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Deus nos chama a realizar
a obra da Justiça
“…E o que o
Senhor exige de
você?
Agir com
justiça, amar a
misericórdia e
caminhar com
teu Deus na
humildade”
Miquéias 6,8

Muitas vezes, compartimentalisamos a
justiça, em vez de vê-la como parte de todo o
Evangelho, a boa nova.
“Pois eu, o Senhor, amo a justiça...” Is 6,1-8
A justiça é a essência do ser de Deus. Assim,
a justiça contribui ao louvor a Deus. Justiça é
uma forma de louvor.
Todos nós rezamos na Oração do Senhor:
“venha o teu reino, seja feita tua vontade, na
terra como no Céu”. Por isso, por que não
trazer o Céu à terra pela luta contra a injustiça?
Deus se identifica com os marginalizados.
Apresenta-se como o pai dos órfãos e o
protetor das viúvas (Sl 68,5). É o defensor dos

fracos e impotentes. Também não tolera os
crimes contra qualquer pessoa, especialmente
os marginalizados. Esta é a maneira particular
de como quer ser identificado. Sempre está do
lado das vítimas, contra o crime do explorador.
Como Deus é sério quanto à justiça, esta
igualmente deve ser uma prioridade em nossa
vida. Uma forma de engajamento na obra de
justiça é se conscientizar mais do que acontece
em nosso mundo.
A injustiça fere e fere muito. Por isso é
necessário instruir-nos sobre a questão do
tráfico humano, um crime selvagem e violento
que afeta milhões de pessoas mundo afora,
mais do que nunca antes.

veR
Algumas estatísticas
do tráfico humano

Existem estimadamente 45.8 milhões de
pessoas presas nalguma forma de escravidão
hoje (www.globalslaveryindex.org). $360
bilhões ou 21 Lac crores INR é o lucro gerado
pelo tráfico humano na Índia (economia por
trás do trabalho forçado pelo tráfico – Kailash
Satyarthi, recebedor do Prêmio Nobel da Paz).
Este dinheiro negro move corrupção capital,
equivalente a um quinto na GDP da Índia!

(www.enditmovement.com)

Cerca de 1 entre 5 vítimas de escravidão
é criança.
55% das vítimas são mulheres e meninas.
A escravidão acontece em 167 países.
Prostituição, pornografia, turismo sexual,
casamento forçado, trabalho forçado em
fábricas, esmolar, serviço armado e agricultura
migrante são formas que evidenciam o tráfico
humano hoje.

Por gerar um preço tão colossal e lucros, o
Tráfico Humano é o crime que cresce mais
rapidamente e se tornou o segundo maior
comércio ilegal no mundo.
Humanos são traficados por sexo, trabalho e
órgãos. Os dois tipos mais comuns de tráfico
humano são o Tráfico Sexual e o Tráfico do
Trabalho.

A escravidão tem muitas formas e diferentes
nomes. Mas no bojo da escravidão está a
violência perpetrada às vítimas.

O tráfico humano é um comércio ilegal que
ocorre quando uma pessoa (o traficante) usa
fraude, engano, força ou indução coercitiva,
recrutamento, prisão ou transporte de uma
pessoa (a vítima) com o fim de exploração
para seu próprio ganho comercial. Exploração
é qualquer ato de proveito físico ou qualquer
forma de exploração sexual, escravidão ou
práticas semelhantes de escravidão, servidão
ou remoção forçada de órgãos.
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julgar
A questão do tráfico humano é muito
grande e pode parecer esmagadora, mas
isto não significa ignorarmos a questão
ou tornar-nos indiferentes por causa de
sua enormidade.
O primeiro passo é conscientizar-nos
mais e entender a visão de Deus quanto a
isso. Ele evidencia bem seu coração sobre esta
questão nas seguintes passagens:

(4) Hoje, como no passado, a escravidão está
enraizada numa noção da pessoa humana que
a permite ser tratada como objeto. Sempre
que o pecado corrompe o coração humano e
nos distancia do Criador e de nosso próximo,
este não é mais considerado como ser de igual
dignidade, como irmãos ou irmãs partilhando
uma comum humanidade, mas como objetos.
Seja por coerção ou frustração, ou por dureza
física ou psicológica, pessoas humanas criadas
à imagem e semelhança de Deus, são privadas
de sua liberdade, vendidas e reduzidas a
propriedade de outros. São tratadas como
meios para um fim.

“Aprenda a fazer o bem; busque
a justiça. Defenda os oprimidos.
Assuma a causa dos órfãos;
interceda pelas viúvas.”
Isaías 1,17

“O Espírito do Senhor
está sobre mim, pois me ungiu a
proclamar boas novas aos pobres.
Enviou-me a proclamar a libertação
aos presos e aos cegos a recuperação
da vista, para restituir a liberdade
aos oprimidos e proclamar o ano
da graça do Senhor.”

Segunda Assembleia Europeia da
RENATE (Religiosos na Europa em Rede
contra o tráfico e a Exploração)
7 de novembro de 2016

Lucas 4,18-19

Uma das feridas abertas mais problemáticas
é o comércio de seres humanos, uma forma
moderna de escravidão, que viola a dignidade
dada por Deus, de tantos de nossos irmãos
e irmãs, e constitui um verdadeiro crime
contra a humanidade. Apesar de muito já ter
sido alcançado no reconhecimento de sua
gravidade e extensão, muito mais precisa ser
feito a nível de maior conscientização pública
e na efetivação de uma coordenação melhor
de esforços por parte de governos, judiciário,
oficiais da justiça e agentes sociais.

“O Rei responderá:
Em verdade vos digo, o que fizestes
a um dos últimos destes meus irmãos
e irmãs, a mim o fizestes”.
Mateus 25,40

O Papa Francisco está profundamente
ciente desta questão e dela tem falado em
diversas ocasiões. Alguns pontos altos de suas
mensagens:
Mensagem da Paz Mundial 2015
Não mais escravos, mas irmãos e irmãs.
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Como bem sabem, um dos desafios deste
trabalho de advocacia, educação e coordenação
é certa indiferença e até cumplicidade, uma
tendência da parte de muitos de olhar para o
outro lado (cf. Evangelii Gaudium, 211) onde
jogam interesses econômicos poderosos e uma
rede de crime. Por isso, expresso meu apreço
de seus esforços em elevar a consciência
pública sobre a extensão desta praga, que
afeta especialmente mulheres e crianças.
Mas de forma muito especial, agradeço seu
testemunho fiel do Evangelho da misericórdia,
como demonstra seu compromisso com a
recuperação e reabilitação das vítimas.

a humanidade de novas escravidões e do
crime organizado, que a Academia assumiu a
meu pedido, também podemos contar com a
importante e decisiva sinergia com as Nações
Unidas.
Sou grato aos representantes dos 193 estados
membros que unanimemente aprovaram
as Metas de Desenvolvimento Sustentável,
e em particular a Meta 8.7, que lê: ‘Tomar
imediatas e efetivas medidas para erradicar
o trabalho forçado, acabar com a moderna
escravidão e o tráfico humano e assegurar a
proibição e eliminação das piores formas de
trabalho infantil, incluindo recrutamento e
uso de crianças soldados e, até 2025, por fim
ao trabalho infantil em todas as suas formas’.
Podemos bem dizer que tais objetivos e metas
agora são um imperativo moral para todos os
estados membros das Nações Unidas”.

Sua atividade nesta área nos lembra “dos
enormes e muitas vezes silenciosos esforços
feitos por muitos anos por Congregações
Religiosas, especialmente Congregações
femininas”, no cuidado dos feridos em
sua dignidade e das cicatrizes de suas
experiências (cf. Mensagem do Dia Mundial
da Paz de 2015, 5). Penso especialmente na
contribuição distintiva feita por mulheres no
acompanhamento a outras mulheres e crianças
numa jornada profundamente pessoal de cura
e reintegração.

Audiência Papal em 8 de fevereiro de 2017
Festa de Santa Bakita
“Hoje celebramos o Dia de Oração e
Consciência contra o Tráfico Humano, este
ano dedicado em particular às crianças e
adolescentes. Encorajo todos os que de diversas
formas ajudam a menores escravizados e
abusados a se libertarem de tais opressões.
Espero que os detentores de responsabilidade
no governo lutem firmemente contra esta
praga, dando voz aos menores de nossos irmãos,
humilhados em sua dignidade. Precisamos

Papa Francisco ao “Encontro de
Magistrados sobre tráfico humano
e crime organizado”
3-4 de junho, 2016
“... a Academia os reuniu, juízes e procuradores
de todo o mundo, com experiência prática e
sabedoria na erradicação do tráfico humano,
contrabando e crime organizado... Assumir
a própria vocação também significa sentir e
se pronunciar, livre da pressão de governos,
instituições privadas e, claro, de ‘estruturas
de pecado’, das quais falou meu predecessor
João Paulo II, particularmente contra o crime
organizado. Sem esta liberdade, o judiciário de
uma nação é corrupta e corruptora.”
“Felizmente, para realizar este complexo e
delicado projeto humano e cristão de livrar
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não perdeu a esperança, e acabou vindo à
Europa como migrante. Aqui ouviu o chamado
do Senhor e se tornou religiosa. Rezemos a
Santa Josefina Bakita por todos os migrantes,
refugiados, e explorados que sofrem muito,
muito”.

fazer todo esforço para erradicar este crime
vergonhoso e intolerável... Volto à celebração
de hoje, Dia de Oração e Consciência contra
o Tráfico Humano, celebrado hoje por ser a
Festa de Santa Josefina Bakita [ele mostra
um folheto que fala dela]. Esta jovem mulher
escravizada na África, explorada, humilhada,

AGIR
O Tráfico Humano prospera hoje porque é de
risco bem baixo e produz lucros colossais para
os traficantes. A forma mais forte de terminar
com ele é assegurar que os criminosos sejam
processados e respondam por seus crimes.
Quando os traficantes de humanos são
culpabilizados pelos seus crimes, corre entre
os traficantes uma forte mensagem de que
seu crime não ficará impune. Sentenças mais
fortes e julgamentos mais rápidos para tais
crimes deveriam ajudar a conter o crime e
formar uma cultura de prevenção.

Prevenção: Fornecer informação, educação

escolar e paroquial, programas e cursos, ajuda
financeira.

Trabalho em Rede: partilhar o que sabemos,

trabalhar junto com outras congregações
religiosas (entrar nos esforços de Talitha
Kum – o guarda-chuva internacional da vida
religiosa que luta contra o Tráfico Humano),
outros grupos e ONGs com perícia neste
campo, até com a polícia...
Formas pelas quais podemos colaborar
no Combate ao Tráfico Humano

A luta contra o Tráfico Humano
poderia ser efetivada principalmente
nas áreas de:
Advocacia: Oração; ‘conversas’ com governos,

Qualquer um pode entrar na luta contra o
tráfico humano. Aqui há algumas ideias a
considerar.

Proteção: Fornecer apoio, acompanhamento,
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agências, hotéis e organizações chave para
sublinhar a questão do tráfico e esforços na
defesa das vítimas de tráfico através da lei.
um ‘espaço’ e lugar seguro para as vítimas.
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Aprenda os indicadores do tráfico humano
para poder ajudar a identificar possíveis
vítimas de tráfico. Formação de consciência
sobre o tráfico humano está disponível
para indivíduos e agentes do comércio,
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pronto socorro, segurança, educadores e
funcionários federais entre outros.
Sê um consumidor consciente e in
formado. Descubra seus passos de es
cravidão, peça quem colheu seus tomates
ou fez suas roupas, ou cheque a Lista de
Bens Produzidos pelo Trabalho Infantil ou
Trabalho Forçado. Encoraje firmas a darem
passos na investigação e prevenção do tráfico
humano e suas redes de fornecimento e
publique a informação para conscientizar
os consumidores.

Trabalhe com uma comunidade religiosa
local ou congregação para ajudar a parar o
tráfico pelo apoio a serviço às vítimas ou
divulgando consciência do tráfico humano.

possibilitem empregos,
10 Comerciantes:
hospedagem, treinamento e outras oportunidades aos sobreviventes do tráfico.
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Estudantes: Tomem ação em seu campus.
Ajudem ou estabeleçam um clube
universitário para elevar a consciência
sobre o tráfico humano e iniciem uma
ação através de sua comunidade local.
Considerem fazer uma de suas pesquisas
sobre o tema do tráfico humano. Peçam
que o tráfico humano seja incluído no
currículo universitário.
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Agentes de Saúde: Saibam como
identificar os indícios do tráfico humano
e assistam as vítimas. Com a assistência
de organizações anti-tráfico, estendam
serviços a baixo custo às vítimas do tráfico
humano.

Sê voluntario e apoie esforços anti-tráfico
em sua comunidade.
Encontre com e/ou escreva a seus
representantes locais, estaduais e federais
para fazê-los saber que zela pelo combate
ao tráfico humano, e peça o que estão
fazendo para endereçá-lo.
Acolha eventos de conscientização para ver
e discutir filmes sobre o tráfico humano. Por
exemplo, saiba como é a escravidão moderna
hoje; observe e investigue documentos
sobre tráfico sexual; ou descubra como o
tráfico humano pode afetar as redes globais
de alimentos. Também, cheque o Projeto
de Liberdade da CNN para mais histórias
sobre as diferentes formas de tráfico
humano mundo afora.
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Jornalistas: A mídia desempenha um
papel enorme na formação da percepção
e orientação do diálogo público sobre o
tráfico humano.

Ofereçam serviços legais
14 Advogados:
às vítimas do tráfico humano, incluindo
apoio a quem busca benefícios ou vistos
especiais.

Organize uma coleta e doe os ganhos a
uma organização anti-tráfico.

Acabar com o tráfico humano é desalentador,
mas todas nós podemos fazer algo em nossa
capacidade. Perguntemo-nos:

Encoraje suas escolas locais a partilharem
com os alunos e incluirem a escravidão
moderna no seu currículo. Como familiar,
educador ou administrador escolar, esteja
ciente de como os traficantes visam crianças
em idade escolar.

O que fiz? O que posso fazer?
E o que nós podemos fazer, como
comunidade, para priorizar
esta questão?

Informe-se bem. Monte um alerta na web
para receber notícias atuais sobre o tráfico
humano. Familiarize-se com material
de conscientização pública disponível de
diferentes fontes no governo e na internet.

Não podemos mais ficar caladas... agora é hora
de agir.

Traduzido por: Irmã Noemia Sulzbach, SSpS
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