SNJM Anti-tráfico Comitê

Dia Internacional de Oração e Consciência
Sobre o tráfico humano
08 de fevereiro

Festa de Santa Josefina Bakhita
Antecedentes
Josefina Bakhita nasceu no sul do Sudão em 1869. Quando era
criança ela foi seqüestrada, vendida como escrava e sofreu muita
crueldade e abuso. Em 1883 ela foi comprada por um diplomata
italiano e se mudou com a sua família para a Itália. Mais tarde, ela
se tornou uma religiosa e durante 50 anos levou uma vida de oração
e de serviço como Irmã Canossiana. Para mais informações sobre
Josefina Bakhita, clique no link.
http://www.snjm.org/en/our-news/more-news/731-the-snjm-invites-you-tocelebrate-the-first-international-day-of-prayer-and-awareness-against-humantrafficking

Preparando-se para a oração
Decore o lugar onde você vai se reunir com uma imagem de Josefina Bakhita, uma vela para cada
pessoa presente, bem como flores ou uma planta e qualquer outro símbolo que você queira
acrescentar.
Voz 1: No dia 8 de fevereiro de 1947 Josefina Bakhita morreu de uma morte agonizante. No
seu delírio, ela reviveu seus dias como escrava e, muitas vezes murmurou "Tirem as minhas
correntes, elas me machucam."
 Pergunta para partilhar: Você já teve uma experiência difícil que deixou marcas na sua
vida?

Oremos:
Deus Eterno, nós sabemos que você tem um amor preferencial pelos pobres e os pequeninos. Nós
sabemos que você defende aqueles cujos direitos não são respeitados. Lembramos as crianças,
jovens, mulheres e homens que são comprados e vendidos como mercadoria. Você é um Deus de
ternura e misericórdia e não vai esquecer os seus nomes, como eles estão escritos na palma da
sua mão. (acenda uma ou mais velas.)

Voz 2: Refletindo sobre a sua experiência como criança, traficada aos 9 anos de idade, Bakhita
disse: "Eu só pensava na minha família. Gritei pela minha mãe e meu pai com angústia no meu
coração que é impossível descrever. Mas ninguém me ouviu ".
 Pergunta para partilhar: Vocé já se sentiu alguma vez abandonada ou longe da sua
família?

Oremos:

Deus de ternura e de misericórdia dá-nos coragem para falar contra a injustiça e abuso, para
denunciar a violação dos direitos humanos das pessoas traficadas, para ficar do lado dos
pequeninos, e falar por aqueles cujas vozes foram silenciadas. Você é um Deus de ternura e de
misericórdia e não vai esquecer os seus nomes, como eles estão escritos na palma da sua mão.
(acenda mais algumas velas.)

Voz 3: Quando ela tinha 24 anos Bakhita pediu para se tornar membro da congregação das irmãs
com quem vivia há vários anos. A irmã que era a superiora no momento disse-lhe: "Nem a cor
da sua pele nem o seu status social são obstáculos para se tornar uma irmã." Bakhita começou
seu noviciado em dezembro de 1893.
 Pergunta para partilhar: Como eu reagiria se uma mulher que tivesse sido traficada
pedisse para fazer parte da nossa congregação como um membro de votos, associada,
leiga consagrada ou voluntária?

Oremos:

Ó Deus, pedimos-lhe para dar a todos aqueles que trabalham contra o Tráfico Humano
compreensão e determinação, compaixão e sabedoria, coragem e perseverança. Que todos nós
possamos permanecer fiéis ao nosso compromisso de trabalhar individual e coletivamente na
defesa daqueles apanhados na armadilha do tráfico humano. Você é um Deus de ternura e de
misericórdia e não vai esquecer os nossos nomes, como eles estão escritos na palma da sua mão.
(acenda o resto das velas.)
(Permanecer em silêncio por alguns momentos. Música de fundo poderia ser utilizada aqui ou continuar em silêncio
com uma canção e juntando as mãos em sinal de compromisso renovado.)

Oração de encerramento:
Dá-nos, ó Deus, a sabedoria e a coragem para estar perto de todos aqueles que foram feridos no
corpo, coração e espírito. Junto com eles podemos proclamar sua promessa de vida em
abundância, ternura e amor infinito para todos os que são explorados. Toque os corações
daqueles que são responsáveis pela disseminação do Tráfico Humano. Dá-nos força para realizar
o nosso compromisso com liberdade, o Teu dom para todos os Teus filhos e filhas. AMEN.

Ações Possíveis:
•
•
•
•
•

Compartilhe esta oração com outras pessoas
Mantenha-se atualizado sobre o Tráfico Humano, especialmente notícias positivas
Trabalhe para promover uma legislação que irá conter o Tráfico Humano
Reze diariamente pelas vítimas do tráfico e pelo fim do Tráfico Humano
Forme um grupo para agir contra o Tráfico Humano

