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RAÍZES DO TRÁFICO DE SERES HUMANOS:

Reflexões com o Papa Francisco

Introdução
Como cristãos, somos chamados à reflexão em oração sobre os acontecimentos de nossas vidas, bem como realidades na
sociedade global, para discernir a presença e ação de Deus dentro de nós e em nosso mundo e examinar a qualidade da
nossa resposta.
Esta oração para a festa de Santa Josefina Bakhita é trabalhada como um “Exame de Consciência”. Com base na
mensagem de janeiro de 2015 do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz : “Não Mais Escravos, Mas Irmãos e Irmãs”,
as três reflexões giram em torno de causas profundas do tráfico humano.
Sugerimos que você reserve tempo para três períodos de reflexão pessoal − um para cada seção − e, em seguida, reúna-se
com outras pessoas para compartilhar ideias, planos de ação e oração.

Reflexão I
“Hoje, como no passado, a escravidão está enraizada em uma noção da pessoa humana que permite que ele ou ela
seja tratado(a) como um objeto. Seja por coação ou fraude, ou por coação física ou psicológica, pessoas humanas,
criadas à imagem e semelhança de Deus, são privadas de sua liberdade, vendidas e reduzidas a propriedade de
outras empresas. Elas são tratadas como meios para um fim.”
—Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2015
“Quantas vezes permitimos que um ser humano seja visto como um objeto, sendo colocado em exposição a
fim de vender um produto ou para satisfazer um desejo imoral? A pessoa humana nunca deveria ser vendida ou
comprada como se fosse uma mercadoria. Quem quer que use pessoas humanas desta forma e as explore, ainda que
indiretamente, torna-se cúmplice da injustiça.”
—Papa Francisco, Mensagem para a Campanha da Fraternidade Brasileira de 2014
• Lembre-se de um momento em que você se sentiu tratada como um objeto ou em que observou alguém sendo “usado(a)”.
Que sentimentos esta experiência evocou em você? Qual foi a sua resposta?
• Alguma vez você já experimentou estar usando outra pessoa como um meio para um fim?
• Em que situações, em sua cultura, você vê outras pessoas sendo tratadas como objetos?

Reflexão II
“Paralelamente a esta causa mais profunda − a rejeição da humanidade da outra pessoa − há outras causas que
ajudam a explicar as formas contemporâneas de escravidão. Entre estas, eu penso, em primeiro lugar, na pobreza,
no subdesenvolvimento e na exclusão, especialmente quando combinados com a falta de acesso à educação ou
oportunidades de emprego escassas, até mesmo inexistentes. Não raramente, as vítimas do tráfico humano e da
escravidão são pessoas que procuram uma maneira de sair de uma situação de extrema pobreza; pobreza….
Outra causa da escravidão é a corrupção por parte de pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para obter ganhos
financeiros .... Isso ocorre quando o dinheiro, e não a pessoa humana, está no centro de um sistema econômico.”
— Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2015
“Se o lucro econômico prevalece sobre o indivíduo e sobre a humanidade, encontramos uma cultura de descarte
em funcionamento, a qual considera a humanidade em si, os seres humanos, como um bem de consumo que pode
ser usado e, em seguida, descartado.”
—Papa Francisco, Discurso aos Participantes do Encontro Mundial dos Movimentos Populares de 2014
• Como uma compreensão das causas profundas do tráfico de seres humanos molda nossas respostas a esta questão?
• Você já observou uma tendência em si mesma, ou em outras pessoas, a valorizar dinheiro ou coisas materiais mais do
que o bem da pessoa humana? Como essa observação a afeta? Quais perguntas levanta?
• Em que situações, em sua sociedade, você vê evidências de uma cultura de descarte em funcionamento? Como você resiste
ativamente às mensagens dessa cultura?

Reflexão III
“Eu faço um apelo urgente a todos os homens e mulheres de boa vontade, e a todos aqueles próximos ou longe,
incluindo os mais altos níveis das instituições civis, que testemunham o flagelo da escravidão contemporânea,

a não se tornarem cúmplices deste mal, a não se afastarem dos sofrimentos de nossos irmãos e irmãs, nossos
companheiros seres humanos, que são privados de sua liberdade e dignidade. ...
A globalização da indiferença, que hoje pesa sobre a vida de tantos dos nossos irmãos e irmãs, exige que todos
nós criemos uma nova solidariedade e fraternidade mundial capaz de lhes dar uma nova esperança e ajudá-los
a avançar com coragem em meio aos problemas do nosso tempo e aos novos horizontes que eles revelam e que
Deus coloca em nossas mãos.”
— Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial de Oração de 2015
• De que forma nós, inadvertidamente, nos tornamos cúmplices do mal da escravidão humana através de nossas escolhas
diárias?
• À medida que você reflete sobre as últimas semanas da sua vida, de que forma você combateu a globalização da
indiferença e expressou concretamente a sua solidariedade com nossos irmãos e irmãs oprimidos?

Reflexão e Discussão Comunitária
Reúnam-se com música apropriada, se desejarem, e compartilhem ideias, planos de ação e orações de intercessão. Encerre com o
trecho do Salmo 72 abaixo.
Oração Final: Salmo 72: 1-14
Que todos os corações se abram para o seu Amor
de mar a mar,
Traga justiça aos povos, Ó Amado,
Do Rio da Vida para o universo!
E a sua misericórdia a todas as gerações!
Que as pessoas possam ser conhecidas pela misericórdia,
Fazendo justiça aos pobres!
Deixe seus espíritos voarem como uma águia
Deixe a alegria habitar em cada coração!
Que possamos ouvir o clamor dos pobres—
Dos jovens e dos velhos,
Ajudando a libertar todos os necessitados,
Despertando as almas dos opressores!
Que conheçamos a unidade com Você
Enquanto o sol durar,
Enquanto as estrelas brilharem,
por todas as gerações!

Que os temores que paralisam as pessoas
Levantem-se das profundezas
Para a Sua Luz!
Que os líderes das nações de toda a terra,
Ouçam a Voz do Amor;
Que eles possam passar tempo em Silêncio;
Antes de aconselhar!
Que os líderes se rendam ao seu Amor,
e as nações sirvam ao Altíssimo!
Pois você presta atenção aos necessitados quando eles
clamam,
Aos pobres e àqueles que não têm amigos.

Que possamos reconhecer Você na chuva
que cai sobre os campos,
Como chuveiros que umedecem a terra!

Você tem compaixão pelos fracos,
pelos oprimidos,
Dando-lhes força e esperança.

Em nossos dias, que a justiça floresça,
e a paz abunde,
Em todas as nações!

Da injustiça e da opressão,
Você resgata suas vidas;
E preciosos são eles em seu coração.

— Nan C. Merrill, Psalms for Praying: An Invitation to Wholeness, (New York: Continuum International Publishing Group, Inc., 2007) 136–137
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