
CELEBRAÇÃO COMUNITÁRIA – 8 de FEVEREIRO - DIA MUNDIAL DE 

ORAÇÃO E REFLEXÃO CONTRA O TRÁFICO DE PESSOAS. 

TEMA: ECONOMIA SEM TRÁFICO DE PESSOAS 

SANTA JOSEFINA BAKHITA 

Nasceu por volta de 1869 na  

Olgossa, Darfur, Sudão 

Morreu: 8 de Fevereiro de 1947, 

 na Itália. 

Ano da beatificação de 1992  

(17 de Maio) 

Ano da canonização em 200 

 (1 de Outubro) 

Data de Festividade: 8 de Fevereiro. 

 

 

 

“Santa Josefina Bakhita, mais conhecida como "Mãe Moretta" (nossa Mãe Morena), levou 144 

cicatrizes físicas ao longo de sua vida; cicatrizes que foram recebidas depois que ela foi sequestrada 

aos nove anos e vendida para escravidão. O Dia 8 de Fevereiro, memória litúrgica de santa Josefina 

Bakhita, a Irmã sudanesa que, quando era menina fez a trágica experiência de ser vítima do tráfico 

humano. A UISG - União das Superioras Gerais dos Institutos religiosos promoveram o Dia de 

oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. Encorajo quantos estão comprometidos a ajudar 

homens, mulheres e crianças escravizados, explorados, abusados como instrumentos de trabalho ou 

de prazer e muitas vezes torturados e mutilados. Faço votos para que todos os que têm 

responsabilidades de governo se comprometam com determinação a remover as causas desta 

chaga vergonhosa, uma chaga indigna da sociedade civil. Cada um de nós se sinta comprometido a 

ser voz destes nossos irmãos e irmãs, humilhados na sua dignidade. Rezemos todos juntos ...“ ( 

Papa Francisco). 

O tema deste ano: Economia sem Tráfico de Pessoas 

1) AMBIENTAÇÃO E ACOLHIDA: preparar o ambiente com um coração símbolo do Amor 

Misericordioso de Deus Criador e Senhor da vida. Cobrir o coração com pétalas de rosas, sinal do 

perfume exalado pelas vidas dedicadas ao serviço da vida. Uma vela grande como sinal do Cristo 

vivo e presente em nossa vida e missão. Recortes de jornal com notícias sobre o tráfico de pessoas, 

bandeja com pão e suco de uva, símbolo do trabalho para todos. (partilha no final) e um letreiro: “EU 

VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA E VIDA EM ABUNDANCIA” (JO 10,10. 

 

Canto: Eu vim para que todos tenham vida... 

Anim: Invoquemos a presença de nosso Deus uno e trino cantando; Em nome Pai, em nome do 

Filho, em nome do Espírito Santo: Amém!                                                                                            

 



Anim: A Graça de Cristo, enviado do Pai, o Amor infinito de Deus nosso Pai e Criador e a 

presença do Espírito Santo nosso companheiro na jornada da vida, esteja sempre conosco. 

 

Todos:  Bendito seja Deus que nos reuniu em comunidade para celebrar no amor de Cristo. 

 

2) Estamos reunidos para rezar e refletir neste dia Mundial de combate ao tráfico de 

pessoas. Peçamos perdão pelas raízes estruturais que causam tanta dor e sofrimento a 

milhares de vítimas deste mal que está presente no mundo inteiro, especialmente em nosso 

Brasil. 

 

Leitor 1 - Uma das raízes é o desemprego e cortes nos gastos públicos que aumentam risco 

de tráfico de pessoas, e leva a muitas mulheres e homens se submeterem a trabalhos 

desumanos,  análogos à escravidão em muitos lugares deste nosso mundo, e em nosso 

amado Brasil.  

Perdoai-nos Senhor... Tende compaixão de nosso povo Senhor! 

 

REF: /:PIEDADE, Ó SENHOR TENDE PIEDADE, POIS PECAMOS CONTRA VÓS/: 

 

Leitor 2 - Outra Raiz deste mal por incrível que pareça é a “fome”. Parece um conto 

fantástico, mas infelizmente não é. Em pleno século XXI há mais pessoas em situação de 

escravidão em nosso planeta do que já foi registrado na história da humanidade. O Tráfico 

de pessoas tem uma de suas causas no modelo de globalização instituído mundialmente, 

que se revela extremamente concentrador de riquezas em algumas regiões do planeta e em 

algumas classes sociais. O outro lado de tal realidade é a miséria de camadas da população 

mundial cada vez mais excluídas de qualquer processo de desenvolvimento.  

Na entrada da Sede da ONU em Nova Yorque havia um enorme cartaz que remonta a uma 

“assassina silenciosa”. Esta assassina nada mais é que a fome mundial e suas 

conseqüências, que matam um adulto a cada cinco segundos e uma criança a cada três 

segundos, perfazendo um total de 24 mil pessoas diariamente, poucos, talvez, tenham 

consciência disso tudo...! O que fizemos com os bens que nos destes de  graça? 

Perdoai-nos Senhor... e Tende compaixão de nosso povo Senhor! 

 

REF: /:PIEDADE, Ó SENHOR, TENDE PIEDADE, POIS PECAMOS CONTRA VÓS /: 

 

Leitor 3) De acordo com o levantamento do Escritório da Nações Unidas sobre Drogas e 

crimes (UNODOC), as diferenças de gênero também estão estritamente associadas ao tipo 

de exploração a que são submetidas as vítimas. Com dados de 71 países calculou-se que, 

entre as mulheres, 72% das vítimas foram levadas a situação de exploração sexual, 

enquanto, entre os homens, 85,7% foram colocados em contexto de trabalho forçado. Cristo 

que vieste nos resgatar da escravidão e da desigualdade e nos conduzir à liberdade dos 

filhos e filhas de Deus... 

Perdoai-nos Senhor... e Tende compaixão de nosso povo Senhor! 

 

REF:/: PIEDADE, Ó SENHOR, TENDE PIEDADE, POIS PECAMOS CONTRA VÓS! 

 



Leitor 4 - Uma quarta raiz deste grande mal é a alta rentabilidade deste crime que gera um 

lucro de proporções fantásticas. Dados recente da ONU confirmam, ser esse crime a terceira                                                                                                                                                                

fonte ilegal de lucro no mundo, perdendo apenas para o tráfico de armamentos e o de 

drogas. O tráfico de pessoas rende 150 bilhões de dólares ao ano. 

Peçamos ao Senhor da vida, perdão pelo descaso com a vida humana, que passou de dom 

inviolável, para mera mercadoria, comprada e vendida como “coisa”. 

Perdoai-nos Senhor... e Tende compaixão de nosso povo Senhor! 

 

REF: /: PIEDADE, Ó SENHOR, TENDE PIEDADE, POIS PECAMOS CONTRA VÓS! 

 

Anim: Ó Deus de infinita bondade e fonte de misericórdia, dá-nos um coração de filhas/os, 

irmãos/ãs comprometidos com a vida e a dignidade humana. Um mundo mais parecido com 

seu projeto original. Onde a paz que é fruto da Justiça tenha espaço e faça morada entre 

nós. Vos pedimos confiante no amigo e mestre Cristo Jesus pela unidade do Espírito Santo, 

Amém! 

 

3) Acolhendo a Palavra que liberta  

 Mantra: /: A PALAVRA ESTÁ PERTO DE TI, EM TUA BOCA, EM TEU CORAÇÃO/: (ou 

outro) 

Mt 20, 1-16 - Pode-se fazer uma Leccio Divina ou proclamar a Palavra e ler o comentário em 

anexo, respondendo com orações e partilha.. ( livre escolha) 

 

4) Canto de oferendas: Apresentando ao Senhor o cenário da Celebração. 

 

1-  Nossos sonhos clamores,/ todo nosso viver / Nosso rumo de dores, /sem trabalho por 

quê /A esperança que resta / de quem crê com vigor / Na certeza da festa / Do 

encontro e do amor. 

REF:/: O, ô, ô, ô, recebe Senhor! /: 

2- Neste chão de fartura / Falta o pão pra comer / Quanta gente insegura / Sem 

trabalho...por quê / Mesmo assim, Deus da vida, / bendizemos teu nome, / Pelo pão 

que convida, / A matar toda a fome. 

        REF: /: O,ô,ô,ô, recebe Senhor/: 

3- Já o trigo floresce, / Novo tempo se vê. / Nosso grito se aquece:/ Sem trabalho...por 

quê? / Nossa lida e vontade, / Nossa luta e labor / Pela fraternidade / Te ofertamos 

Senhor. 

 

5) Oração de Louvor e compromisso - Salmo inspirado em Isaias 61 - Releitura de Ivone Guebara 

O Espírito está em nós e nós estamos no Espírito. 

• O Espírito está em nós no Espírito. 

          Sua ternura e sabedoria tocarão nossas entranhas e nos despertarão  

          para a paixão do amor. 

• Com entusiasmo, vamos pelos caminhos curando os corações feridos.  

           Lutando pela liberdade das pessoas cativas. 

          Proclamando a esperança pela vida futura. 

• Saímos semeando flores porque queríamos vê-las florescer,                                

          tecemos com elas coroas para colocá-las na cabeça das pessoas pobres.             



• Arrancamos de suas cabeças as coroas de espinhos e o barro de seus pés. 

  Ungimos suas feridas com óleos aromáticos, reconstruímos casas e  paredes                                                           

caídas, Acolhemos pessoas órfãs, famintas e sedentas de  águas abundantes. 

• Às pessoas humilhadas, propomos a glória da cabeça erguida,  

          às escravas, o sonho da justiça,  

          às empobrecidas, seu direito ao trabalho e ao pão. 

• Por isso, transbordamos de alegria, por isso, nos regozijamos da Sabedoria 

divina, 

           Que nos cobriu com seu manto, que nos convidou a plantar justiça e ternura 

           no meio de todos os povos,  

           que nos constituiu na nova família diante de todas as nações. 

• Por isso, não nos calaremos, por isso não descansaremos,  

            até que sua justiça brilhe como o sol e a solidariedade arda como uma tocha. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao espírito Santo, Como era no princípio agora e sempre, Amém 

                    ( Ressonância orante do Sl) 

 

Canto : Louvemos todos juntos ( Zé Vicente) 

Louvemos todos juntos o nome do Senhor / Por nós fez maravilhas, eterno é seu amor! 

Louvemos pelo Cristo que veio nos salvar /Por nós deu o seu sangue, sem fim quis nos 

amar! 

Louvemos pela terra que nos dá de comer, / Se a terra é de todos, pra todos deve ser! 

Louvemos bem unidos, irmãos trabalhadores / Na graça do Espírito, nós somos criadores. 

Louvemos com pandeiros, sanfonas, violões / Louvemos com cirandas, com sambas e 

baiões! 

Louvemos com os anjos, os santos, todo povo / Cantemos todos juntos a Deus um canto 

novo. 

 

 Pai nosso, ave Maria Glória ...( Os cantos desta celebração estão no CD da CF 99 Sem 

trabalho... por quê? Está também na internet) 

(Oração de Santa Bakhita  junto ao texto bíblico em anexo) 

 

 Benção Final: Sl 67 -Tua benção Senhor nos ilumine / Tua face Senhor sobre nós 

brilhe /: Teu poder encerra paz e retidão / Bênçãos e frutos por todo este chão /: 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



TEXTO BÍBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com. bíblico por Dr.Ricardo M Oliv. 

MT. 20, 1-16 

Jesus contou esta parábola a seus discípulos: “O Reino dos Céus é como a história do patrão que saiu 

de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma 

moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, 

viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ‘Ide também vós para a minha vinha! E 

eu vos pagarei o que for justo’. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da 

tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam 

na praça, e lhes disse: ‘Por que estais aí o dia inteiro desocupados?’ E eles responderam: ‘Porque 

ninguém nos contratou’. O patrão lhes disse: ‘Ide vós também para a minha vinha’. Quando chegou a 

tarde, o patrão disse ao administrador: ‘Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, 

começando pelos últimos até os primeiros!’ Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde 

e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e 

pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao 

receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: ‘Estes últimos trabalharam uma 

hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro’. Então o patrão 

disse a um deles: ‘Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o 

que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. 

Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, 

porque estou sendo bom?’ Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A  

parábola mostra que Deus dá em abundância, pois sempre dá o seu amor total, sem tomar contas dos 

méritos de cada um. Também nos diz que Deus dá amor e graças para todos, sem distinção, inclusive a 

graça do trabalho.Sempre expondo como é o Reino do Céu, Jesus mostra que ele é conduzido por 

critérios muito distintos dos mundanos. Por isso, ao invés de perceber a misericórdia divina, muita 

gente pensa com critérios do mundo e os aplica a Deus, e assim somente enxerga injustiça no patrão da 

parábola. 



 Mas a parábola mostra que Deus é o Senhor do universo e da vida de todos os que nele vivem, e não 

de uma empresa econômica. Perante Ele, ninguém tem direito algum, mas sempre pode esperar sua 

misericórdia que se derrama em graças diárias. Esse Senhor não é como o patrão do nosso mundo, 

onde impera a busca do lucro, mesmo quando a remuneração seja justa e sua empresa seja, ela própria, 

um bem para a sociedade.  

Diferentemente desse patrão, Deus dá porque é bom, ainda que tenha prejuízo na perspectiva dos 

negócios, porque os trabalhadores da última hora produziram menos, isto é, deram menos lucros. 

Com a parábola, Jesus incita seus seguidores a agirem como Deus, sendo justos quando se trata de 

justiça, mas caridosos quando se trata de amor ao próximo, inclusive dando oportunidades de trabalho 

que estejam ao seu alcance. 

Deus está sempre acordado, chamando sua gente para a vinha a qualquer momento do dia: na parábola, 

o patrão começou de madrugada e chamou durante todas as horas do tempo de trabalho. 

Não deixou de ser justo, porque pagou a todos o que foi combinado, mas, acima da justiça, foi 

misericordioso. 

Não pensemos, contudo, que Deus premiará o preguiçoso que não der a sua quota de trabalho, cabendo 

notar que os desocupados da parábola não o eram por preguiça, mas porque ninguém os havia 

contratado e, assim que encontraram trabalho, dedicaram-se a ele. Do mesmo modo, ao longo de toda a 

sua pregação Jesus recomendou que trabalhemos diuturnamente pela vida eterna através do amor ao 

nosso Criador e ao nosso próximo. 

Assim, Deus dá a todos as oportunidades que o patrão deu aos trabalhadores da parábola, para que 

todos possam conseguir realizar o que lhes compete neste mundo. Ama a todos, mas também é justo 

com todos! 

Santa Josefina Bakhita 

 
Ó Santa Josefina Bakhita, que, desde menina, foste enriquecida 
por Deus com tantos dons e a Ele correspondeste com todo o 
amor, olha por nós. 
Intercede junto ao Senhor para que cresçamos no Seu amor e no 
amor a todas as criaturas humanas, sem distinção de idade, de 
raça, de cor ou de situação social. 
Que pratiquemos sempre, como tu, as virtudes da fé, da 
esperança, da caridade, da humildade, da castidade e da 
obediência.  
Pede, agora, ao Pai do Céu, óh Bakhita, as graças que mais 
preciso, especialmente (pedido). 
Amém. 

 

 



Rezemos o “PAI NOSSO” PELAS CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO 
SEXUAL 

PAI NOSSO QUE ESTÁS NOS CÉUS! 
Seja tu também o pai das crianças vítimas de toda violência, abuso e exploração... 
 
Santificado seja o teu nome 
Seja a tua santidade a barreira contra toda maldade humana, em qualquer lugar, em 
qualquer momento. Seja o furor da tua pureza como cordas impedindo adultos de abusarem 
de crianças e adolescentes. 
 
Venha a nós o teu Reino; 
Que o teu Reino inunde cada canto escuro e insalubre do Brasil onde crianças são presas, 
manipuladas, exploradas. Que brilhe como uma aurora a esperança de salvação que vem de 
ti! E que venha, de fato, o teu reino. 
 
Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu; 
Que o desejo louco do pecado seja enfraquecido pela vontade poderosa do Senhor. Que 
haja arrependimento e transformação nas mentes de quem abusa de crianças, mesmo que 
para isso seja necessária privação de liberdade e dor pelas consequências. 
 
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia; 
Que não falte sustento a crianças abusadas e exploradas. Que a fome não seja usada como 
instrumento de manipulação psicológica contra elas. 
 
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. 
Que não sobre ódio e que não falte perdão. Que o Senhor cure as feridas das vítimas e 
também traga salvação para quem abusou delas. 
 
E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, 
Que a tentação sexual não domine os corações humanos ao ponto deles seguirem em frente 
com suas intenções impuras contra crianças. Que o Senhor livre-nos do mal que há dentro 
de nós e livre as crianças de se tornarem vítimas deste mal. 
 
Porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 
Que o Senhor nos ensine a confiar em teu poder e em tua glória, mesmo que a realidade 
seja tão dura. Que o Senhor seja o Rei de cada criança vítima de abuso. Que ela encontre 
em ti o abrigo seguro em meio ao temporal. Amém. 
 
 

 

 


