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PARTICIPAÇÃO DE DOMINGO 
PLANEJANDO IDEIAS

TEMA DAS ESCRITURAS
“O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância” 
(João 10:10).

POR QUE TEMOS ESTE DOMINGO ESPECIAL?
O que é escravidão moderna e tráfico de pessoas (EMTP)? O Exército de Salvação está profundamente 
comprometido em responder à escravidão moderna e ao tráfico de pessoas. Temos um mandato teológico e 
histórico. Acreditamos que a oração é fundamental e uma maneira única de o Exército de Salvação responder a 
um mundo livre da exploração. A escravidão moderna surge como resultado de condições econômicas, sociais, 
culturais e legais que criam um estado de vulnerabilidade na qual se encontram os escravizados. Hoje, existem 
mais de 40 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo impactados pela escravidão moderna e 
tráfico de pessoas. Entre estes, mais de 15 milhões estão em casamentos forçados, mais de 24 milhões estão em 
situação de trabalho forçado e cerca de 30 por cento dos explorados são crianças.

COMO O EXÉRCITO DA SALVAÇÃO ESTÁ RESPONDENDO GLOBALMENTE?
Estamos respondendo ativamente à escravidão moderna e ao tráfico de pessoas em 108 países por meio de 
nossas oito áreas de ação: Oração, Prevenção, Participação, Proteção, Acusação, Parceria, Política e Prova. Cada 
território/país tem uma pessoa de contato dedicada ao crescimento do trabalho nessas áreas e convidamos 
você a participar da resposta. Em 2021, servimos e viajamos com 9.795 sobreviventes.

TEMPO DE ORAÇÃO DA PALAVRA FALADA: Por favor, veja a Palavra Falada – Material de Oração

IDEIAS DE CANÇÕES (COM TRECHOS CHAVE)
• “Maravilhosa Graça” (Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou)
• “Aqui Estou Para Adorar-te” (Luz do mundo as trevas venceu)
• “Light in the Darkness” (Be a light in the darkness, be a heart to the heartless)
• “Caminho no Deserto” (Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és)
• “ Somente Em Cristo” (Seu corpo ali moído foi, assassinaram meu Senhor. Mas glorioso o dia em que 

ressuscitou meu Salvador)
• “Maravilhosa Graça” (Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Estava cego, mas agora eu posso ver)
• “Precisam de Jesus” (Sem você, e sem mim, sem Jesus)
• “Não Mais Escravos” (Me resgatou e agora posso cantar)

MENSAGEM E REFLEXÃO DAS ESCRITURAS: Por favor, cheque Material para Adultos, Jovens e Crianças

ORAÇÃO DE COMPROMISSO COM ALIADO CORPORATIVO
Convide sua congregação e comunidade a se comprometerem a se tornar aliados e solidários com os 
sobreviventes da escravidão moderna e do tráfico humano.

Eu ouço os gritos de filhas e filhos além da escuridão, traficados e escravizados para o lucro dos outros. 
Eu estou com você. 
Eu vejo a próxima geração de crianças vulneráveis direcionadas para o benefício dos prazeres mundanos. 
Eu vou lutar por você. 
Estou com os profissionais da linha de frente, defendendo a liberdade das vítimas da opressão e caminhando ao lado 
dos sobreviventes. 
Eu reconheço você. 
Lamento pelas maneiras como, consciente e inconscientemente, contribuí para a escravidão moderna e o tráfico de 
pessoas por meio de minha ignorância, meu privilégio e meu poder aquisitivo. 
Eu me recuso a ser cego. 
Que minhas orações e as de seu povo se transformem em ação enquanto lutamos juntos contra a injustiça. 
Não somos livres até que todos experimentemos a luz.

Escrito por Jean Nangwala, Zâmbia
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ALMOÇO
Façam uma refeição juntos e continuem refletindo sobre o amor de Deus por aqueles que são vítimas da 
escravidão moderna e do tráfico de pessoas

ORAÇÃO EM AÇÃO
Aqui estão algumas outras ideias de como você e seu Corpo podem participar da homenagem a este dia além do 
culto de domingo:

• Organize uma caminhada comunitária de oração
• Convide sua comunidade para um estudo bíblico de prevenção ao tráfico humano/pequeno grupo

»  Você pode fazer isso fisicamente se as restrições permitirem, ou em pequenos grupos. Você também pode 
fazer isso isso por WhatsApp, Zoom, Facebook ou outra plataforma online

»  Lembre-se de que você pode adaptar os materiais de acordo com a sua comunidade! Entre em contato se 
precisar de suporte com isso.

• Organize um evento de conscientização que aborde as causas do tráfico humano em sua comunidade. 
Convide seu contato territorial/nacional para compartilhar o que está sendo feito em seu território/país e 
discutir maneiras de você e seu corpo se envolverem.


