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SUBSÍDIO DE ORAÇÃO 

DIA MUNDIAL CONTRA O TRÁFICO DE 

SERES HUMANOS   -   30 DE JULHO DE 2020 

 

(Obs: Essa oração tem como base a oração da Comissão contra La Trata da CLAR envolvendo todas as 

Redes da América Latina. Foi traduzida e reelaborada por Ir. Celestina, em comunhão com a coordenação 

Nacional). 

 

SÍMBOLOS PARA A AMBIENTAÇÃO: 

1. Bíblia aberta 

2. Círio Pascal ou outra vela grande 

3. Recortes de jornais com imagens sobre o tráfico de pessoas ou outras   

4. Máscaras e luvas  

5. Pedaços de papel e fita adesiva para fazer elos de uma corrente 

 

Neste Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas nos encontramos confinadas e confinados pela 

pandemia do Covid-19, que tem provocado a perda de milhões de vidas, problemas de saúde, sociais e 

econômicos. Nos unimos em oração diante desta dura experiência humana reafirmando nosso compromisso 

para ajudarmos às vítimas a reconstruir suas vidas, e unificando nosso empenho para impedir que os 

traficantes explorem às pessoas em benefício próprio. 

 

 

Canto de inicial:  Hino da Rede  

 

Convidamos para rezar o salmo pausadamente, como se falara uma pessoa vítima do tráfico.  

Salmo 88 

Senhor, meu Deus e meu salvador, 

dia e noite estou clamando ante ti:  

que minha prece chegue a tua presença; 

inclina teu ouvido a meu clamor! 

Porque estou saturado de infortúnios, 

e minha vida está à beira Abismo; 

me conto entre os que descem à cova, 

e sou como um homem / mulher sem 

forças.  

 Eu tenho meu leito entre os mortos, 

como os caídos que jazem no sepulcro, 

como aqueles nos que tú já nem pensas,  

porque foram arrancados de tua mão. 

Me pusestes no lugar mais fundo da 

fossa,   

nas regiões escuras e profundas; 

tua indignação pesa sobre mim, 

e me estás afogando com teu olhar.  

Apartaste de mim a meus conhecidos, 

me fizeste desprezível a seus olhos; 

estou prisioneiro, sem poder sair, 

e meus olhos se enfraquecem pela 

aflição. 

Eu te invoco, Senhor, todo o dia, 

com as mãos estendidas para ti. 

Acaso fazes prodígios pelos mortos, 

ou levantam os defuntos para dar-te 

graças? 

Se proclama teu amor no sepulcro, 

ou tua fidelidade no reino da morte? 

Se anunciam tuas maravilhas nas trevas,   

ou tua justiça n aterra do esquecimento? 

Eu invoco tua ajuda, Senhor, 

desde cedo te chega minha oração: 

¿Por que me rejeitas, Senhor? 

Por que me ocultas teu rosto? 

Estou aflito e enfermo desde criança, 

extenuado debaixo do peso de tuas 

desgraças.  

 

Canto de Aclamação ao Evangelho: Buscai primeiro o Reino de Deus. 

CRB/RS 



Texto bíblico: Parábola do Bom Samaritano: Lucas 10, 25-37 

      Convidamos a ler o seguinte testemunho: 

   "Lhes exploro. Mas ao mesmo tempo eles se beneficiam". 

                       

 TESTEMUNHO DE UM INTERMEDIARIO DE TRÁFICO DE ÓRGÃOS   - TRÁFICO DE 

PESSOAS  

            

"Não me importo se morrem": o testemunho de um traficante que explora o desespero dos refugiados 

Sírios que vendem seus órgãos. 

"Depois que os doadores tem recebido seu pagamento, o que acontece com eles não é problema meu ".  
Abu Jaafar busca clientes como este adolescente entre os refugiados mais desesperados em Líbano. 

Tem um aspecto de orgulho no olhar de Abu Jaafar quando explica como se ganha a vida. Jaafar trabalha 

como guarda de segurança num bar, mas tudo mudou quando conheceu um grupo que traficava órgãos. Seu 

"emprego" agora é encontrar pessoas desesperadas. Tão desesperadas que estejam dispostas a vender uma 

parte de seu corpo. 

E nunca lhe faltam "clientes", devido ao fluxo constante de refugiados Sírios ao Líbano. 

"Eu exploro as pessoas ", me disse. " Mas tem que ter em conta que muitos destes refugiados podiam ter 

morrido na guerra, e que vender um órgão não é nada em comparação com os horrores da guerra “, concluiu. 

 

"Uma vez me pediram um olho “ 

"Sei que o que faço é ilegal, mas em minha opinião estou ajudando aos refugiados", afirmou Jaafar. 

Sua base de operações é um pequeno café em um edifício dilapidado coberto com lonas de plástico em um 

subúrbio do sul de Beirute. No fundo do ponto do café tem um quarto pequeno cheio de móveis velhos.   

Neste quarto, Jaafar negociou a venda de órgãos de cerca de 30 refugiados nos últimos três anos. 

"Geralmente os compradores pedem os rins. Mas também tenho traficado outros órgãos", relatou. 

"Uma vez me pediram um olho. E consegui encontrar a alguém disposto a vender-me um dos seus ".  

"Tomei uma foto do olho e a enviei por Whatsapp aos compradores antes de fechar o negócio". Uma vez 

que Jaafar encontra um candidato o conduz   com os olhos vendados a um lugar secreto. 

Às vezes os médicos operam em casas alugadas, transformadas em clínicas temporariamente, onde antes da 

cirurgia se realiza aos doadores exames de sangue. 

 

 

"Não me importa se morrem " 

"Quando a operação está terminada lhes acompanho de novo até sua casa", completou Jaafar. 

"Continuo em   contato com eles durante mais ou menos uma semana até que lhes tirem os pontos ". 

" Depois disso já não me importo mais com o que lhes acontece. Realmente não me importo se morrem. Eu 

consegui o que queria", me disse sem remorsos. 

" Assim que recebo o pagamento, o que acontece com eles não é meu problema ". 

 

"Me arrependo de ter vendido meu rim “: o testemunho de um adolescente Sírio no Líbano. "Lhes 

exploro.  Mas ao mesmo tempo eles são beneficiados". 

Seu "cliente" mais recente foi um adolescente de 17 anos que fugiu da Síria logo depois que seu pai e seus 

irmãos morreram na guerra. 

Um rim custa US$ 8.000. Este adolescente vendeu um órgão para manter a sua mãe e suas cinco irmãs. O 

adolescente tinha estado no Líbano durante três anos, sem trabalho, com dívidas que não paravam de 

crescer.  E tinha a responsabilidade de manter sua mãe e suas cinco irmãs. 

Assim que   combinou, através de Abu Jaafar, a vender seu rim direito por US$ 8.000. 

Dois dias depois da operação vi o menino visivelmente dolorido apesar dos calmantes. Estava sentado em 

um sofá estragado e mudava constantemente de posição para tentar aliviar seu sofrimento. Seu rosto brilhava 

pelo suor e os esparadrapos estavam manchadas de sangue. 

Abu Jaafar não quis dizer-me quanto dinheiro ganhou com o rim do adolescente. 

 

"Órgãos exportados" 

Jaafar afirmou que não tinha ideia sobre o destino final dos órgãos, ainda que acredita que eram exportados. 



Em todo Oriente Médio tem falta de órgãos para transplantes. Devido a tradições religiosas e culturais 

muitos se opõem à doação de órgãos e preferem enterrar a seus seres queridos rapidamente, logo depois da 

morte. 

Jaafar assegura que tem ao menos outros sete "operadores de órgãos" no Líbano. 

"Este negócio está florescendo.  E o boom começou logo depois da chegada massiva dos   refugiados Sírios 

no Líbano". 

"Não forço a ninguém " 

Abu Jaafar anda sempre armado. É respeitado e temido ao mesmo tempo em seu bairro em Beirute. Jaafar 

sabe que o que faz é ilegal, mas ele não tem medo das autoridades. Inclusive pintou seu número de telefone 

em paredes de edifícios próximos à sua casa. Em seu bairro, o traficante é ao mesmo tempo respeitado e 

temido. E sempre leva um revólver oculto na calça." O que faço é ilegal, mas estou ajudando às pessoas ", 

reiterou. "Assim é como eu percebo meu trabalho. Meus clientes usam o dinheiro para melhorar sua vida e a 

de sua família". 

"Podem, por exemplo, comprar um carro para ganhar a vida como taxistas, ou viajar a outros países em 

busca de uma vida melhor", assegurou. 

"É a lei a que prejudica aos refugiados ou negar-lhes ajuda e não lhes permitir trabalhar". 

"Eu não forço a ninguém a doar um órgão. Somente facilito o processo quando tem demanda". 

Ao despedir-nos, Jaafar acendeu um cigarro e levantou uma sobrancelha antes de fazer-me uma pergunta.   

" E você. Por quanto dinheiro me venderia um olho? 

 

O desespero dos palestinos 

As ruas estreitas nas que Jaafar busca "clientes" estão repletas de refugiados. 

Uma de cada quatro pessoas em território libanês, cruzou a fronteira desde Síria fugindo da guerra. A lei no 

Líbano impede a maioria destes refugiados trabalhar no país, por isso muitas famílias se encontram em uma 

situação angustiante. O governo ali não lhes permite praticamente receber ajuda nem trabalhar. E entre os 

mais desesperados estão os palestinos. 

Como eram considerados refugiados em Síria não podem ser registrados novamente como tais pelas Nações 

Unidas. Por isso, praticamente não recebem ajuda e vivem na pobreza absoluta em acampamentos 

superpovoados.  

Quase tão vulneráveis   como os palestinos são os refugiados que chegaram desde Síria logo depois de maio 

de 2015, quando o governo libanês solicitou à ONU que suspendesse o registro de refugiados. "Aqueles que 

não estão registrados como refugiados vivem na miséria", me disse Abu Jaafar. "Estão desesperados e a 

única forma de obter dinheiro para sobreviver é vendendo seus órgãos". 

Alguns refugiados, especialmente as crianças, mendigam nas ruas. 

Alguns menores trabalham como engraxates, ou correm entre os carros para vender chicletes ou lencinhos 

de papel. Outros são explorados em diferentes empregos ou acabam na prostituição. 

Quase a metade da população Síria de 23 milhões, antes da guerra, foi dispersada pelo conflito.  Mas vender 

um órgão é uma forma de conseguir dinheiro rápido. 

 

Colômbia vive situação semelhante pelo conflito interno  

Venezuela, pelas más políticas dos Governos, 

México… 

Perú…. 

 

Pedimos de perdão (Colocar música instrumental enquanto se lê pausadamente o pedido de perdão). 

 

Pedimos perdão ao nosso Deus, pelas vítimas do tráfico e pedimos que nossos corações se tornem sensíveis 

à dor de nossos irmãos e irmãs.  

 

Animador : Se existem  tantas jovens vítimas do tráfico humano  nas ruas de nossas  cidades é porque 

existem muitos homens- jovens, de meia idade e idoso -  que solicitam estes serviços e  estão dispostos a 

pagar por seu prazer. Então , me pergunto, é verdade que os traficantes são a causa principal do tráfico? Eu 

acredito que a causa principal é o egoísmo sem escrúpulos de tantas pessoas hipócritas de nosso mundo. 

Certamente, prender aos traficantes é um dever da justiça. Mas a verdadeira solução passa pela conversão 



dos corações, por cortes a demanda para drenar o mercado (Papa Francisco, Palavras aos participantes da 

IV GMPT, 12 

fevereiro 2018). 

 

 Leitor 1 : Quando  nosso  coração é  indiferente a dor de nossas  irmãs e irmãos  

R.: Senhor, faça sensível nossos corações  

 

Leitor 2 : Quando nossa mente  não quer saber se aquilo  que  usamos e consumimos é produto de trabalhos  

escravos. 

R.: Senhor, dê sabedoria a nossas mentes. 

 

Leitor 3 : Quando nosso olhos  não são capazes de ver  o sofrimento em nossas  irmãs e irmãos. 

R.: Senhor, dá-nos miradas compassivas. 

 

Leitor 4 : Quando nossos  ouvidos  se  fecham ao  grito de liberdade. 

R.: Senhor, abra nossos   ouvidos.  

 

Leitor 5 : Quando  nossas  mãos e nossos pés se  convertem em instrumentos de violência contra os outros.  

 R.: Faça de nossas mãos e nossos pés instrumentos de paz. 

 

Nos coloquemos de pé e simbolicamente nos damos um abraço, como um gesto de acolhida às vítimas do 

tráfico. Nos comprometemos a continuar doando nossas vidas em favor deles e delas. 

 

Canto: É para liberdade que Cristo nos libertou...  

 

Símbolo da corrente  

Convidamos às pessoas que nos acompanham na oração, a construir juntas e juntos uma corrente. Corrente 

não significa somente escravidão, pressão, injustiça, desumanidade, Não!  Construamos correntes com papel 

de cores que geram vida, que nos levem a criar vínculos de fraternidade- sororidade.  Com palavras escritas 

como: solidariedade, amor, perdão, fé, escuta, proximidade, oração, esperança, disponibilidade, alegria, 

resiliência, partilha, vida, dignidade, fortaleza, discernimento, Boa notícia, criatividade, encontro, caminho, 

verdade, etc. 

Colocamos a corrente ao redor do Círio, e por cima da corrente os recortes do jornal.  

 

Preces: 

1. Para que o Senhor liberte as vítimas do tráfico, e para que   nos ajude a responder ativamente ao grito de 

socorro de tantos irmãos e irmãs privados de sua dignidade e liberdade. Rezemos ao Senhor  

 

2. Por tantos homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens que são  

vítimas inocentes da exploração laboral, sexual e do tráfico de órgãos, recrutamento forçado. Rezemos ao 

Senhor  

 

3. Te pedimos Jesus, pelas famílias das pessoas que são vítimas do trafico de pessoas em suas diferentes 

modalidades, para que se sintam consoladas fortalecidas com tua misericórdia e presença, tu que conheces 

os sofrimentos. Rezemos ao Senhor  

 

4. Te pedimos Senhor pela conversão dos e das traficantes e   intermediários do tráfico de pessoas, para que 

possam   experimentar em suas vidas teu amor misericordioso e converter seus corações em sinais de 

compaixão como o bom samaritano diante da dor das vítimas. Rezemos ao Senhor  

 

5. Te pedimos Jesus pelas religiosas, religiosos, leigas e leigos, que continuamos a missão que tu nos 

encomendaste, para que cada dia te reconheçamos   nos nossos irmãos e irmãs sofredoras, vítimas desta 

escravidão que cada dia vai crescendo. Para que sigamos humanizando e acompanhando a cada uma delas e 

deles.   

 



Canto: Pai Nosso dos Mártires  

Benção final a escolha 

 

 

Realização: Comissão contra La Trata da CLAR 

 


