devoções. Fotos de imigrantes latino-americanos e haitianos, 
entre outros. 

Ambientação

Realidade
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Todos: “Já não sois hóspedes nem peregrinos, 
mas membros da família de Deus”.

Leitor 2: Lembremo-nos das palavras do papa Francisco em Lampe-
dusa, Itália, no dia 8 de junho de 2013: “A cultura do bem-estar, que nos 
leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros; 
faz-nos viver como se fôssemos bolhas de sabão: são bonitas, mas não são 
nada, são pura ilusão do fútil, do provisório. Esta cultura do bem-estar leva 
à indiferença pelo outro. Mais ainda: leva à globalização da indiferença. Ao 
acostumarmos com  o sofrimento do outro, tudo se torna tão comum que 
logo, o outro não nos diz respeito, não nos interessa, nem é responsabili-
dade nossa. Peçamos ao Senhor a graça de chorar pela nossa indiferença, 
de chorar pela crueldade que há no mundo, em nós, incluindo aqueles que, 
no anonimato, tomam decisões socioeconômicas que abrem a estrada para 
dramas como esses”.

Todos: “Já não sois hóspedes nem peregrinos, 
mas membros da família de Deus”.

Leitor 1: A Igreja, por meio da Pastoral do Migrante e outros serviços 
pastorais, procura ser uma presença profética de acolhida, de acompanha-
mento e solidariedade em todas as situações, sobretudo naquelas em que 
o risco de tráfico humano é mais forte. É também espaço de celebração, 
diálogo e crescimento na fé, organizando comunidades. Existem muitos mis-
sionários e missionárias estrangeiros trabalhando ao lado dos migrantes no 
Brasil.

Todos: “Já não sois hóspedes nem peregrinos, 
mas membros da família de Deus”.

Ler (Ef 2, 13-20).

Entrei na congregação religiosa dos Missionários de São Carlos – sca-
labrinianos no México, meu país de origem. Tornei-me missionário com o 
sonho de um dia poder acompanhar o povo migrante. A minha motivação 
foi uma frase que um dia, um velho missionário da minha congregação, 
repetindo as palavras do Beato Scalabrini, falou em um encontro de jovens: 
“Não se pode chegar ao Senhor com os sapatos limpos”, ou seja, é preciso 
percorrer muita estrada para poder entender a missão. Foi assim que me 

Palavra de Deus

Testemunho
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aventurei nesse sonho, “fazendo-me migrante com os migrantes”. Dos sete 
anos de ministério, quatro deles vivi na Itália e três aqui no Brasil. 

Há um ano, assumi a missão junto aos migrantes de língua espanhola 
na Grande São Paulo. Esforço-me para conhecer a realidade e cumprir a mis-
são a mim confiada, procurando dar continuidade ao trabalho dos missio-
nários anteriores, visitando as famílias nas diversas regiões da Grande São 
Paulo, ajudando na conservação das práticas religiosas da terra de origem, 
algo muito complicado devido à realidade da grande metrópole. Além disso, 
acompanho as situações do dia a dia na vida dos migrantes.

Apesar dos desafios, a minha alegria é poder participar da vida de fé 
com diferentes povos. Os migrantes, aparentemente, estariam apenas pre-
ocupados em trabalhar e em ganhar dinheiro, não se importando com as 
condições em que vivem. Contudo, tenho visto a preocupação deles ao pro-
curarem manter viva a fé e os costumes que trazem da terra de origem, su-
portando muitas vezes críticas ou incompreensões por parte da comunidade 
local. Surpreende-me neles, a coragem de adequarem suas tradições dentro 
de uma cidade como São Paulo.

Algumas experiências têm marcado a minha vida e vocação missio-
nária. Por ser estrangeiro, conheço as dificuldades de estar em uma terra 
que não é própria e consigo entender muitas histórias e situações na vida 
dos migrantes. Sei que é difícil se comunicar quando não se conhece bem a 
língua, ou quando alguém te olha de forma diferente, dando a entender que 
você está em um lugar em que não deveria estar. Conheço também o quan-
to a condição jurídica precária dificulta a própria defesa diante de algumas 
injustiças. Contudo, permanece sempre viva a esperança de poder dizer que 
somos todos irmãos e irmãs, que apesar das diferenças de cor ou de língua, 
todos podemos comunicar-nos pela linguagem da fé, tornando vivo o que 
Paulo fala: “Já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos 
santos e membros da família de Deus” (Ef 2,19).

Pe. Alejandro Cifuentes é missionário scalabriniano mexicano e trabalha 
na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Bairro do Glicério, em São Paulo. 

As pessoas geralmente migram em busca de melhores oportunidades 
de vida. Migrar é um direito, traficar pessoas é um crime, um problema social 
grave e, lamentavelmente, uma prática em muitos países. “Uma vergonha 
para as nossas sociedades que se dizem civilizadas”, como afirmou o papa 
Francisco. 

A competição na economia globalizada vem se acirrando nas últimas 
décadas, implicando na redução de postos de trabalho e precarização das 

Reflexão
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condições laborais, o que aumenta as migrações por todo o mundo. Em 
processo de migração, as pessoas tornam-se mais vulneráveis. A mobilidade 
humana não pode ser motivo de exploração social, de perpetuação de injus-
tiças. Os imigrantes indocumentados são presas fáceis para os aliciadores. 
A presença de imigrantes de outras nacionalidades trazem desafios para a 
sociedade e para as nossas comunidades. Deus nos chama para sermos 
missionários no meio de nossas cidades. A Igreja peregrina e missionária 
também deve ser profeta na luta pela justiça e pela dignidade humana.

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 4º Dia.
1. Comentar sobre o que lhe chamou mais atenção no vídeo.
2. Como acolhemos os migrantes e as pessoas diferentes?

Dirigente: Vendo a realidade dos migrantes em nossas cidades, as 
ameaças que sofrem e os imensos desafios da missão da Igreja junto a eles, 
elevemos nossas orações ao Pai de misericórdia, que ouve o clamor de seus 
filhos e filhas, dizendo:

Todos: Libertai o vosso povo, Senhor!

Leitor 1: Deus de todos os povos, fazei com que as nossas comuni-
dades sejam sensíveis aos clamores dos estrangeiros que vivem em nossas 
cidades, rezemos.

Todos: Libertai o vosso povo, Senhor!

Leitor 2: Para que seja eliminada de nosso meio toda prática de trabalho 
servil e sejamos para todos os migrantes, um espaço de acolhida e de valorização 
da vida, rezemos.

Todos: Libertai o vosso povo, Senhor!

Leitor 1: Para que o Senhor purifique nossos corações de toda forma 
de preconceito, discriminação, racismo e xenofobia, rezemos.

Todos: Libertai o vosso povo, Senhor!

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário (p. 4).

Preces
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Buscar informações sobre quantos imigrantes vivem em sua vizinhança, 
no bairro ou na cidade. Organizar uma ação em favor de algum imigrante 
que precisa de solidariedade na comunidade. Afinal, migrar é direito, tráfico 
humano é crime. Como podemos, então, acolher os que migram?

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Santa Mãe Maria (p. 24).

Compromisso

CANTOS
POVOS DA AMÉRICA ( H I N O  D O  C O M L A  5) 
1. Povos d' América! Gente sofrida, 
onde a esperança insiste em germinar.
Povos d' América! Quanta alegria! 
São tantas raças, vozes a cantar. 

Negros e brancos, índios, mestiços, de todos Deus é Pai.
Uma só fé, um só Salvador, o mundo evangelizai.
"Vinde, Vede e Anunciai" (bis) 

2. Povos d' América! Denunciai!
Rostos marcados pela opressão. 
Povos d'América! Anunciai! 
Da Cruz de Cristo, surge um mundo irmão.
 
3. Povos d' América! Povos da terra!
Desfigurados na pobreza e dor. Povos d'América! 
Nações do mundo, Buscai no Cristo, a força do Amor. 

4. Ó Mãe d' América! De Guadalupe,
de Aparecida e tantos nomes mais. 
Virgem Maria, Mãe destes povos, Eis vosso filhos a quem tanto amais!
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SANTA MÃE MARIA
1. Santa mãe Maria nessa travessia, 
cubra-nos teu manto cor anil. 
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, 
Santa Padroeira do Brasil.

A-ve, Maria! A-ve, Maria!

2. Com amor divino guarda os peregrinos 
nesta caminhada para o além. 
Dá-lhes companhia, pois também um dia foste 
peregrina de Belém.

3. Mulher peregrina, força feminina, 
a mais importante que existiu. 
Com justiça queres que nossas mulheres
sejam construtoras do Brasil.

4. Com seus passos lentos enfrentando os 
ventos, quando sopram noutra direção. 
Toda a Mãe Igreja pede que tu sejas 
companheira de libertação.

BENDITA E LOUVADA SEJA
1. Bendita e louvada seja esta santa romaria.
/ Bendito o povo que marcha, bendito o povo que marcha
tendo Cristo como guia. (bis)

Sou, sou teu Senhor. Sou povo novo retirante e lutador.
Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo redentor.

2. No Egito antigamente, no meio da escravidão,
/ Deus libertou seu povo, hoje ele passa de novo gritando libertação. (bis)

3. Para a terra prometida o povo de Deus marchou.
/ Moisés andava na frente, hoje Moisés é a gente, 
quando enfrenta o opressor. (bis)

4. A quem é fraco, Deus dá força, quem tem medo sofre mais.
/ Quem se une ao companheiro vence todo cativeiro, é feliz e tem a paz. (bis)
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Bendita e louvada seja (p. 24).

Dirigente: No Brasil, a chamada abolição da escravatura foi proclamada 
em 1888, mas a prática segue até os dias de hoje, com novas formas de trabalho 
forçado para explorar os pobres e sem defesa. Além disso, a modernidade recria 
formas de trabalho escravo nem sempre perceptíveis até pelas próprias vítimas, 
em que estas sofrem pressão ou assédio moral por seus chefes e patrões.

Todos: “O jejum que me agrada é libertar os oprimidos” (Is 58, 6b).

Leitor 1: As  pessoas mais atingidas pelo trabalho escravo são migran-
tes que saem das regiões mais pobres do país, levados por aliciadores para 
trabalhar em lugares distantes: na colheita de vários produtos agrícolas, na 
limpeza e renovação de pastagens; em carvoarias, entre outros. Frequente-
mente são imobilizados e isolados nos seus locais de trabalho, distantes da 
família e com os documentos retidos. São presos por meio de uma dívida 
injusta que os escraviza sem possibilidade de recorrer a qualquer autoridade.

Combate ao Trabalho 
Escravo no Meio Rural

Ambientação

5º Dia

Dispor cartazes e fotos denunciando o trabalho escravo no campo, material 
da CPT, imagem de N. S. Aparecida e símbolos da vida do trabalhador rural.

Ambientação

Realidade
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Todos: “O jejum que me agrada é libertar os oprimidos”.

Leitor 2: Entre 2003 e 2014, a CPT identificou, no Brasil, cerca de 250 
casos de trabalho escravo anualmente e as equipes de fiscalização do Minis-
tério do Trabalho já resgataram mais de 30.000 trabalhadores, principalmen-
te no campo. Em 2011 houve libertações em todas as regiões do país, num 
total de 2.501 pessoas, sendo 613 delas em atividades não agrícolas. A Igreja 
missionária é chamada a ser presença profética e samaritana denunciando 
as situações de tráfico humano.

Todos: “O jejum que me agrada é libertar os oprimidos”.

Ler (Is 58, 5-8).

Sou professora, filha de lavradores e tenho 13 irmãos. Deus em seu infinito 
amor me presenteou com dois filhos lindos e o mais importante, sou feliz, pois 
vivencio a cada dia a presença de Deus em minha vida. Além da minha profissão 
tenho a missão pastoral como educadora social no combate ao trabalho escra-
vo contemporâneo, desenvolvido pela Pastoral da Educação no Santuário Santa 
Luzia da diocese de Viana (MA). Infelizmente, Santa Luzia é um dos municípios 
do Maranhão com grande índice de exploração e exportação da mão de obra 
escrava. Nossos trabalhadores e trabalhadoras são aliciados e tratados como 
mercadorias nas mãos dos grandes latifundiários, que escravizam o pobre em 
busca do lucro e da ganância na pecuária e nas carvoarias.

O combate a essa prática é feito com pessoas de boa vontade, com a 
assessoria espiritual dos padres da congregação do Sagrado Coração de 
Jesus, Pe. Claudinei Francisco, Pe. Rômulo Leal, Pe. Marcelo e Pe. Sérgio que 
favorecem, em sua missão evangelizadora, a promoção da vida e da justiça 
em busca de um mundo mais humano e fraterno, com o apoio do Centro 
de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos (CDVDH/CB) de Açailândia (MA).

Podemos afirmar que, para combater o tráfico humano, faz-se neces-
sário, além de recursos e do compromisso, a conversão de nossos corações. 
Devemos nos colocar no lugar das vítimas. Sentir a chaga do outro em nos-
sos corpos, sentir sua dor. Esse crime desprezível não causa apenas feridas 
e mutilações no corpo físico. Aflige a alma, aniquila a dignidade de homens, 
mulheres, crianças e adolescentes. Acaba com sonhos e esperanças, anulan-
do vidas pela forma mais cruel de opressão.

Por isso, mesmo sem recursos por não termos ajuda financeira de ne-
nhum lugar, assumimos esse compromisso com coragem, fortalecidos pela fé 

Palavra de Deus

Testemunho
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e, principalmente, pela missão da Igreja que é a mesma missão de Jesus Cristo: 
“proteger os mais pobres e oprimidos”. Em nossa paróquia existem150 comu-
nidades, as mais distantes ficam até 150 quilômetros da sede. Para combater o 
trabalho escravo, promovemos oficinas, rodas de conversas e desenvolvemos, 
com alunos das escolas municipais, pequenos projetos como concursos lite-
rários e produção de peças teatrais, com o objetivo de conscientizar e sensi-
bilizar a todos sobre a questão. Fazemos a promoção da leitura e da escrita; 
atendimentos cotidianos sobre qualquer tipo de violação a direitos humanos; 
e encaminhamento de denúncias ao CDVDH/CB de Açailândia.

Buscamos provocar a sensibilidade humana no resgate de valores para 
a construção de um novo tempo, no qual todas as pessoas sejam respeita-
das como seres humanos, em condições de igualdade.

Elbna Ferreira Carvalho é professora e trabalha na Pastoral da Educação 
e dos Direitos Humanos no Santuário Santa Luzia, diocese de Viana (MA). 

No tempo do profeta Isaías, o jejum era prescrito na Lei para a festa da 
Expiação (Lv 23, 26-32), mas em determinadas épocas, multiplicaram-se os dias 
de jejum sem se preocupar com as situações de injustiça que oprimia o povo. O 
texto de Isaías (58, 5-8) mostra qual é o jejum que agrada a Deus. O jejum por si 
só não tem nenhum valor. Ele deve ser acompanhado com obras de misericór-
dia. O verdadeiro jejum que agrada ao Senhor é libertar os presos inocentes e os 
oprimidos; dar de comer aos famintos; acolher os desabrigados, os pobres e mi-
grantes; vestir os nus; e acabar com qualquer escravidão. Por tanto, o que conta 
para Deus não são ritos ou atitudes externas, mas atitudes internas e especial-
mente o espírito social e comunitário. Quem assim procede pode contar com o 
auxílio de Deus e receber as suas bênçãos. Essa visão é retomada de forma mais 
acentuada por Jesus no relato do juízo final (Mt 25, 31-46) quando assegura 
a felicidade do Reino de Deus aos que vivem a caridade e o amor ao próximo. 
O ser humano será julgado pelas suas obras de misericórdia e não por ações 
excepcionais ou legalistas. Então, o que dizer sobre as nossas comunidades e 
paróquias que andam mais preocupadas com a celebrações pomposas e devo-
cionais, do que com a missão de viver a justiça e a caridade? O exemplo dado 
pela professora Elbna Ferreira Carvalho, com seu grupo de Pastoral da Educação 
e dos Direitos Humanos na diocese de Viana (MA), pode servir de inspiração de 
como articular fé e vida. O trabalho escravo no campo nos interpela.

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 5º Dia.
1. Diante do que foi apresentado no vídeo, qual seria a missão da Igreja?
2. Por que as pessoas aceitam a condição de escravidão no trabalho?

Reflexão
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Dirigente: Senhor da vida, que nos criou livres para o trabalho e para a 
alegria de partilhar os frutos de nosso esforço, escutai as preces da vossa Igreja 
missionária em favor da dignidade de vossos filhos e filhas. Por isso, cantemos:

Todos: É para a liberdade que Cristo nos libertou! (bis)

Leitor 1: Para que os trabalhadores migrantes e suas famílias encontrem 
trabalho e condições de vida digna em qualquer lugar, cantemos ao Senhor.

Todos: É para a liberdade que Cristo nos libertou! (bis)

Leitor 2: Para que nossas dioceses, paróquias e comunidades nunca 
se esqueçam de que a vocação missionária é realizada também na acolhida 
e na promoção da vida das pessoas e famílias mais pobres e fragilizadas, 
cantemos ao Senhor.

Todos: É para a liberdade que Cristo nos libertou! (bis)

Leitor 3: Para que em nossa Igreja local surjam vocações missioná-
rias para além-fronteiras, sempre disponíveis para compromissos proféticos, 
frente aos desafios que a missão nos coloca, cantemos ao Senhor!

Todos: É para a liberdade que Cristo nos libertou! (bis)

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário (p. 4).

Conhecer as várias entidades, da Igreja e da sociedade civil comprome-
tidas na luta contra o tráfico e o trabalho escravo. Fazer uma busca nos sites 
disponíveis na Internet. Ver como ajudar, inserir-se e/ou criar grupos para 
colaborar nessa luta.

Sugestão de vídeo sobre trabalho escravo no Brasil: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gpv--GBz2II

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Nossa alegria é saber que um dia (p. 52).

Preces

Compromisso



Queridos irmãos e irmãs
Ainda hoje há tanta gente que não conhece Jesus Cristo. Por isso, 

continua a revestir-se de grande urgência a missão ad gentes, na qual são 
chamados a participar todos os membros da Igreja, pois esta é, por sua 
natureza, missionária: a Igreja nasceu «em saída». O Dia Mundial das Mis-
sões é um momento privilegiado para os fiéis dos vários Continentes se 
empenharem, com oração e gestos concretos de solidariedade, no apoio 
às Igrejas jovens dos territórios de missão. Trata-se de uma ocorrência per-
meada de graça e alegria: de graça, porque o Espírito Santo, enviado pelo 
Pai, dá sabedoria e fortaleza a quantos são dóceis à sua ação; de alegria, 
porque Jesus Cristo, Filho do Pai, enviado a evangelizar o mundo, sustenta 
e acompanha a nossa obra missionária. E, justamente sobre a alegria de 
Jesus e dos discípulos missionários, quero propor um ícone bíblico que 
encontramos no Evangelho de Lucas (cf. 10, 21-23).

1  Narra o evangelista que o Senhor enviou, dois a dois, os setenta 
e dois discípulos a anunciar, nas cidades e aldeias, que o Reino de Deus 
estava próximo, preparando, assim as pessoas para o encontro com Jesus. 
Cumprida esta missão de anúncio, os discípulos regressaram cheios de ale-
gria: a alegria é um traço dominante desta primeira e inesquecível experi-
ência missionária. O Mestre divino disse-lhes: «Não vos alegreis, porque os 
espíritos vos obedecem; alegrai-vos, antes, por estarem os vossos nomes 
escritos no Céu. Nesse mesmo instante, Jesus estremeceu de alegria sob a 
ação do Espírito Santo e disse: “Bendigo-te, ó Pai (…)”. Voltando-se, depois, 
para os discípulos, disse-lhes em particular: “Felizes os olhos que veem o 
que estais a ver”» (Lc 10, 20-21.23).

Mensagem do papa Francisco para o 
Dia Mundial das Missões 2014 

Uma Igreja 
“em saída”



As cenas apresentadas por Lucas são três: primeiro, Jesus falou aos 
discípulos, depois, dirigiu-Se ao Pai para voltar de novo a falar com eles. Je-
sus quer tornar os discípulos participantes da sua alegria, que era diferente 
e superior àquela que tinham acabado de experimentar.

2  Os discípulos estavam cheios de alegria, entusiasmados com o po-
der de libertar as pessoas dos demônios. Jesus, porém, recomendou-lhes 
que não se alegrassem tanto pelo poder recebido, como, sobretudo, pelo 
amor alcançado, ou seja, «por estarem os vossos nomes escritos no Céu» 
(Lc 10, 20). Com efeito, fora-lhes concedida a experiência do amor de Deus 
e também a possibilidade de o partilhar. E esta experiência dos discípulos é 
motivo de jubilosa gratidão para o coração de Jesus. Lucas viu esse júbilo 
em uma perspectiva de comunhão trinitária: «Jesus estremeceu de alegria 
sob a ação do Espírito Santo», dirigindo-Se ao Pai e bendizendo-O. Este 
momento de íntimo júbilo brota do amor profundo que Jesus sente como 
Filho por seu Pai, Senhor do Céu e da Terra, que escondeu estas coisas aos 
sábios e aos inteligentes e as revelou aos pequeninos (cf. Lc 10, 21). Deus 
escondeu e revelou, mas, nessa oração de louvor é sobretudo a revelação 
que se põe em realce. Que foi que Deus revelou e escondeu? Os mistérios 
do seu Reino, a consolidação da soberania divina de Jesus e a vitória sobre 
satanás.

Deus escondeu tudo isto àqueles que se sentem demasiado cheios de 
si e pretendem saber já tudo. De certo modo, estão cegos pela própria pre-
sunção e não deixam espaço a Deus. Pode-se facilmente pensar em alguns 
contemporâneos de Jesus que Ele várias vezes advertiu, mas trata-se de um 
perigo que perdura sempre e tem a ver conosco também. Ao passo que os 
«pequeninos» são os humildes, os simples, os pobres, os marginalizados, 
os que não têm voz, os cansados e oprimidos, que Jesus declarou «felizes». 
Pode-se facilmente pensar em Maria, em José, nos pescadores da Galileia 
e nos discípulos chamados ao longo da estrada durante a sua pregação.

3  «Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado» (Lc 10, 21). Esta frase de 
Jesus deve ser entendida como referida à sua exultação interior, querendo 
«o teu agrado» significar o plano salvífico e benevolente do Pai para com 
os homens. No contexto desta bondade divina, Jesus exultou, porque o Pai 
decidiu amar os seres humanos com o mesmo amor que tem pelo Filho. 
Além disso, Lucas faz-nos pensar em uma exultação idêntica: a de Maria. 
«A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu 
Salvador» (Lc 1, 46-47). Estamos perante a boa Notícia que conduz à sal-



vação. Levando no seu ventre Jesus, o Evangelizador por excelência, Maria 
encontrou Isabel e exultou de alegria no Espírito Santo, cantando o Mag-
nificat. Jesus, ao ver o bom êxito da missão dos seus discípulos e, conse-
quentemente, a sua alegria, exultou no Espírito Santo e dirigiu-Se a seu Pai 
em oração. Em ambos os casos, trata-se de uma alegria pela salvação em 
ato, porque o amor com que o Pai ama o Filho chega até nós e, por obra do 
Espírito Santo, envolve-nos e faz-nos entrar na vida trinitária.

O Pai é a fonte da alegria. O Filho é a sua manifestação, e o Espírito 
Santo o animador. Imediatamente depois de ter louvado o Pai – como diz 
o evangelista Mateus – Jesus convida-nos: «Vinde a Mim, todos os que 
estais cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o 
meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração e 
encontrareis descanso para o vosso espírito. Pois o meu jugo é suave e o 
meu fardo é leve» (Mt 11, 28-30). «A alegria do Evangelho enche o coração 
e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam 
salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do 
isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria» (EG, 1).

De tal encontro com Jesus, a Virgem Maria teve uma experiência to-
talmente singular e tornou-se «causa nostrae laetitiae». Os discípulos, por 
sua vez, receberam a chamada para estar com Jesus e ser enviados por Ele 
a evangelizar (cf. Mc 3, 14) e, feito isso, sentem-se repletos de alegria. Por 
que não entramos também nós nessa torrente de alegria?

4  «O grande risco do mundo atual, com a sua múltipla e avassalado-
ra oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração 
comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, 
da consciência isolada» (EG, 2). Por isso, a humanidade tem grande neces-
sidade de atingir a salvação trazida por Cristo. Os discípulos são aqueles 
que se deixam conquistar mais e mais pelo amor de Jesus e marcar pelo 
fogo da paixão pelo Reino de Deus, para serem portadores da alegria do 
Evangelho. Todos os discípulos do Senhor são chamados a alimentar a ale-
gria da evangelização. Os bispos, como primeiros responsáveis do anúncio, 
têm o dever de incentivar a unidade da Igreja local à volta do compromisso 
missionário, tendo em conta que a alegria de comunicar Jesus Cristo se 
exprime tanto na preocupação de O anunciar nos lugares mais remotos, 
como na saída constante para as periferias de seu próprio território, onde 
há mais gente pobre à espera.



Em muitas regiões, escasseiam as vocações ao sacerdócio e à vida 
consagrada. Com frequência, isso se deve à falta de um fervor apostólico 
contagioso nas comunidades, o que faz com as mesmas sejam pobres de 
entusiasmo e não suscitem fascínio. A alegria do Evangelho brota do en-
contro com Cristo e da partilha com os pobres. Por isso, encorajo as co-
munidades paroquiais, as associações e os grupos a viverem uma intensa 
vida fraterna, fundada no amor a Jesus e atenta às necessidades dos mais 
carecidos. Onde há alegria, fervor, ânsia de levar Cristo aos outros, surgem 
vocações genuínas, nomeadamente as vocações laicais à missão. Na rea-
lidade, aumentou a consciência da identidade e missão dos fiéis leigos na 
Igreja, bem como a noção de que eles são chamados a assumir um papel 
cada vez mais relevante na difusão do Evangelho. Por isso, é importante 
uma adequada formação deles, tendo em vista uma ação apostólica eficaz.

5  «Deus ama quem dá com alegria» (2 Cor 9, 7). O Dia Mundial das 
Missões é também um momento propício para reavivar o desejo e o de-
ver moral de participar jubilosamente na missão ad gentes. A contribuição 
monetária pessoal é sinal de uma oblação de si mesmo, primeiramente ao 
Senhor e depois aos irmãos, para que a própria oferta material se torne 
instrumento de evangelização de uma humanidade edificada no amor.

Queridos irmãos e irmãs, neste Dia Mundial das Missões, dirijo o meu 
pensamento a todas as Igrejas locais: Não nos deixemos roubar a alegria 
da evangelização! Convido-vos a mergulhar na alegria do Evangelho e a 
alimentar um amor capaz de iluminar a vossa vocação e missão. Exorto-
vos a recordar, em uma espécie de peregrinação interior, aquele «primeiro 
amor» com que o Senhor Jesus Cristo incendiou o coração de cada um; 
recordá-lo, não por um sentimento de nostalgia, mas para perseverar na 
alegria. O discípulo do Senhor persevera na alegria, quando está com Ele, 
quando faz a sua vontade, quando partilha a fé, a esperança e a caridade 
evangélica.

A Maria, modelo de uma evangelização humilde e jubilosa, elevemos 
a nossa oração, para que a Igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe 
para todos os povos e possibilite o nascimento de um mundo novo.

Vaticano, 8 de junho, Solenidade de Pentecostes de 2014.
Papa Francisco
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Povos da América (p. 23).

Dirigente: Estima-se que no século XVI havia mais de mil povos indí-
genas, número que em 2014 caiu para 242. Hoje em dia no Brasil, existem 
677 Terras Indígenas (TI) em processo de identificação, declaradas ou ho-
mologadas. Ao todo, elas ocupam apenas 13% do território nacional. As 
comunidades quilombolas, por sua vez, somam mais de 5.000, mas apenas 
207 conquistaram o título definitivo das terras. A exploração das pessoas 
pelo sistema capitalista de produção força êxodos, invade e ocupa terras 
tradicionais, polui os rios e empurra comunidades para a beira das estradas 
ou para a periferia das cidades. Tudo isso é também uma forma de tráfico 
que precisa ser denunciada e combatida.

Leitor 1: Vamos conhecer um pouco mais sobre a realidade indígena 
e quilombola no Mato Grosso do Sul. O Estado possui a segunda maior 
população indígena do Brasil, atrás apenas do Amazonas. Segundo o cen-
so do IBGE de 2010, essa população é de 77.025, entre pessoas dos povos 
Guarani Kaiowá, Terena, Kinikinau, Guató, Kadiwéu e Atikum. Ganha desta-

Tráfico Humano, 
Povos Indígenas e Quilombolas

Ambientação

6º Dia

Reunir terra, sementes, plantas, tambor, cocar, cruz, velas, cartaz da Campa-
nha Missionária 2014 e a Bíblia. Escrever e colocar nesse ambiente o nome 
de comunidades indígenas e quilombolas.

Ambientação

Realidade
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que a situação do povo Guarani Kaiowá em função da violência a que está 
submetidos. Essa população é de aproximadamente 45 mil pessoas, sendo 
que a maioria vive em acampamentos e/ou em pequenas reservas. Esse povo 
sofre um processo de dizimação com alto índice de assassinatos (319 casos 
nos últimos dez anos), ameaças de assassinatos, suicídios e discriminação.

 
Todos: Somos gente nova vivendo a união 
somos povo semente da nova nação. Ê, ê!
Somos gente nova vivendo o amor somos comunidades povo do Senhor! Ê, ê!

Leitor 2: A terra para os povos indígenas é sagrada, é mãe. Ela é muito 
mais do que um espaço para produzir e gerar lucro. Na cosmovisão Guarani, 
a terra é concebida como Tekoha, lugar de vida e convivência (econômica, 
social, política, ecológica e religiosa). Sem Tekoha não há vida. Os povos 
indígenas têm uma mensagem para nós de como manter uma cultura do 
Bem-viver, a qual supera a proposta da falsa cultura do consumismo que só 
visa o lucro. Bem-viver é buscar a vivência em comunidade, onde todos se 
preocupam com todos, incluindo viver em harmonia com o meio-ambiente.

Todos: Vou convidar os índios que ainda existem, 
as tribos que ainda insistem no direito de viver.
E juntos vamos reunidos na memória 
celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Ê, ê!

Dirigente: As comunidades quilombolas também enfrentam grandes difi-
culdades, especialmente em função da ausência de uma política que respeite as 
diferenças, que assegure maior assistência e conceda a demarcação de seus ter-
ritórios. No Mato Grosso do Sul existem 22 comunidades quilombolas reconhe-
cidas oficialmente, mas apenas quatro delas conseguiram o título definitivo de 
propriedade das terras. O direito à demarcação das terras é garantido pela Consti-
tuição Federal no Artigo 68, o qual estabelece que seja reconhecido “aos remanes-
centes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, [...] a 
propriedade definitiva, cabendo ao Estado o dever de emitir os títulos respectivos”.

Todos: Convido os negros, irmãos no sangue e na sina, 
seu gingado nos ensina a dança da redenção.
De braços dados, no terreiro da irmandade, 
vamos sambar de verdade enquanto chega a razão. Ê, ê!

Ler (Ex 3, 7-10).
Palavra de Deus
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Irmãzinha Genoveva Helena de Jesus fez sua passagem para a casa 
do Pai no dia 24 de setembro de 2013, após viver 61 anos entre os Apyãwa 
(Tapirapé), povo indígena que habita a região nordeste do Mato Grosso. 
Genoveva ou simplesmente Veva, como era mais conhecida, (Mareaxigi, seu 
nome tapirapé), nasceu na França em 19 de agosto de 1923. Chegou ao 
Brasil em 1952 e, juntamente com as Irmãzinhas Clara e Denise, assumiu 
a primeira missão da Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus no continente. 
Essa missão se concretizou, inicialmente, entre os povos indígenas Apyãwa 
(Tapirapé) e Iny (Karajá) e depois se fixou entre os Tapirapé. A escolha pelos 
povos indígenas foi feita seguindo o carisma da “Fraternidade”, que funda 
suas casas entre os povos mais esquecidos e abandonados nos diferentes 
países do mundo. Na época, os Tapirapé estavam em sério risco de extinção 
por causa de muitas doenças.

As três jovens Irmãs foram acolhidas pelos Tapirapé, iniciando logo o 
aprendizado de como viver na aldeia. Por outro lado, os Tapirapé necessi-
tavam dos conhecimentos trazidos por elas sobre as doenças ocidentais. A 
inserção aconteceu sempre a partir de uma postura de total respeito à cultu-
ra e ao modo de ser indígena. Ao contrário da imposição, elas procuraram 
aprender os valores que organizavam a vida deles, buscando entender o 
diferente: começaram a viver com eles o evangelho da fraternidade na roça, 
na luta pela mandioca de cada dia, no aprendizado da língua e no incentivo a 
tudo o que era deles, inclusive a religião, em um percurso solidário. O anún-
cio da Boa-Nova feito pelo testemunho da vida compartilhada. Esse modo 
de agir das Irmãzinhas lançou as bases para uma nova forma de atuação 
do trabalho missionário que inspirou a fundação, em 1972, do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), órgão da CNBB que articula missionárias e 
missionários católicos que atuam no mundo indígena.

Os Tapirapé cresceram e se multiplicaram. Hoje são cerca de 850 pesso-
as vivendo em sete aldeias. Irmã Veva viveu o compromisso pelo amor gra-
tuito, sem busca de recompensas. Sua vida de doação sem limites constitui 
um impressionante testemunho de vida cristã. Para a jornalista Liliane Luchin 
“trata-se de uma vida de doação, sacrifício e, sobretudo, de muito amor aos 
últimos, aos esquecidos do mundo”.

Coerente com o seu testemunho, ela quis ser enterrada conforme os 
ritos dos Tapirapé, que também desejavam celebrar as cerimônias fúnebres 
conforme a tradição “em retribuição por ela ter participado dos funerais das 
pessoas da aldeia que já haviam falecido” como explicou Wario, uma lideran-
ça do povo. Por dois dias e uma noite eles entoaram os lamentos chorosos 
apropriados à partida de alguém para a “aldeia de cima”. Seu sepultamento 

Testemunho
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contou também com a presença de vários sacerdotes e religiosas, leigos e 
leigas cristãs das cidades próximas. Participaram também representantes do 
Cimi e da Comissão pastoral da Terra (CPT). 

Luiz Gouvêa de Paula e Eunice Dias de Paula, 
educadores, missionários leigos do Cimi - Mato Grosso.

Deus viu a aflição do povo escravo no Egito, ouviu os seus clamores 
por causa da opressão e desceu para libertá-los e fazê-los subir para uma 
terra de fartura e liberdade (Ex 3, 7-10). Para os povos indígenas e quilombo-
las do Mato Grosso do Sul o que antes era harmonia e lugar do Bem-viver, 
hoje é um espaço de disputa para sobreviver. Pode-se dizer que vivem uma 
situação semelhante ao do povo de Israel escravo no Egito. Pior ainda, são 
como escravos em suas próprias terras. Ao longo dos anos, o processo de 
colonização se intensificou. O fluxo migratório passou a aumentar com a 
vinda de colonos do sul e sudeste. O modelo de desenvolvimento agríco-
la baseado no agronegócio, além de tomar as terras e confinar as famílias 
locais em pequenas reservas, joga bilhões de litros de agrotóxicos no solo 
poluindo as águas. Toda essa expansão ocorreu sem respeitar as terras das 
populações indígenas e quilombolas. Sem suas terras, passaram a ser tam-
bém destituídos de seus símbolos, costumes e tradições. Essa invasão não 
ocorreu sem resistência e derramamento de sangue. Muitos são os relatos 
desse traumático processo de expulsão dos povos e comunidades tradicio-
nais. Como outrora no Egito, o grito dos povos indígenas e quilombolas cla-
ma aos céus à espera do dia da libertação, quando retomarão seus espaços 
em uma terra sem males.

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 6º Dia.
1. O que mais lhe chamou a atenção neste vídeo?
2. O que a situação dos povos indígenas e quilombolas tem a ver com 

o tema do tráfico humano?
3. O que os povos indígenas e o testemunho da Irmã Veva podem nos 

ensinar?

Dirigente: Ao Deus criador de todos os povos e culturas, que em Cristo 
Libertador se encarnou neste solo sagrado para a redenção de todos, rezemos.

Todos: Ajudai-nos Senhor a respeitar a diversidade. 

Reflexão

Preces
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Leitor 2: Para que, iluminados pela sabedoria evangélica e pelo man-
damento do amor, tenhamos maior sensibilidade aos clamores e causas dos 
povos indígenas e quilombolas, rezemos.

Todos: Ajudai-nos Senhor a respeitar a diversidade.

Leitor 1: Ó Deus Libertador, como outrora no Egito, ouvi hoje o grito 
das comunidades indígenas e quilombolas que lutam pelos seus direitos à 
terra e à liberdade, rezemos.

Todos: Ajudai-nos Senhor a respeitar a diversidade.

Leitor 2: Pelos missionários e missionárias que trabalham para defen-
der e fortalecer a vida e a cultura dos povos indígenas e quilombolas no 
Brasil, rezemos.

Todos: Ajudai-nos Senhor a respeitar a diversidade.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Conhecer melhor os direitos dos indígenas e quilombolas garantidos 
pela Constituição de 1988.

Filmes recomendados: 
À sombra de um delírio verde (http://vimeo.com/32440717)
Mais informações: www.cimi.org.br 

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Maria, Mãe dos Caminhantes (p. 46).

Compromisso
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CANTOS
O ESPÍR ITO DO SENHOR
O Espírito do Senhor repousa sobre mim;
O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou.

1. Para dilatar o seu Reino entre as nações,
Para anunciar a Boa-Nova a seus pobres.
Para proclamar a alegria e a paz.
Exulto de alegria em Deus, meu Salvador.

2. Para dilatar o seu Reino entre as nações,
Consolar os corações esmagados pela dor.
Para proclamar sua graça e salvação
E acolher quem sofre e chora, sem apoio, sem consolo.

3. Para dilatar o seu Reino entre as nações,
Para anunciar libertação e salvação,
Para anunciar seu amor e seu perdão,
Para celebrar sua glória entre os povos.

EU V IM PARA QUE TODOS TENHAM VI DA
Eu vim para que todos tenham vida, 
que todos tenham vida plenamente (bis)

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, 
reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. 
Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.

2. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. 
Hoje és minha presença junto a todo sofredor. 
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.

3. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. 
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. 
Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele.

4. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. 
Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança.
Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Amar como Jesus amou (p. 39).

Dirigente: O tráfico infantil vem crescendo a cada ano. As nossas crian-
ças e adolescentes estão sujeitas ao trabalho escravo e/ou à prostituição; 
forçadas a trabalhar nas carvoarias, nas colheitas, na construção e nos si-
naleiros das grandes cidades; obrigadas ao uso e ao tráfico de drogas; e até 
mesmo usadas por criminosos em roubos e assaltos. Temos ainda crianças 
sequestradas e traficadas para outros países para adoção, transplantes de 
órgãos, prostituição e trabalho escravo.

Todos: “Deixai as crianças virem a mim,
porque delas é o Reino de Deus” (Mc 10, 14).

Leitor 1: Muitos casos são divulgados e os números não são animado-
res. Entre as 21 milhões de vítimas do tráfico humano, 5,5 milhões são me-
nores de 18 anos. Contudo, somente conhecer números não resolve nada, 
não adianta mostrar o problema e não tentar resolvê-lo. O que realmente 
pode mudar é a mobilização da sociedade com suas instituições. As crianças 
são o futuro do nosso país e precisam ser bem orientadas.

Tráfico de Crianças e Adolescentes

Ambientação

7º Dia

Providenciar recortes de revistas e jornais com fotos de crianças e adoles-
centes, jogos e brinquedos. Dispor o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), Bíblia e cartaz da Campanha Missionária.

Ambientação

Realidade
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Todos: “Deixai as crianças virem a mim, porque delas é o Reino de Deus”.

Leitor 2: Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o ado-
lescente poderia trabalhar somente ao completar 16 anos, e após os 14 anos, 
na condição de aprendiz. Mas crianças que deveriam vivenciar bem sua in-
fância, estar estudando ou brincando, hoje estão trabalhando sem remune-
ração alguma. Pior ainda, muitas estão sendo obrigadas a se prostituírem 
ou estão em cativeiros esperando para serem mandadas para outros países.

Todos: “Deixai as crianças virem a mim, porque delas é o Reino de Deus”.

Leitor 3: Devemos parar de empurrar o problema para debaixo do ta-
pete, agindo como se não tivéssemos nada a ver com isso. A negligência 
familiar é a campeã de denúncias sobre violações de direitos fundamentais 
de crianças e adolescentes no país. Pelos menos 13.218 relatos foram sobre 
negligência dos pais entre os 28.465 casos de problemas de convivência fa-
miliar e comunitária, levados aos Conselhos Tutelares ano passado. 

Todos: “Deixai as crianças virem a mim, porque delas é o Reino de Deus”.

Ler (Mc 10, 13- 16). 

Sou professora apaixonada pela missão de educar. Nasci em Cruzeiro do 
Sul, no Acre, onde resido e sou casada com Francisco, o Civaldo, com quem 
tenho três filhos e uma neta. A minha raiz missionária vem dos meus pais, de 
modo especial da minha mãe. Em 1992, já casada e com filhos, eu e o meu es-
poso começamos a participar da Pastoral Familiar. Essa Pastoral nos ajudou no 
fortalecimento matrimonial e familiar. Não é nada fácil conciliar família, missão 
e trabalho. Os desafios são grandes, mas Jesus vai mostrando caminhos. No 
ano 2000, a Irmã Gabriela Gomes iniciou a Infância e Adolescência Missio-
nária (IAM) na diocese de Cruzeiro do Sul. À época, participávamos ainda da 
Pastoral Familiar, mas comecei a colaborar nos encontros da IAM e fui ficando 
entusiasmada. Tanto que, de 2007 a 2012, coordenei a IAM na diocese e asses-
sorava cinco grupos na paróquia Nossa Senhora da Glória. O serviço com as 
crianças e adolescentes é algo contagiante que nos deixa fortes e nos dá muita 
esperança no dia a dia. Que bom seria se todas as paróquias e comunidades 
abraçassem esse serviço, onde as crianças são protagonistas da missão. 

As crianças e adolescentes veem as coisas com um olhar que os adultos 
muitas vezes esquecem como é ou não querem mesmo ver. Nos grupos da IAM, 

Palavra de Deus

Testemunho
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elas crescem pelo compromisso do batismo, transmitem fé e aprendem a parti-
lhar com todas as crianças. Com suas alegrias, dores e esperanças conseguem 
ser “samaritanas”. Em uma das minhas visitas missionárias, estive com um grupo 
de crianças de 7 a 9 anos. Neste grupo havia três crianças evangélicas. Ao se 
apresentarem, disseram que estavam ali porque gostavam de Jesus que brinca-
va, rezava e que ajudava os outros e que os coleguinhas do grupo eram como 
Jesus. Na IAM consegui reunir crianças que já não tinham nenhum sentido na 
vida, que se isolavam de todos. Havia um adolescente que era muito agitado e 
que já estava levando a vida de forma errada. Conseguimos resgatá-lo para o 
nosso meio. No início foi muito difícil, mas com o passar do tempo, ele começou 
a participar do grupo, sua família também veio chegando e hoje, atua em sua 
comunidade, assessora um grupinho da IAM. 

Somos todos desafiados ao trabalho missionário em nosso ambiente 
profissional, na escola, paróquia, família, sociedade, na cidade e no interior. 
Para mim, ser leiga missionária, esposa, mãe e educadora é um presente de 
Deus. Hoje atuo no Conselho Missionário Diocesano (Comidi), mas para 
manter a chama da missão universal acesa, tiro um tempinho para visitar 
os grupos da IAM. Estou sempre atenta e acompanhando a caminhada dos 
grupos pelo facebook. Não há palavras para descrever o bem que estes pe-
quenos grandes missionários proporcionam a nós e às famílias. Nelas, vejo 
a face de Jesus e entendo melhor a confissão do grande missionário Paulo 
de Tarso: “O amor de Cristo é que nos impulsiona” (2 Cor 5, 14). A missão 
com as crianças e adolescentes é um caso de amor. “De todas as crianças e 
adolescentes do mundo, sempre amigos!”

Aldemísia Valente Magalhães é professora e coordenadora do Conselho 
Missionário Diocesano (Comidi) de Cruzeiro do Sul no Acre.

No Evangelho de Marcos (Mc 10, 13-16), Jesus nos propõe uma nova pos-
tura de aceitação e respeito às nossas crianças: “Deixai vir a mim os pequeninos 
e não os impeçais, porque o Reino de Deus é daqueles que se lhes asseme-
lham”... e abraçou-as, abençoando-as. Diante da pouca valorização das crian-
ças, a atitude de Jesus marca uma nova postura, colocando-as inclusive como 
exemplo para quem deseja entrar no Reino. O Evangelho nos lembra do direito 
sagrado das crianças de serem crianças, de brincar, estudar e serem amadas na 
simplicidade. Ao acolher e cuidar das nossas crianças e adolescentes com amor 
e respeito, estaremos prevenindo o trabalho infantil e o tráfico. 

Os vários grupos de IAM espalhados pelo Brasil fazem um grande bem 
às crianças que participam e àquelas mais necessitadas em todo o mundo. 
É criança ajudando e evangelizando crianças. A Obra da IAM transforma 

Reflexão
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vidas conforme podemos constatar no testemunho da professora Aldemísia 
Magalhães de Cruzeiro do Sul, no Acre. O seu ardor missionário como leiga 
e educadora é um valor aprendido com as crianças da IAM. 

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 7º Dia.
1. A partir do exemplo do casal apresentado no DVD é possível implan-

tar a Infância e Adolescência Missionária em nossa comunidade?
2. Você conhece alguma situação de trabalho escravo infantil ou ado-

lescente? O que a comunidade pode fazer em tal situação?

Dirigente: Rezemos ao Deus de bondade que em Jesus acolhe e ama 
as crianças e adolescentes para que proteja e santifique nossas famílias com 
bênçãos e graças, dizendo:

Todos: Senhor, guardai as nossas crianças e adolescentes, na vossa paz.

Leitor 1: Pela nossa Igreja, para que cresça sempre como “uma grande 
família” dos filhos e filhas de Deus e ajude as nossas famílias cristãs a crescer 
como “pequenas Igrejas domésticas”, rezemos.

Todos: Senhor, guardai as nossas crianças e adolescentes, na vossa paz.

Leitor 2: Pelos governantes, para que promovam verdadeiras políticas 
públicas de apoio às famílias que precisam de moradia, creche, escola, em-
prego e saúde para garantir os direitos da criança e do adolescente, rezemos.

Todos: Senhor, guardai as nossas crianças e adolescentes, na vossa paz.

Leitor 1: Pelos grupos de Infância e Adolescência Missionária, para que 
despertem nas crianças e adolescentes cristãos a consciência de serem pro-
tagonistas da evangelização em todo o mundo, rezemos.

Todos: Senhor, guardai as nossas crianças e adolescentes, na vossa paz.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Preces
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Conversar com a família sobre a missão de cuidar, educar e orientar as 
crianças e adolescentes. 

Conhecer o trabalho da IAM e o que está sendo feito pelos Conselhos 
Tutelares para aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente.

Aprender mais sobre o tráfico infantil. Uma boa fonte é o site: 
www.promenino.org.br

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Alma Missionária (p. 40).

Compromisso

CANTOS

AMAR COMO JESUS AMOU
1. Um dia uma criança me parou
Olhou-me nos meus olhos a sorrir
Caneta e papel na sua mão
Tarefa escolar para cumprir
E perguntou no meio de um sorriso 
O que é preciso para ser feliz?

Amar como Jesus amou
Sonhar como Jesus sonhou 
Pensar como Jesus pensou
Viver como Jesus viveu
/ Sentir o que Jesus sentia 
Sorrir como Jesus sorria
E ao chegar ao fim do dia 
Eu sei que dormiria muito mais feliz. (bis)

2. Ouvindo o que eu falei ela me olhou
E disse que era lindo o que eu falei
Pediu que eu repetisse, por favor
Mas não dissesse tudo de uma vez
E perguntou de novo num sorriso 
O que é preciso para ser feliz?



40

ALMA MISS IONÁRIA
1. Senhor, toma minha vida nova
Antes que a espera desgaste anos em mim
Estou disposto ao que queiras
Não importa o que seja me chamas a servir...

Leva-me onde as crianças necessitem tuas palavras
Necessitem... sentido de viver!
Onde falte a esperança, onde tudo seja triste
Simplesmente.... por não saber de ti!

2. Te dou, meu coração sincero
Para gritar sem medo: formoso é teu amor!
Senhor, tenho ardor missionário
Conduza-me à terra que tenha sede de ti...

3. E assim, em marcha irei cantando,
Por povos pregando tua grandeza senhor!
Terei... meus braços sem cansaço
Tua história em meus lábios e a força da oração...

MOMENTO NOVO
1. Deus chama a gente pra um momento novo
de caminhar junto com o Seu povo.
É hora de transformar o que não dá mais
Sozinho, isolado, ninguém é capaz

Por isso vem entra na roda com a gente também, 
você é muito importante. Vem!

2. Não é possível crer que tudo é fácil
Há muita força que produz a morte
gerando dor, tristeza e desolação.
É necessário unir o cordão.

3. A força que hoje faz brotar a vida
habita em nós pela sua graça.
É ele quem nos convida pra trabalhar, 
o amor repartir e as forças juntar.
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Hino da CF 2014 (p. 14).

Dirigente: A Amazônia legal é formada por 9 estados, com áreas urba-
nas, rurais, quilombolas, ribeirinhas, áreas de secas e de inundações, de amplas 
estradas e vias barrentas, da grande floresta, das palmáceas e da convivência 
com o cerrado. Nela, o tráfico humano é um fenômeno antigo, que tem raízes 
profundas e está relacionado ao mercado de trabalho. Isso revela a ambigui-
dade e a violência de um modelo econômico que, em nome do lucro, conside-
ra tudo mercadoria. Não dá pra combater o tráfico humano, sem combater a 
pobreza e a desigualdade socioeconômica e cultural.

Todos: “Cristo aponta para a Amazônia” (Paulo VI).

Leitor 1: A exploração da madeira, o agronegócio, a criação de gado, o 
garimpo e as grandes obras invadem e ocupam terras tradicionais, causam 
degradação ambiental e forçam o êxodo da população para a periferia das 
cidades ou para a beira das estradas. A população fica mais vulnerável à 
exploração. Somam-se a isso o tráfico de drogas e a corrupção. As mulheres 

Tráfico Humano e Amazônia

Ambientação

8º Dia

Arranjo destacando a Palavra de Deus, cartaz da Campanha Missionária, 
velas, símbolos da Amazônia, imagens de rostos sofridos que lembrem o 
tráfico humano.

Ambientação

Realidade
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são as maiores vítimas. No interior dos estados da região amazônica, pontos 
comuns de prostituição estão nas áreas de obras, construções, hidrelétricas, 
garimpos, mineração, comércio ambulante, turismo, praias de rio, barcos de 
pesca, rodovias e proximidade de hotéis e casas noturnas. Trata-se de um 
tipo de prostituição cada vez mais jovem, com a maioria das mulheres ini-
ciando ainda na adolescência, por razões decorrentes da necessidade eco-
nômica e das várias formas de violência.

Todos: “Cristo aponta para a Amazônia”.

Leitor 2: O tráfico internacional e as migrações se dão pelas fronteiras 
secas, por barcos e por via aérea. Há uma rota de tráfico para a exploração 
sexual que sai da Amazônia para o Suriname, Guianas e Venezuela, prin-
cipalmente. Por via aérea segue para a Espanha, Portugal, Suíça, Holanda, 
Alemanha, Itália e Estados Unidos. O número de mulheres assediadas para 
prostituírem-se no exterior é cada vez maior. Envolvidas pela fala macia dos 
aliciadores, que lhes fazem falsas promessas de melhoria de vida, casamento 
no exterior e escalada econômica rápida, meninas e mulheres embarcam 
numa viagem muitas vezes sem retorno. No Brasil existem inúmeras rotas 
de tráfico para fins de exploração sexual, sendo 32 delas intermunicipais, 78 
interestaduais e 31 internacionais. 

Todos: “Cristo aponta para a Amazônia”.

Leitor 1: Existem outras modalidades de exploração de pessoas, além 
do trabalho escravo em fazendas, grandes obras, construção civil, carvoarias, 
garimpos e na extração da madeira. Há casos de crianças adotadas em cida-
des do interior para servirem de trabalhadoras domésticas. Também existem 
casos de pessoas exploradas para servirem de “mulas” (carregadores) para 
tráfico de drogas e outras substâncias proibidas. Em Porto Murtinho (MS), a 
prefeitura apurou que crianças indígenas do Paraguai cruzavam a fronteira 
para serem exploradas na mendicância das ruas da cidade. No Brasil, vem 
crescendo o número de imigrantes indocumentados. Infelizmente estes tam-
bém são potenciais vítimas do tráfico.

Todos: “Cristo aponta para a Amazônia”.

Ler (Mt 25, 31 - 37).
Palavra de Deus
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Depois de viver por 10 anos em Goiás, há quase 8 anos moro em Ta-
batinga, diocese do Alto Solimões no Amazonas, na tríplice fronteira entre 
Brasil-Colômbia-Peru. Ao chegar neste pedaço de paraíso, logo me deparei 
com um povo que ainda hoje carrega as consequências da exclusão e do 
descaso dos poderosos. Nos corpos maltratados e rostos sofridos, cansa-
dos pelas cargas pesadas de décadas de subserviência, enxergo os sonhos 
acorrentados de um destino diferente.

São homens e mulheres que, cotidianamente, convivem com a violên-
cia e a impunidade, o descaso dos governantes e as falsas promessas dos 
políticos. Desde a minha chegada a Tabatinga estou a serviço da Pastoral 
da Mobilidade Humana, ajudando os migrantes, especialmente nos últimos 
anos os haitianos. O trabalho consiste em acolher e orientar os solicitantes 
de refúgio. Atuando nos abrigos e no presídio, encontro com pessoas vulne-
ráveis, potencialmente vítimas do tráfico. 

Por ter a fronteira em nossa realidade, o narcotráfico, a prostituição 
infanto-juvenil, o trabalho escravo e o turismo sexual estão muito presentes. 
Aqui o problema não é “invisível”! Vemos diariamente muitas jovens ribeiri-
nhas e indígenas serem levadas às famílias da cidade pela promessa de estu-
darem, mas acabam só trabalhando ou são trancafiadas nas casas. Ouvimos 
vários pedidos e relatos como estes: “Acabamos de descobrir um esquema 
de aliciamento de menores para a prostituição. Podem acolher uma menina 
em sua comunidade até encontrarmos a família?” Com relação à S., 13 anos, 
corpo de criança, olhar de adulta desiludida. 

“Estava indo para a Espanha. Ele me pagou a passagem. Nos pegaram 
porque tínhamos droga”. Relatou C., 22 anos, percebendo a sorte que teve 
ao ser presa.  

“Irmã, desculpe, sei que recorremos sempre a vocês da Igreja, mas não 
temos alternativas!” 

Quando penso em realidades como essas, sinto toda a minha pequenez 
e impotência, mas ao mesmo tempo, percebo o quanto, em rede, podemos 
buscar caminhos de encontro e partilha, de denúncia e de construção de alter-
nativas. Não somos uma multidão, mas estamos nos organizando e articulan-
do as forças de quem não se entrega, muito menos quer entregar a juventude 
a um futuro sem esperança. Somos religiosas, leigos e leigas, jovens, adultos 
e idosos, todos unidos para que a vida seja defendida e promovida, sempre!

Agradeço infinitamente a Deus por me conceder a graça de viver com 
sensibilidade e profundidade esta experiência, que me transforma gradati-
vamente e que me firma no meu ser mulher consagrada. Aos meus irmãos 
e irmãs amazônidas - brasileiros, colombianos, peruanos – e aos irmãos e 

Testemunho
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irmãs haitianos, que me ajudam a ser, sempre mais, sinal do amor de Deus 
para com os pequenos e os fracos, a minha gratidão sem limites e o com-
promisso desta minha vida sempre mais doada.

Irmã Patrizia Licandro, das Irmãs Ursulinas de São Carlos. 
É missionária italiana na diocese do Alto Solimões onde coordena a 

Pastoral da Mobilidade Humana e a Pastoral Carcerária.

Jesus acolhe e defende a vida dos pequenos. Nos Evangelhos, por vá-
rias vezes, Jesus insiste na solidariedade e na partilha. E no julgamento final, 
os justos vão ser recebidos porque assim agiram. “Todas as vezes que fizes-
tes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o 
fizestes” (Mt 25, 40). “Quem acolhe a um destes pequenos em meu nome é a 
mim que acolhe” (Mc 9,37). Para Jesus os critérios que nos colocam ou ex-
cluem do caminho do Reino não são questões moralistas, ou a soma de atos 
devocionais, mas a capacidade de partilhar e acolher o próximo. Na prática 
do Reino de Deus, os critérios éticos que orientam o comportamento das 
pessoas são o amor, a justiça, a misericórdia e a fidelidade ao projeto do Pai. 
A realidade da Amazônia, em todas as suas dimensões, desafia a todos nós. 

Falando aos bispos brasileiros, o papa Francisco destacou a presença 
da Igreja na Amazônia, com missionários, congregações religiosas, sacerdo-
tes, leigos e bispos. Agradeceu pelo trabalho da Comissão para a Amazô-
nia da CNBB, mas fez um apelo para dar maior atenção à evangelização e 
consolidar o “rosto amazônico” da Igreja na região, no respeito às diferentes 
culturas e no acolhimento missionário. De fato, a Amazônia representa um 
teste para a sociedade brasileira e para a Igreja. Há muitas coisas boas acon-
tecendo como o trabalho relatado pela Irmã Patrizia Licandro, com a Pastoral 
da Mobilidade Humana e a Pastoral Carcerária na diocese do Alto Solimões 
(AM). Mas podemos fazer muito mais. 

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 8º Dia.
1. Ao assistir o depoimento da Irmã Henriqueta, o que você diria a ela, 

caso a encontrasse? Conhece outras pessoas que são perseguidas por causa 
de seu testemunho missionário?

2. Com relação ao tráfico humano, quais os gritos que nos chegam da 
Amazônia?

Dirigente: Ao Deus criador, apresentemos nossas preces em favor dos 
povos da Amazônia. Após cada invocação digamos: 

Preces

Reflexão
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Todos: Senhor, escutai o grito que vem da Amazônia.

Leitor 1: Senhor Deus, fonte de todo o bem, olhai com bondade por 
todas as pessoas que sofrem por não terem seus direitos assegurados, de 
modo especial por todas as vítimas de tráfico humano.

Todos: Senhor, escutai o grito que vem da Amazônia.

Leitor 2: Senhor, fonte de fraternidade, despertai em nossas famílias e 
comunidades vocações missionárias para a vossa Igreja na Amazônia. 

Todos: Senhor, escutai o grito que vem da Amazônia.

Leitor 3: Senhor, fonte de liberdade, sustentai com vosso Espírito todas 
as iniciativas em favor da libertação integral do ser humano na Amazônia e 
não permitais que falte em nós a solidariedade.

Todos: Senhor, escutai o grito que vem da Amazônia.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Que compromisso podemos assumir com a missão na Amazônia? 
No 1º Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, realizado em 

outubro de 2013, nossos bisbos assumiram, entre outros, os seguintes com-
promissos: 

• investir na formação de presbíteros e de Irmãos e Irmãs de Vida 
Consagrada; 

• dar visibilidade ao tráfico de pessoas para enfrentar esses crimes 
hediondos. 

O que vamos fazer para ajudar nossos bispos a realizarem esses com-
promissos?

(Combinar o dia, hora e local do último encontro).

Canto: Momento novo (p. 40).

Compromisso
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CANTOS 
SOMOS GENTE NOVA (BAIÃO DAS COMUNIDADES)

Somos gente nova, vivendo a união
somos povo semente de uma nova nação. Ê, ê!
Somos gente nova vivendo o amor,
somos comunidade, povo do Senhor, ê, ê. (bis)

1. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores
operários, lavradores, biscateiros e outros mais.
E juntos vamos celebrar a confiança
nessa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Ê, ê!

2. Vamos convidar os índios que ainda existem
Os povos que ainda insistem no direito de viver.
E juntos vamos, reunidos na memória,
celebrar uma vitória que vai ter de acontecer. Ê, ê!

3. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina,
seu gingado nos ensina a dança da redenção.
De braços dados, no terreiro da irmandade
vamos sambar de verdade enquanto chega a razão. Ê, ê!

4. Vou convidar a criançada e a juventude.
Tocadores, me ajudem, vamos cantar por aí.
O nosso canto vai encher todo o país,
velho vai dançar feliz; quem chorou vai ter de rir. Ê, ê!

MARIA , MÃE DOS CAMINHANTES
Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos caminhar.
Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar!

1. Fizeste longa caminhada para servir a Isabel,
sabendo-te de Deus morada, após teu sim a Gabriel.

2. Depois de dura caminhada para a cidade de Belém.
Não encontraste lá pousada; mandaram-te passar além.

3. Com fé fizeste a caminhada, levando ao templo teu Jesus.
Mas lá ouviste da espada, da longa estrada para a cruz.
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Somos gente nova (p. 46).

Dirigente: Chegamos ao final da nossa Novena Missionária. O encontro 
de hoje é dedicado às juventudes. A missão de refletir e trabalhar pelas ju-
ventudes nos desafia. Em geral, a violação dos direitos humanos só acontece 
quando os direitos básicos à educação, saúde, moradia, segurança, transporte 
e emprego não são respeitados. A ausência de políticas públicas, para amparar 
tais direitos, afeta a autonomia e a emancipação das juventudes.

Todos: “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5, 1).

Leitor 1: O tráfico humano vitimiza, principalmente, os jovens margina-
lizados, de baixa renda e com pouca escolaridade. O elemento comum entre 
as vítimas desses crimes tem raiz nas condições socioeconômicas em que 
vivem: a falta de condições de saúde e educação, a falta de possibilidades de 
uma vida melhor, fazem com que as pessoas sejam enganadas com promes-
sas de um bom emprego, de um casamento feliz, de perspectivas melhores 
para si e suas famílias. Tudo que fizermos para tirar os jovens da vulnerabi-
lidade social será importante para evitar o tráfico humano.

Tráfico Humano e Juventudes

Ambientação

9º Dia

Providenciar símbolos que recordem o dinamismo das juventudes. Bíblia, glo-
bo, cartaz da Campanha Missionária e objetos que representem a libertação, 
como correntes envolvidas por flores ou tecidos com as cinco cores da missão.

Ambientação

Realidade



48

Todos: “É para a liberdade que Cristo nos libertou”.

Leitor 2: É direito de todo jovem o acesso à educação, lazer, emprego, 
segurança, moradia, cultura, solidariedade e inclusão. Esses diretos estão na 
base da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, conhecida como Estatuto da 
Juventude. Quando não cumpridos, limita-se a liberdade da juventude, permi-
tindo que sua dignidade seja agredida pelo tráfico, pelo crime e pelas drogas. 
A Organização Internacional do Trabalho fornece dados que apontam um nú-
mero superior a 5,5 milhões de jovens vítimas do tráfico mundial. Além disso, 
no Brasil o extermínio da juventude causa 27 mil mortos por ano. Os homicí-
dios representam a principal causa de morte dos jovens. Existe também, uma 
ideologia que apresenta os jovens como produtores da violência.

Todos: “É para a liberdade que Cristo nos libertou”.

Ler (Gl 5, 1. 13-14).

Nasci na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, no estado do Ma-
ranhão. Fui criado na cidade de Loreto, onde permaneci até fevereiro de 
2007. Aos 17 anos de idade me mudei para Balsas (MA) em busca de melhor 
qualidade de ensino. Hoje tenho 24 anos e há cinco, atuo como agente da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Balsas. Trabalho no programa “De olho 
aberto para não virar Escravo”, que faz parte da Campanha Nacional de Pre-
venção e Combate ao Trabalho Escravo.

Desde minha infância recebi os ensinamentos básicos do cristianismo. 
Foi minha mãe, Terezinha de Jesus Moreira França, que me ensinou a rezar. Ela 
entendia como obrigação dos pais a condução dos filhos no caminho da fé. 
E como mulher orante, dava exemplo de honestidade, amizade, solidariedade, 
generosidade e compaixão pelos que sofrem. Minha mãe abria mão de si para 
o crescimento e felicidade dos seus filhos. Foi na simplicidade do seu exemplo 
que encontrei a raiz da minha própria missão, do meu compromisso de vida. 

Para que a missão e sua causa apareçam, eu preciso praticamente desapa-
recer e me doar ao máximo. Esse é o princípio fundamental do espírito missio-
nário. E mais: a beleza da missão não está apenas em negar a si mesmo - sacrifí-
cio pouco compreendido pela maioria - mas na disposição em ajudar, colaborar 
e defender a vida e a dignidade do outro. Estar na missão é aceitar o convite de 
ir ao encontro, ir à procura, de ouvir, de se fazer presente e, principalmente, de 
reconhecer e viver o princípio da fraternidade: somos iguais, irmãos e responsá-
veis pela situação de miséria, abandono, exploração, violência e morte do outro.

Palavra de Deus

Testemunho
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Quando compreendemos nossa missão, invertemos a lógica que a socie-
dade capitalista e neoliberal prega. Percebemos que a felicidade pregada pelas 
mídias tem “raízes na areia”, é frágil, viciosa e não constrói nada de bom para 
a humanidade. Quando vivemos a missão, fazemos com que a felicidade e as 
realizações pessoais sejam resultado do esforço diário de contribuir com o 
outro, de não viver apenas para nós mesmos. Nascemos para contribuir com 
a humanidade e não para viver no egoísmo e no prazer sem compromisso.

As comunidades mais simples nos ensinam que a felicidade nasce 
quando servimos o outro. É essa a lição que minha mãe me ensinou, que eu 
aprendi e busco viver diariamente. É isso que sinto ao viver minha missão 
como agente da CPT na prevenção e combate ao trabalho escravo.

João Antônio Moreira França é agente da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) em Balsas (MA).

Cristo é a Verdade que liberta (cf Jo 8,32). É a liberdade oferecida para 
todos. Como nos diz o Apóstolo Paulo: “É para a liberdade que Cristo nos 
libertou” (Gl 5, 1). É para essa liberdade que são chamados os discípulos 
missionários: “Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade” (Gl 5,13). Aos 
libertos por Jesus para a vida no Espírito, Paulo afirma: “fazei-vos servos uns 
dos outros, pelo amor” (Gl 5, 13). Portanto, a liberdade de Cristo é liberdade 
no Espírito para o serviço e para o compromisso com a justiça do Reino. A 
liberdade cristã visa, em primeiro lugar, o amor ao próximo. Ao inaugurar a 
lei da liberdade, Cristo inaugura também a lei do Amor. Esse amor nos leva a 
servir a todos, principalmente aos que têm a liberdade tolhida injustamente, 
a exemplo das vítimas do tráfico humano.

Como sacramento do Reino, a Igreja quer ser um sinal de amor de 
Deus no mundo. Em sua missão, a Igreja anuncia a salvação realizada em 
Jesus Cristo e contribui para o crescimento do Reino. Por isso, trabalha para 
a edificação de uma nova sociedade que ofereça condições para todos vive-
rem segundo sua dignidade humana e liberdade. Essas condições são fun-
damentais para que as juventudes realizem seus sonhos. O testemunho do 
jovem João Antônio Moreira França, agente da CPT no Maranhão, é um 
exemplo de como podemos assumir a Missão para libertar. Não podemos 
ficar indiferentes à violência e ao extermínio da juventude.

Reflexão
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Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 9º Dia.
1. Você, jovem, já pensou em usar a arte (dança, teatro, música, etc.) para 

trabalhar a problemática do tráfico humano? Proponha isso em sua rede de 
amizades!

2. Qual é a missão da juventude na Igreja e na sociedade?

Dirigente: Confiantes, apresentemos ao Deus da vida as nossas preces. 
Após cada invocação digamos:

Todos: Enviou-me para anunciar a liberdade.

Leitor 1: Para que as juventudes se empenhem na construção da civili-
zação do amor, sempre motivadas pela esperança transformadora anuncia-
da por Jesus, rezemos. 

Todos: Enviou-me para anunciar a liberdade.

Leitor 2. Para que, com a força transformadora do Evangelho, tenha-
mos coragem para enfrentar a violência e o tráfico das juventudes, rezemos.

Todos: Enviou-me para anunciar a liberdade.

Leitor 1: Para que a celebração do Dia Nacional da Juventude fortaleça 
os jovens na sua missão de serem protagonistas de uma sociedade mais 
justa e solidária, rezemos.

Todos: Enviou-me para anunciar a liberdade.

Leitor 2: Por todos os que trabalham ao lado das juventudes, para que, 
combatendo as ameaças da violência, das drogas e do preconceito, ajudem 
os jovens a encontrarem novos horizontes de amor e de paz, rezemos.

Todos: Enviou-me para anunciar a liberdade.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Preces
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Procurar subsídios sobre os direitos das juventudes. Uma das fontes 
pode ser o Estatuto da Juventude. Após estudar a realidade e os subsídios, 
mapear as situações locais onde esses direitos estão sendo violados.

Por ocasião do Dia Nacional da Juventude (DNJ), no último domingo 
de outubro, mobilizar os jovens da comunidade ou do bairro para uma ação 
com o tema: Tráfico humano e juventudes.

(Ao final da Novena, motivar para fazer a avaliação que se encontra na p. 55).

Canto: Coração Livre. 

CANTOS 
CORAÇÃO L IVRE
1. Eu vejo que a juventude tem muito amor 
Carrega a esperança viva no seu cantar
Conhece caminhos novos não tem segredos
Anseia pela justiça e deseja a paz
Mas vejo também a dor da insegurança
Que dói quando é hora certa de decidir
Tem medo de deixar tudo e então se cansa
Diz não ao caminho certo e não é feliz.

Ei! Juventude! Rosto do mundo
Teu dinamismo logo encanta quem te vê
A liberdade aposta tudo
Não perde nada na certeza de vencer. (bis)

2. Vai, vende tudo o que tens
Dá a quem precisa mais
Vem e segue-me depois
Vem comigo e espalha a paz.
Jesus convida, conta comigo
Mas é preciso ter coragem de morrer.
Coração livre, comprometido
Partilha tudo sem ter medo de perder.

Compromisso
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NOSSA ALEGRIA
1. Nossa alegria é saber que um dia,
todo este povo se libertará,
/ pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo,
nossa esperança realizará. (bis)

2. Jesus manda libertar os pobres,
ser cristão é ser libertador.
/ Nascemos livres pra crescer na vida,
não pra ser pobre nem viver na dor. (bis)

3. Vendo no mundo tanta coisa errada,
a gente pensa em desanimar,
/ mas quem tem fé sabe que está com Cristo,
tem esperança e força pra lutar. (bis)

4. De pouco a pouco o tempo vai passando,
a gente espera a libertação.
/ Se a gente luta ela vai chegando,
se a gente para ela não chega não. (bis)

SENHOR, VEM SALVAR 
1- Senhor, vem salvar teu povo/ Das trevas da escravidão/
Só tu és nossa esperança/ És nossa libertação!

Vem, Senhor/ Vem nos salvar/
Com teu povo/ Vem caminhar! (bis)

2- Contigo o deserto é fértil/ A terra se abre em flor/
Da rocha brota água viva/ Da treva nasce o esplendor.

3- Tu marchas à nossa frente/ És força, caminho e luz/
Vem logo salvar teu povo/ Não tardes, Senhor Jesus!
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Tráfico Humano (2h50’25’’)
https://www.youtube.com/watch?v=WSfBy1XrB88

Tráfico de Órgãos (Dublado - 1h26’06’’)
https://www.youtube.com/watch?v=6luC-_o3zxg

Tráfico de Bebês (Dublado - 1h26’22’’)
https://www.youtube.com/watch?v=mZ8UhE3cY1g

Fraternidade e Tráfico Humano - CF 2014 (3’01’’)
https://www.youtube.com/watch?v=sYXydx4NdoI 

Documentário - Tráfico Humano CF 2014 (37’07’’) 
https://www.youtube.com/watch?v=3SA54JO4jmA

Tráfico de Pessoas - uma lenda urbana real (31’35’’) 
https://www.youtube.com/watch?v=lWSps1qpAfM

Tráfico de Pessoas - Edição Reduzida (10’52’’) 
https://www.youtube.com/watch?v=JW7u8VGG8Fo 

Vítimas de Tráfico de Pessoas contam seus dramas (16’10’’)
 https://www.youtube.com/watch?v=e_wu7WGVKiM

Tráfico de Seres Humanos (5’58’’) 
https://www.youtube.com/watch?v=IVtaOQXbOmU

Tráfico de Crianças - Não ignores! (3’02’’)
https://www.youtube.com/watch?v=EvhgJd33IfU

Sonhos roubados (1h31’43’’)
https://www.youtube.com/watch?v=G8QJJm_-Jg4

Brasileiros no Mundo
Tráfico de Pessoas para Trabalho Forçado (21’15’’)
https://www.youtube.com/watch?v=zZAz7ryRInI

Sugestões de Filmes 
e Documentários
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Tráfico de Mulheres de Belém para o Suriname (3’37’’)
https://www.youtube.com/watch?v=G0-g_Z1AhZg

Denúncia - Tráfico de Crianças (7’40’’)
https://www.youtube.com/watch?v=4zQrxGs0a0c

Tráfico de Crianças 2 - Parte 1 (18’47’’)
https://www.youtube.com/watch?v=iK5GxTwRPEg

Tráfico de Crianças 2 - Parte 2  (16’41’’)
https://www.youtube.com/watch?v=gYOTQfVLF10

Tráfico de Crianças 2 - Parte 4  (9’32’’)
https://www.youtube.com/watch?v=IlKWkDTegzo

Dossiê Tráfico de Pessoas, Ideias Centrais da CF 2014
Pe. ClaudioAmbrósio (19’56’’)
https://www.youtube.com/watch?v=zuAbcSWJJvg

Dossiê Tráfico de Pessoas, Migração e Tráfico de Pesso
Ir. Rosita Milesi  (6’04’’)
https://www.youtube.com/watch?v=ReP9ZbU9GvA

Dia data hora local responsável
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Calendário dos Encontros
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Avaliação

Identificação do Grupo:

Diocese: ________________________________________________________
Paróquia: _______________________________________________________
Comunidade: ____________________________________________________
Grupo: __________________________________________________________
Data: ___________________________________________________________
Responsável pela avaliação: ________________________________________
Contato (e-mail): _________________________________________________

1.1. Este Grupo
 a. (   ) é permanente b. (   ) foi criado para esta Novena 

1.2. Os membros do Grupo, ao longo da Novena
 a. (   ) aumentaram b. (   ) foram fiéis c. (   ) diminuíram 

1.3. A Novena foi feita
 a. (   ) em casas de família b. (   ) na capela c. (   ) em outro local 

1.4. A Equipe dirigente
 a. (   ) foi sempre a mesma b. (   ) mudava

1.5. Foi utilizado
 a. (   ) só o livrinho impresso b. (   ) também o DVD 

Sua opinião é muito importante para a equipe das POM, por isso, 
preparamos esse pequeno questionário que poderá ser preenchido e 
enviado para o seguinte endereço:
Pontifícias Obras Missionárias
SGAN 905 - Conjunto B – 70790-050 Brasília – DF
Caixa Postal  3.670 – 70089-970 Brasília – DF
Obs.: recortar na marca pontilhada ao lado sem danificar o restante do material.
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Avaliação dos subsídios:
2.1.  O preparo do ambiente foi
 a. (   ) bom   b. (   ) mais ou menos c. (   ) ruim 

2.2.  A acolhida foi
 a. (   ) boa  b. (   ) mais ou menos c. (   ) ruim 

2.3.  Os cantos sugeridos
 a. (   ) agradaram b. (   ) não agradaram c. (   ) foram substituídos 

2.4.  Os testemunhos apresentados a cada dia
 a. (   ) agradaram b. (   ) não agradaram,
 por que ____________________________________________________

2.5.  A escolha dos textos bíblicos (Palavra de Deus)
 a. (   ) ajudou b. (   ) não foi acertada 

2.6.  O compromisso sugerido para cada dia
 a. (   ) ajudou b. (   ) não foi acertado 

2.7.  A reflexão
 a. (   ) agradou b. (   ) não agradou c. (   ) foi substituída 

2.8.  As sugestões do livrinho ajudaram
 a. (   ) bastante b. (   ) pouco  c. (   ) nada 

2.9.  Os livrinhos foram
 a. (   ) suficientes b. (   ) insuficientes   c. (   ) não chegaram a tempo 

2.10. O DVD da Novena agradou
 a. (   ) muito b. (   ) mais ou menos c. (   ) pouco 

Sugestões para o futuro:
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________



VOCÊ TAMBÉM QUER AJUDAR OS 

PROJETOS MISSIONÁRIOS?
Deposite qualquer quantia na conta*
Pontifícias Obras Missionárias - Banco do Brasil
Agência: 3413-4 - Conta Poupança: 510.200.293-3

A direção das POM agradece sua generosidade!

PROJETOS MISSIONÁRIOS
Em suas atividades de animação e cooperação, as 

Pontifícias Obras Missionárias (POM) apoiam diversos         
PROJETOS pastorais e sociais no Brasil e no exterior, 
onde trabalham missionários brasileiros. A cooperação é 

possível graças a DOAÇÕES espontâneas que as POM 
recebem e canalizam para essa finalidade. Nesse serviço, 

contamos com a SOLIDARIEDADE de muita gente.

*Essa conta é exclusiva para receber as doações aos projetos missionários, portanto, 
sem vínculo com as ofertas do Dia Mundial das Missões. Confiamos na sua solidarieda-
de, por meio da oração e ajuda, durante todo o ano.

MAIS INFORMAÇÕES:
(61) 3340 4494 – e-mail: pom@pom.org.br



Coleta

Dia Mundial das Missões 2014
18 e 19 de Outubro

A Coleta do Dia Mundial das Missões 
(18 e 19 de outubro), feita em todas as 
comunidades e instituições católicas, 
deve ser integralmente enviada ao Fun-
do Universal de Solidariedade, através 
das Pontifícias Obras Missionárias.
A ninguém é lícito dar a estas ofertas 
outra destinação (Cf. CIC, Cân. 1.267, $ 3).


