
Deus todo-Poderoso, oramos para que as mu-
lheres traficadas na Dinamarca, clamem a ti. 
Dê-lhes forças para escapar da prostituição. 
Deus, dê sabedoria aos sete ministérios indo-
nésios que estão prontos para lutar contra o 
tráfico humano. Que eles sigam o pacto global 
da ONU sobre a migração, para proteção dos 
trabalhadores migrantes no exterior. 
Senhor, embora existam leis anti-tráfico no Uru-
guai, o problema é difícil de controlar. Liberte as 
mulheres e meninas uruguaias escravizadas, de-
pois de falsa oferta de  bom emprego na Europa. 
Pai fiel, esteja com as crianças forçadas a traba-
lhar nas plantações da Costa do Marfim. Ora-
mos para que as famílias pobres protejam seus 
filhos em vez de vendê-los. 
Senhor, na Espanha o tráfico rende mais de 5 
milhões de euros por dia. Oramos para que os 
traficantes sejam pegos, abandonem seus peca-
dos, se entreguem a ti e sejam transformados. 
Pai, 97% das vítimas de tráfico de pessoas relata-
das pela polícia no Canadá são mulheres e meni-
nas. Use a Estratégia Nacional do Canadá de 2019, 
de combate ao tráfico, para proteger os vulnerá-
veis, resgatar as vítimas e parar os criminosos. 
Na França, há cerca de 20.000 mulheres trafi-
cadas vindas da Europa Oriental, África Ociden-
tal e Ásia. Senhor, guie as organizações cristãs 
na França que ajudam as vítimas. 
Deus, que as autoridades legais na Índia enten-
dam e façam cumprir suas leis de tráfico se-
xual, punam os infratores e rejeitem subornos. 
Pai, pedimos a tua direção, provisão e tempo 
certo para produção do áudio Tesouros Escon-
didos em português.
Senhor, console as famílias enlutadas que es-
tão sofrendo a perda de uma filha ou filho devi-
do ao tráfico de pessoas. 
Desperte a sua igreja, Senhor, para se tornar parte 
da solução, informando-se sobre como identificar 
o tráfico de pessoas e ligar para linhas de denún-
cia quando suspeitarem de atividades ilegais. Fu
nd
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Palavra da

“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos.”  Hebreus 11.1

Queridos amigos,

O que a “fé” representa para você? Como você definiria 
sua fé?

Quando ponderei sobre os artigos necessários para 
nossos calendários de setembro e outubro essas 
perguntas pesavam em meu coração. Levei várias 
semanas para organizar meus pensamentos sobre a 
violência contra as mulheres e as atrocidades que cercam 
o tráfico sexual. Fico apavorada quando leio e vejo os 
abusos que as mulheres em todo o mundo sofrem. 

No entanto, a fé é uma decisão do coração. É tomar a 
decisão de colocar nossa confiança no Senhor. Provérbios 
3: 5-6 nos diz: “Confia no Senhor de todo o teu coração 
e não te estribes no teu próprio entendimento; em todos 
os seus caminhos, submeta-se a ele, e ele endireitará os 
seus caminhos”.

Minha oração é que ao ouvirmos, e até testemunharmos, 
sobre o estupro e outros tipos de abuso infligido às 
mulheres em todo o mundo, coloquemos nossa confiança 
no Senhor. 

Nele nossos corações se alegram,

Dra. Peggy Banks
Diretora Global do Mulheres de Esperança RTM

Diretora Global
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Pai, cure as mentes e os corações das mulhe-
res e meninas no Camboja, que foram vendi-
das por suas famílias, devido a pobreza. Que 
recebam ajuda de cristãos e encontrem a sal-
vação e a esperança em ti. 
Deus, transforme os corações e as atitudes 
dos liberianos que trafegam crianças das áreas 
rurais para as cidades. Dê abrigo, alimentação, 
educação e aconselhamento a essas crianças. 
Senhor Todo-Poderoso, clamamos pelas víti-
mas portuguesas de trabalhos forçados. Ora-
mos para que tenham condições de vida e tra-
balho decentes. 
Senhor, traga arrependimento para aqueles 
que se aproveitam das pessoas com deficiên-
cia intelectual na Coreia do Sul. Para que nunca 
mais espanquem ou submetam os deficientes 
a trabalhos sem justa compensação.
Deus, oramos pelas mulheres paraguaias que 
foram enganadas e caíram no tráfico sexual na 
Europa. Traga-as de volta à segurança do seu 
lar e em ti. 
Senhor, te agradecemos porque a polícia está ob-
tendo mais recursos para investigar e identificar o 
tráfico de pessoas na Finlândia. Obrigada pela lei 
que foi alterada para melhor assistir as vítimas. 
Pai, clamamos pela conscientização do trá-
fico no Brasil. Que cada vez mais as pessoas 
tomem consciência que isso, de fato existe e 
tomem medidas de prevenção. 
Senhor, traga salvação e restauração para as mu-
lheres romenas que foram traficadas para o ex-
terior. Que as comunidades cristãs e as organiza-
ções anti-tráfico lutem efetivamente em seu favor. 
Senhor, clamamos por esperança em Cristo e li-
bertação para todos que estão presos nas mãos 
de máfias do tráfico, especialmente no Brasil. 
Pai, oramos para que as sobreviventes do tráfico 
na Etiópia tenham acesso aos serviços de reabili-
tação e reintegração. Ajude os legisladores etíopes 
na reforma das políticas de migração e tráfico. 

Senhor, proteja as ucranianas desempregadas 
e dê-lhes sabedoria para não serem enganadas 
por atraentes, mas falsas oportunidades de tra-
balho no exterior.
Deus Todo-Poderoso, pedimos que as famílias 
indianas tenham sustento e mudança de men-
talidade para que não vendam suas filhas para 
o comércio sexual. Dê a essas meninas a chan-
ce de estudar e aprender novas habilidades.
Senhor, oramos por oportunidades de distribui-
ção de MP3 players com a série Tesouros Es-
condidos na Alemanha. Que as mulheres pre-
sas na prostituição encontrem o site hishidden-
treasures.com e se conectem com pessoas que 
podem ajudá-las a encontrar refúgio em Jesus. 
Deus, oramos pelas mulheres sul-africanas que 
caíram no tráfico, mas não podem falar com 
ninguém sobre o que vivenciam. Abra nossos 
olhos para as mulheres nessas situações e nos 
dê sabedoria para ajudá-las.
Pai, o tráfico sexual é um ‘segredo’ aberto no 
Norte do Chipre. Mude o coração dos legislado-
res, para que eles desejem abordar com eficá-
cia essa questão desafiadora.
Pai, o tráfico de crianças é constante nas Filipi-
nas. Liberte essas crianças da escravidão, cure-
-as e dê-lhes abrigo seguro, comida, educação e 
esperança em ti.
Deus, oramos pelas mulheres que vivem em difi-
culdades na Tanzânia e que são atraídos por em-
pregos no Oriente Médio, onde algumas acabam 
sendo maltratadas, violentadas ou assassinadas.
Durante a pandemia, o tráfico aumentou na 
Suécia. Pai, oramos por mais recursos policiais, 
por uma melhor cooperação entre os países e 
para que as mulheres que são resgatadas rece-
bam assistência para sua reabilitação.
Pai, dê abrigo e emprego às presas que recebe-
ram a liberdade na Polônia. Ajude-as a recusa-
rem ofertas de trabalho ilegais que podem levar 
ao cativeiro novamente. 

Queridos,
Apesar de parecer algo tão distante e surreal, o trá-
fico de pessoas é uma realidade.  De acordo com o 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
(UNODC) o tráfico de pessoas é uma das atividades 
criminosas mais lucrativas do mundo e faz cerca de 
2,5 milhões de vítimas, movimentando, aproximada-
mente, 32 bilhões de dólares por ano!

A Organização das Nações Unidas (ONU) define, no 
Protocolo de Palermo, o tráfico de pessoas como “re-
crutamento, transporte, transferência, o alojamento 
ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ame-
aça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, 
ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autorida-
de ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração”. Essa explora-
ção pode incluir, exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, a exploração de mão de obra es-
crava e até mesmo à remoção de órgãos por parte de 
quadrilhas transnacionais especializadas.

Essa realidade choca, por isso, dobramos os nossos 
joelhos e voltamos os nossos olhos ao Senhor, que 
ocupa o trono nos céus e que pode transformar pes-
soas a situações.

No amor do Senhor,

Susie Pek
Coordenadora Brasil, América Latina e Caribe

Coordenadora
Palavra da

Por favor, ore pelos seguintes pedidos:
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