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Convide membros de sua congregação para 
compartilhar essas orações em voz alta da perspectiva 
dos sobreviventes, dos vulneráveis, dos praticantes e 
aliados. Você também pode mostrar as orações faladas 
em vídeo preparadas para você. Oramos para que 
essas orações faladas ajudem a despertar empatia nos 
corações e levem à ação.

ORAÇÃO DA PERSPECTIVA DE UM SOBREVIVENTE
Devemos ouvir as vozes resilientes pelas quais estamos 
orando. Qual é o choro delas? Aqui está uma oração 
falada da perspectiva de alguém que foi impactado pela 
escravidão moderna e pelo tráfico de pessoas. Você 
também pode encontrar o vídeo aqui: #BeyondTheDark 
Human Trafficking Survivor Spoken Prayer – YouTube

Querido Deus, 
Como um sobrevivente 
Eles olham para mim 
E veem uma máquina de fazer dinheiro, 
Eles me veem como fraco, 
E me atacam. 
Eles validam seu poder 
Invalidando minha independência. 
Desqualificaram meus direitos humanos, 
E decidem meu destino.

Não só o meu, 
Mas o da minha família. 
Enquanto outros experimentam a luz 
Minha voz está presa no escuro. 
Escravizado pelos meus pensamentos 
Imagino um mundo onde 
Teu povo lute pela minha liberdade 
Onde não separem 
Minha existência e a de seus filho. 
Você nos chama de um no corpo de Cristo 
No entanto, eles viram as costas 
Dizendo que não somos parentes.

Além da dança, 
A luz, o riso, 
Existe a escuridão 
Mantendo meus gritos reféns. 
Eles folheiam o livro de Josué 
Espantados com a cidade caída 
Ainda esquecendo os muros de Jericó 
Cercam minha liberdade. 
Procuro uma reunião de soldados. 
Cheio de gritos

Pronto para amplificar minha voz. 
E pegar a armadura 
Suportando o tempo que levar 
Porque eles não serão livres 
Até que eu seja.

ORAÇÃO DE UMA PESSOA VULNERÁVEL
Aqui está um vídeo de oração falada da perspectiva de 
alguém que está à margem e vulnerável à escravidão 
moderna e ao tráfico de pessoas. Você também pode 
encontrar o vídeo aqui: #BeyondTheDark Vulnerable 
Spoken Prayer – YouTube

Querido Deus, 
Eu sou vulnerável à exploração. 
Eu gosto do meu rosto, 
Dizem que sou bonita. 
Por um segundo fico maravilhada, 
Então me dou conta, 
Quanto vale meu rosto? 
Vai me custar minha liberdade?

Mamãe disse, mostre respeito, 
Diga olá senhora, olá senhor 
Boas garotas fazem isso com um sorriso 
Boas garotas não têm atitude 
Boas garotas não devem ser opinativas, 
Ouça mais

Chame-os de tio ou tia. 
Vou criar um vínculo que não posso abalar? 
Ser respeitosa ou amigável 
abrirá uma porta mortal para mim? 
As pessoas vão pagar para assistir minha tortura? 
Escolhendo minutos de prazer para minha consternação.

Mas talvez eu cresça. 
Minhas características alterados criarão um alvo em mim? 
Insegura nos espaços, 
No trabalho, na escola, na igreja. 
Sem um favor cumprido, 
Será que sou inútil?

Quanto custa minha vida? 
Eu achei que você tivesse me dado de graça? 
Ou é um mito infantil?

Até que meus medos não sejam sobre meu corpo, 
A segurança não está ligada à conformidade. 
A liberdade não é paralela à minha morte.
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Então minha imagem será vista 
Como uma apreciação do seu trabalho. 
Quando minha vida, meus sonhos, meu futuro 
serão preservados?

ORAÇÃO FALADA DO PRATICANTE
Aqui está uma oração falada da perspectiva de um 
praticante da linha de frente - aqueles em todo o 
mundo, caminhando e viajando com sobreviventes da 
escravidão moderna e tráfico de pessoas, certificando-se 
de que a justiça social os encontre. Você pode encontrar 
o vídeo aqui: #BeyondTheDark Practitioner Spoken 
Prayer – YouTube

Querido Deus 
Como um praticante de linha de frente trabalhando 
contra o tráfico humano 
Minha oração é 
Que sua vontade seja feita na Terra 
Enquanto vozes silenciosas 
Clamam além da escuridão. 
Querendo reconhecimento por sua humanidade 
E uma luz que não cega, mas liberta

Que sua vontade seja feita 
Cheia de graça 
Enquanto sorriem 
Um belo lembrete de sua força 
O ar que respiram 
Uma celebração da liberdade 
Enquanto vejo esperança em seus rostos 
Acendendo minha devoção

Que sua vontade seja feita 
Nos dias em que questiono como, 
como teria sido a vida 
Sem desumanização 
Sem exploração 
Sem agressão 
Sem molestamento 
Sem seu povo ser visto como propriedade 
Sem sua respiração dependente de outra pessoa

Que sua vontade seja feita na Terra 
Quando todos se unirem 
Para valorizar a vida sobre o dinheiro 
Quando todos se unirem 
para erguer suas vozes com os gritos dos infligidos 
Quando todos se unirem 
Para ver sua vontade ser feita na Terra 
Como é no céu .

ORAÇÃO FALADA DO ALIADO
Uma oração falada a partir da perspectiva de pessoas 
que desejam se solidarizar com aqueles que sofrem 
escravidão moderna e tráfico de pessoas. Você pode 
encontrar o vídeo aqui: BeyondTheDark Ally Spoken 
Prayer – YouTube

Querido Deus, 
sou um aliado tentando buscar a justiça 
Vou lutar, 
A necessidade de estar confortável 
O desejo de estar seguro 
A ignorância em relação às coisas 
Que contribuem para o tráfico

Deixarei de  
Me entregar aos prazeres 
Que concedem benefícios ao opressor 
Enquanto minhas irmãs e irmãos 
Perdem suas vozes 
Sua dignidade 
Sua identidade 
Sua esperança

Vou verificar 
Antes de apoiar uma empresa 
Para garantir que eles tenham regulamentos em vigor 
Oferecendo salários justos 
Pois é injusto para os oprimidos trabalhar 
e eu me beneficiar

Eu protegerei 
Os vulneráveis 
Garantir que eles estejam seguros 
Defendê-los 
Com coragem e não fechar os olhos

Vou assistir 
O que eu digo 
Corrigir o comportamento violento 
As palavras abusivas 
A linguagem degradante 
E o abuso de poder

Vou me esforçar 
Para me educar 
Sabendo que não é responsabilidade do oprimido me 
iluminar 
Pois se me falta conhecimento 
Então me sinto confortável em perecer


