
Caminhando pela dignidade 

Itinerário orante para o 9º Dia Mundial de Oração 
e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas

Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria
GT Permanente contra o Tráfico de Pessoas



      Como Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, na vivência
do compromisso místico-profético com a vida, queremos refletir, rezar e agir
diante da triste realidade do tráfico de pessoas.
      O 9º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas 2023,
que será celebrado no dia 08 de fevereiro, memória litúrgica de Santa Josefina
Bakhita, nos convoca ao profetismo em favor da vida e da justiça. Cada uma de
nós pode e deve contribuir com essa causa missionária.
     Por isso, em comunhão com a Igreja, de mãos dadas com a Vida Religiosa
Consagrada no mundo, nos unimos na rede mundial de oração que acessa o
coração de Deus em favor das vítimas dessa chaga social .
     Abramos os ouvidos, a mente e o coração para este clamor que brada aos
céus.
    Neste subsídio, indicamos alguns elementos, cantos e sugestões que nos
ajudarão a rezar: Cartaz para afixar nas portas, vela e a imagem de Santa
Bakhita.

       Boa oração!

Apresentação
Queridas Irmãs, leigos e leigas,

Grupo de Trabalho Permanente 
contra o Tráfico de Pessoas ICM
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Caminhar Juntas/os

   O Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas é
uma convocação da Rede internacional Talitha Kum, da União
Internacional das Superioras Gerais, a UISG.  Neste ano, o tema é
“Caminhando pela dignidade”. Somos chamadas/os a pôr os pés a
caminho e peregrinar por e com as/os mais vulneráveis que sofrem
essa violência.

Invocar a Santíssima Trindade
Cantando
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Olhar a realidade

   Rezemos contemplando a realidade: Já sabemos que o tráfico de
pessoas é caracterizado pela prática do aliciamento, recrutamento,
transferência e utilização das pessoas para fins de exploração sexual,
servidão doméstica, trabalho escravo, tráfico de órgãos, entre outras
modalidades. 
    O tráfico de pessoas é a mercantilização e exploração comercial
criminosa que viola a dignidade do ser humano em todas as dimensões,
especialmente em sua condição de filho/a amado de Deus.
        A pandemia do Covid-19 escancarou outras pandemias. Aprofundou a
desigualdade social e pesou mais ainda sobre os/as vulneráveis. 
       No contexto de mundo, impera os conflitos armados, crises climáticas
e ambientais. No Brasil é visível os resultados dos recentes desmontes
das políticas públicas que garantem o acesso mínimo à cidadania e apoio
socioassistencial. O Estado não pode ser ausente no enfrentamento
dessa “chaga social” que atinge cotidianamente muitos empobrecidos e
empobrecidas em diversas regiões do nosso país. 
   Como mulheres consagradas, como leigos e leigas discípulas/os
missionárias/os de Jesus Cristo, nas realidades em que estamos
inseridas/os, assim como nossa Fundadora Bárbara Maix, somos
convocadas/os a sair, ir às ruas e estradas, caminhando pela defesa da
dignidade daqueles e daquelas que Deus nos confia. 

Você se coloca a caminho? 
O que te motiva a dizer SIM?

Breve momento para resposta pessoal

"É o Reino, Reino de Deus. 
Nossa meta: vida e paixão.
É o pobre, o preferido,
no amor que faz nossa missão."

Encerrar esse momento cantando
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Acender a luz

Rezar com a Palavra

Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra,
Inunda meu ser. Permanece em nós.

Invocamos a presença e intercessão de Santa Josefina
Bakhita diante da realidade que rezamos. Josefina nasceu
no Sudão, em 1869, e faleceu na Itália, em 1947. Viveu
terríveis anos de escravidão. Mais tarde ingressou na
Congregação das Irmãs Canosianas. Bakhita é a padroeira
de todos aqueles e aquelas que sofrem a violência do
tráfico humano. Mirando o exemplo luminoso dessa santa,
somos convidados a crescer no verdadeiro amor a todas as
pessoas. Acendemos a luz que iluminará nossa caminhada.

Naquele tempo,

"Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca.
Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para
poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica
aqui no meio!". E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou
fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?". Mas eles nada disseram.
Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros
de coração; e disse ao homem: "Estende a mão.". Ele a estendeu e a mão
ficou curada. Ao saírem, os fariseus  com os partidários 
de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, 
a maneira como haveriam de matá-lo."

- Palavra da Salvação.

Acender a vela e colocar a imagem de Santa Bakhita no início do caminho montado

Marcos 3,1-6

Reflexão em comunidade 5



A Caminho
A cada citação, utilizar cartazes enviados acrescentando na caminhada

Caminhando com os OLHOS abertos para reconhecer os
processos que induzem milhões de pessoas, especialmente os/as
jovens, à exploração e ao tráfico de pessoas; 

Com base no documento elaborado pela Rede Talitha Kum, refletiremos o
nosso ser e agir. O Dia de Oração nos chama a caminhar pela dignidade.
Nossa força vital deve contribuir para essa causa missionária com
disponibilidade para aproximar, agir, integrar e formar redes.
Contemplemos:

Caminhando com um CORAÇÃO atento para descobrir os passos
dados diariamente por milhares de pessoas em busca de liberdade
e dignidade, caminhos de cuidado, inclusão e empoderamento; 

Caminhando com esperança em nossos PÉS para promover ações
contra o tráfico de pessoas que nos permita redescobrir a dignidade,
despertar a alegria de viver e resgatar a esperança, deixando-nos
inspirar pelos/as jovens, sua criatividade e força espiritual. 

Caminhando em UNIDADE para construir uma cultura de encontro
que leve à conversão dos corações e à sociedades inclusivas,
capazes de desconstruir os preconceitos, a invisibilidade do
tráfico de pessoas e a tutelar os direitos de cada pessoa
vulnerável ou escravizada.

Que atitudes proféticas podemos adotar
em nossa realidade? Breve momento para resposta pessoal

Encerrar cantando "Samba Social "- Zé  Vicente

Defender o direito, respeitar a justiça
Promover a vida eis a nossa missão
Defender o direito, respeitar a justiça
Promover a vida eis a nossa missão neste chão 
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O Carisma ICM, dom de Deus, desde sua origem, tem o compromisso com
as mulheres, jovens e crianças escravizadas e exploradas pelo tráfico de
pessoas. O Documentário ICM aponta que a Bem-Aventurada Bárbara
Maix era sensível à vulnerabilidade pela qual muitas jovens passavam. 

Bárbara Maix e a luta contra Tráfico de Pessoas

“Causava-lhe dor, ver tantas jove

interior, vindas a  Viena, em busc

trabalho para uma vida melhor, s

aos poucos, levadas à desgraça

Desta convicção brota o compromisso de enfrentar o tráfico de pessoas,
atuando na sensibilização, prevenção e incidência política. Diante disso
pensemos:

“Causava-lhe dor, ver tantas

jovens do interior, vindas a 

 Viena, em busca de trabalho

para uma vida melhor, sendo,

aos poucos, levadas à desgraça”

Como Congregação, quais passos damos nessa causa?
Como Comunidade, quais passos demos nessa causa?

Reflexão em Comunidade
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Preces em Comunidade

Senhor, fazei com que sejamos sempre sensíveis aos gritos
dos irmãos e irmãs vítimas do tráfico de pessoas.

R.: Pela intercessão de Santa Bakhita, ouvi-nos, Senhor

Senhor, abençoai e fortalecei a fé e a missão das religiosas
e religiosos, leigos e leigas comprometidas/os com a luta
contra o tráfico de pessoas.

R.: Pela intercessão de Santa Bakhita, ouvi-nos, Senhor

Maria, Mãe de Deus e da Vida,
Rogai por nós!

Bem-aventurada Bárbara Maix, olhai com proteção para
as/os jovens desempregadas/os vítimas da exploração
sexual, do trabalho escravo, da exploração infantil do
trabalho
Rogai por nós!

Santa Bakhita, padroeira das pessoas traficadas, 
Rogai por nós!

Jesus Cristo, libertador de toda escravidão,
Libertai-nos!

Trindade Santa, fazei de nós profetizas e profetas da
dignidade e da vida, 

AMÉM.
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Canto Final
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1. Bakhita, és feita de amor,
Do Sudão bela flor,
Carregada de dor!
Criança inocente e feliz,
o teu próprio país
Sua escrava te quis...
Bakhita, amada por Deus,
Providência dos céus,
Nestes passos só teus!
Mistério que o teu coração
Soube ler com razão:
Deus não chama em vão!

2. Bakhita, que duro sofrer
Foi preciso viver
Para enfim livre ser!...
Maior foi o teu coração,
Feito amor-compaixão
Pra com todo irmão!...
Bakhita, "Aquele que é"
Te manteve de pé
Nos caminhos da fé!
Em ti, o vazio deu vez
Ao Senhor, que te fez
Grande na pequenez!

3. Bakhita, no céu com Jesus,
Nossa Divina Luz,
Tua glória reluz!
Porque tu lhe foste só "sim",
Participas, enfim,
Do eterno festim!...
Bakhita, estende tuas mãos
Sobre tantos irmãos
'Inda na escravidão!
E dá-nos na terra buscar
Paraíso além-mar,
Para a Vida herdar!

Refrão:
Afortunada, tua fé ardente te levou até Deus,
Já no teu coração, a chamar-te: "Oh! Vem"!
Tu, bem-amada, ouve tua gente: que contigo,
nos céus, O Divino "Patrão" nós possamos
louvar! (louvar)

Final: Amém!

À BAKHITA "AFORTUNADA"
Letra e música: Ir. Miria T. Kolling

Cantar ou ouvir em comunidade



Caminhando pela dignidade 

NÓS REZAMOS PELO
FIM DO TRÁFICO DE PESSOAS!
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Congregação das Irmãs do 
Imaculado Coração de Maria

08 de fevereiro |  Dia de Santa Josefina Bakhita

DENUNCIE!
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