
Guia de Oração 
Contra o Tráfico 
Humano

ENVOLVA-SE
DENUNCIE
Você está vendo alguns sinais de alerta? Tem um 
pressentimento? Ligue para a polícia local ou para o 
disque denúncia da sua região. Não tente resgatar por 
conta própria! O disque denúncia contra o tráfico 
humano no Brasil 100 ou 180.

ORE
Ore pela sua comunidade, pela aplicação de leis, pelos 
legisladores e para que busquem mudanças.

VOLUNTARIE
Entre em contato com um abrigo local. Ajude-o. Torne-se 
um mentor.

DOE
Doe o seu tempo. Doe roupas e produtos de higiene 
pessoal para organizações que ajudam as vítimas.

ALCANCE
Jovens em situação de risco. Sem teto. Procure por uma 
necessidade e atenda-a.

VOTO
Mantenha-se atualizado sobre a legislação em seu estado 
e nação e vote nas leis contra tráfico de pessoas para 
aprová-las.

COMBATA A DEMANDA
Esteja ciente de que a pornografia cria demanda pela 
compra por sexo. Quando a pornografia pára, o tráfico 
sexual diminui drasticamente. Se você ou alguém que você 
conhece está com dificuldades, há recursos disponíveis 
para ajudá-lo.

ENGAJE-SE EM SUA COMUNIDADE
Você é o vigia da sua cidade. Se envolva na sua comunidade. 
Inicie ou participe de seminários de conscientização sobre 
o tráfico de pessoas. Junte-se a uma coligação.

ORE PELOS
VULNERÁVEIS NA SUA COMUNIDADE

• Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos; 
confortarás os seus corações; os teus ouvidos 
estarão abertos para eles; Para fazer justiça ao 
órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da 
terra não prossiga mais em usar da violência. 
Ps. 10: 17-18

• Ore pela proteção dos imigrantes, para que eles 
não sejam explorados.

• Ore pela proteção de meninas e meninos em sua 
vida enquanto você dirige ou caminha pelo seu 
bairro.

• Ore pelas suas escolas. Ore para que os 
professores tenham discernimento – que eles 
tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir 
quando há alguma atividade perigosa e que 
respondam com sabedoria.

• Peça a Deus por um versículo para proclamar no 
seu bairro - e proclame-o!

• Ore, Deus, abra os meus olhos para o tráfico 
sexual e o trabalho escravo na minha comunidade. 
O que devo fazer com os talentos e recursos que 
você colocou em minhas mãos? Como posso me 
envolver de uma maneira prática?

Faça a diferença na 
sua comunidade 

Porventura não 
é este o jejum 
que escolhi, 
que soltes as 
ligaduras da 
impiedade, 

que desfaças 
as ataduras 

do jugo e que 
deixes livres os 
oprimidos, e 

despedaces todo 
o jugo? 

Isaías 58: 6
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Nós lutamos em oração 
por TODOS os que 
estão escravizados.

A ORAÇÃO DO JUSTO É 
PODEROSA E EFICAZ. TIAGO 5:16

AG LO W  I N T E R N AT I O N A L



ORE PELO
RESGATE DE VÍTIMAS DO TRÁFICO

• Porque não desprezou nem abominou a aflição 
do aflito, nem escondeu dele o seu rosto; antes, 
quando ele clamou, o ouviu. Salmos 22:24

• Ore por segurança. Ore para que as vítimas sejam 
encontradas, resgatadas e recebidas em um local 
seguro para serem cuidadas, curadas e se sintam 
completas. 

• Ore por proteção para as famílias de vítimas que 
estão sendo ameaçadas ou exploradas. 

• Ore por cura e liberdade para as vítimas do tráfico 
- que toda a cadeia física, mental e espiritual que 
as prende ao seu sequestrador seja quebrada. 

• Proclame a liberdade e a esperança em Jesus 
para aqueles que estão presos no tráfico sexual 
e querem sair.

• Proclame a liberdade e a esperança em Jesus 
para aqueles que estão presos no tráfico sexual e 
querem sair.

REABILITAÇÃO PARA VÍTIMAS DO TRÁFICO
• Proclame Gênesis 50:20 em nome das vítimas 

de tráfico: Vós bem intentastes mal contra mim; 
porém Deus o intentou para bem, para fazer 
como se vê neste dia, para conservar muita 
gente com vida.

• Ore pelas vítimas. Ore por liberdade e integridade 
- física, mental e espiritual.

• Declare esperança! O desejo de voltar à 
familiaridade do abuso e do caos pode ser forte. 
Ore para que as vítimas escolham ficar em seus 
lares e programas de segurança.  

• Ore pelos administradores de abrigos, líderes de 
casas de proteção e assistentes sociais que estão 
oferecendo ajuda e serviços.

• Ore por provisão e favor para abrigos e casas de 
proteção, que sejam completamente providos 
para atender às necessidades físicas, emocionais 
e espirituais daqueles a quem servem.

• Deus, te agradecemos por poder fazer 
abundantemente mais do que podemos pedir ou 
pensar, na cura, na proteção, na provisão - Você 
é Poderoso!

CAFETÕES E TRAFICANTES
• Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a 

aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para 
salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 
1 Tim. 1:15

• Ore para que os cafetões se libertem do engano e 
para que haja uma poderosa cura e restauração.

• Ore pelas experiências de conversão “Saulo para 
Paulo” para cafetões, traficantes e consumidores em 
sua comunidade.   

• Ore por oportunidades de educação e treinamento 
para capacitá-los a entrar em um novo estilo de vida.

• Deus, sabemos que nossa batalha não é contra 
pessoas, mas contra principados e potestades 
- oramos para que os cafetões e traficantes se 
aproximem de Ti e sejam libertados!

OS CONSUMIDORES
• Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso 

adversário, anda em derredor, bramando como 
leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5: 8

• Ore por aqueles que lutam contra a pornografia ou 
os vícios do sexo para que sejam libertos. Isaías 42:18

• Ore pela cura e libertação da pornografia na igreja.
• Ore pela cura do vício, das feridas passadas 

profundas e dores que estão escondidas.
• Ore pela restauração deles e de suas famílias. Ore 

por sabedoria e cura para que os cônjuges saibam 
como responder de forma correta e sejam curados 
da traição. Ore por reconciliação nas famílias. 

• Poderoso Deus, você é forte para curar os escravos, 
quebrar vícios e curar casamentos. Mostre-se forte e 
poderoso para aqueles que clamam por Ti! Tu és o 
nosso refúgio!

APLICAÇÃO DA LEI
• Isto é o que o Senhor Todo-Poderoso disse: 

“Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade 
e misericórdia cada um para com seu irmão.” 
Zacarias 7:9

• A guerra espiritual é intensa. Cubra a sua aplicação 
da lei em oração à medida que buscam ajudar 
as vítimas do tráfico. Ore pela sua segurança e 
renovação de suas almas enquanto procuram 
ajudar pessoas que estão feridas.

• Ore para que a verdade e a integridade governem 
na legislação local.

• Ore por policiais, promotores e juízes que 
compreendam a realidade do tráfico de pessoas e 
saibam como devem tratar as vítimas.

• Ore pelo favor e sabedoria de Deus ao procurar e 
resgatar vítimas, e iniciar o indiciar criminalmente 
os traficantes.

• Ore por proteção e força para eles e suas famílias. 
Declare segurança, força e favor sobre seus lares 
e famílias. O inimigo guerreia contra suas famílias.

• Ore para que os trabalhadores não se cansem de 
fazer o bem, mas sejam revigorados e fortalecidos 
na construção de relacionamentos e nos processos 
judiciais.

• Deus, eu declaro sua integridade e sabedoria no 
departamento de polícia de minha região. Ajude-
os a encontrar e resgatar vítimas traficadas. 
Fortaleça-os. Proteja-os juntamente com suas 
famílias contra ameaças e corrupção.

LEGISLAÇÃO
• Que toda alma esteja sujeita às autoridades 

governamentais. Pois não há autoridade exceto 
de Deus, e as autoridades que existem são 
designadas por Deus. Romanos 13: 1

• Ore por sabedoria para seus líderes governamentais 
enquanto eles escrevem, analisam e aprovam leis 
relativas ao tráfico de pessoas.

• Ore por integridade nos altos escalões do seu 
governo.

• Ore para que as leis certas sejam aprovadas 
para combater o tráfico de pessoas, processar os 
traficantes e ajudar as vítimas a se recuperarem.

• Deus, obrigado por trabalhar no sistema legal 
do meu país para aprovar e impor leis que 
impeçam a exploração sexual.

B I L H Õ E S
US$150
DA INDÚSTRIA DO TRABALHO 
ESCRAVO E TRÁFICO DE SERES 
HUMANOS EM TODO O MUNDO

DE TODAS AS 
VÍTIMAS ESCRAVO 
SÃO  C R I A N Ç A S
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