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A Aliança Anglicana articula a família das igrejas e 
agências episcopais e anglicanas para construir um 
mundo livre da pobreza, desigualdades e injustiça, 

ecoar as vozes das pessoas mais vulneráveis, reconciliar 
aquelas em situação de conflito e 

salvaguardar a criação. 

Um agradecimento especial para a Comunidade St. John Baptist 
(Inglaterra) pelo seu generoso apoio para essa iniciativa. 
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Boas vindas ao Calendário do Ano para a Liberdade, organizado pela 
Aliança Anglicana. Nós lhe convidamos para juntar-se a nós na medida 
em que nos informamos cada vez mais sobre o tráfico de pessoas e a 
escravidão moderna no mundo de hoje, oramos por transformação e 
agimos para acabar com esses crimes. 

Neste calendário há temas e atividades para cada mês do ano, o que 
nos coloca numa jornada para saber mais sobre o tráfico humano, 
ajudar a fazer algo em relação a isso e encorajar-nos mutuamente para 
lutar contra o tráfico humano e a escravidão moderna, em nível local e 
global. 

Há também intenções de oração que acompanha tudo o que fazemos; 
colocar Deus no centro do nosso aprendizado e ação e nos recordar 
que sem Ele não podemos fazer nada. 

Nós vamos nos preparar para fazer um esforço especial de oração e 
incidência pública no mês de Julho – será o “Mês para a Liberdade”. 
Nós convidamos você e a sua igreja para esse esforço conjunto. Isso 
culminará no Dia Internacional contra o Tráfico de Pessoas, 30 de Julho. 

Temos esperança que você se anime a conectar-se com outras pessoas 
no mundo, aprender umas das outras e reconhecer o papel crucial que 
as igrejas têm na luta contra o tráfico humano. 

Boas Vindas

www.facebook.com/anglicanalliance www.anglicanalliance.orga

“Se nós vamos enfrentar esse mal, então temos que trabalhar 
juntas/os para prevenir este tipo de crime, apoiar as pessoas 

sobreviventes e levar à justiça os criminosos. O conhecimento 
e as informações que as igrejas têm das suas comunidades 

locais as coloca na linha de frente nesta campanha”

-  Sua Graça Justin Welby, Arcebispo de Cantuária

www.twitter.com/anglialliance

Agradecemos por caminhar conosco neste ano! Não esqueça de 
checar nosso sitio na internet e de nos seguir nas redes sociais para 
atualizações regulares. 

Nosso sitio na internet sobre o tráfico humano é: 
https://anglicanalliance.org/development/ending-human-trafficking/o-
ano-para-liberdade/

Os links para o Facebook e Twitter estão indicados abaixo. Nós ainda 
usaremos a hashtag #ChurchesAgainstTrafficking. 

Você também pode inscrever-se para receber nossos correios 
eletrônicos e comunicados a cada dois meses: 
https://anglicanalliance.org/news/mailing-list.

E mantenha-se em contato tanto nas redes sociais como por correio 
eletrônico, contanto sobre como você apoia a luta contra o tráfico 
humano e a escravidão moderna.  

Bênçãos a todas/os vocês,

A Aliança Anglicana 

# ChurchesAgainstTrafficking
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As 7 Áreas 
Durante todo o ano de 2018 nós estaremos engajadas/os nestas 7 áreas 
indicadas abaixo.  Através das comunidades locais, todas as igrejas podem 
fazer algo, especialmente no que diz respeito à oração e à prevenção. 

a Oração
É uma ação transversal em todas as áreas. Orar individualmente e como 
comunidade/igreja para ver mudanças e buscar orientação e benção divina 
para o trabalho realizado e a realizar. 

a Prevenção 
Trabalho de conscientização nas comunidades e igrejas; reduzir a demanda 
(por exemplo: por produtos mais baratos e serviços baseados em trabalho 
escravo) e reduzir situações de vulnerabilidade, que colaboram para o 
tráfico.

a Proteção 
Tomar medidas para tirar as vítimas da escravidão; casas-abrigo; atenção 
às necessidades imediatas, abrigo e reabilitação a longo prazo, prevenindo 
assim a que o tráfico aconteça novamente; oportunizar a volta às famílias e 
repatriação ou realocação.

a Ação Judicial 
Encaminhar para aconselhamento legal; acompanhamento das pessoas 
sobreviventes durante toda a ação judicial  

a Parceria
Com outras igrejas, religiões, organizações baseadas na fé e agências – 
ONGs, governos, ONU.

a Política – Legislação
Advocacy em nível local, nacional e regional para que haja políticas 
públicas e legislação aprovadas e implementadas para que o sistema possa 
mudar para melhorar a prevenção e redução do tráfico.

a Participação 
Encorajar engajamento individual e corporativo em todas as partes das 
igrejas, incluindo o Ano para a Liberdade e o Domingo para a Liberdade 
no calendário das mesmas. 

Voz 1: Neste solo sagrado de louvor. 
Neste lugar sagrado de oração. 
Nós ouvimos a voz da Liberdade 

gritando “Deixe meu povo ir” 

Todas/os: Pai e mãe, Deus da liberdade, 
Que nos dá vida, 

Livra-nos de todos os males: 
E faz de nós protetoras/es das vidas das outras pessoas. 

 
Voz 2: Onde há correntes oprimindo as filhas e filhos de Deus, 

Onde as pessoas humanas são consideradas um negócio, 
Que nossas palavras expressem nossa promessa, 

De uma terra onde a liberdade seja doce, onde corra leite e mel 
 

Todas/os: Pai e mãe, Deus da liberdade, 
Que nos dá vida, 

Livra-nos de todos os males: 
E faz de nós protetoras/es das vidas das outras pessoas. 

 
Voix 3: Dê-nos a fé para enfrentar os Faraós, 
Que enchem seus bolsos graças a essa praga. 

Envia-nos como madrinhas e padrinhos da salvação, 
Servas e servos féis; serventes do amor. 

 
Todas/os: Pai e mãe, Deus da liberdade, 

Que nos dá vida, 
Livra-nos de todos os males: 

E faz de nós protetoras/es das vidas das outras pessoas. 

Oração para a Liberdade 

A oração para a Liberdade é feita pelas igrejas globalmente no 
Domingo para a Liberdade. Para fazer o download da Oração em 

outras línguas e obter mais informações vá ao nosso sitio na internet:  
www.freedomsundayglobal.org
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Janeiro
Introdução 
Por favor visite nosso sitio na internet em: 
https://anglicanalliance.org/development/ending-human-trafficking/o-ano-
para-liberdade para assistir o vídeo de lançamento da “Ano para a Liberdade” 
e para manter-se informada/o e atualizada/o sobre cada atividade que será 
realizada em cada mês. 

Oração
a Prepare o seu coração
Tome um tempo para pensar sobre o ano pela frente e peça a Deus para lhe 
dar sabedoria e entendimento na medida em que iniciamos essa jornada 
conjunta. 

O Papa, o Arcebispo de Cantuária e outros lideres religiosos mundiais 
se encontraram em 2 de Dezembro de 2014 e comprometeram suas 
comunidades de fé a trabalhar juntas para trabalhar para o fim da escravidão 
moderna e do tráfico de pessoas. O Papa Francisco tem chamado isso “um 
crime moderno contra a humanidade”.

Nós não podemos enfrentar isto sozinhas/os. 
É vital que as igrejas trabalhem juntas. 

 
A Aliança Anglicana trabalha de perto com a Caritas Internationalis e o 
Exército da Salvação em seus esforços globais contra a escravidão moderna. 
Orem para que este “Ano para a Liberdade” anime a unidade das igrejas em 
enfrentar conjuntamente a escravidão moderna e o tráfico humano em nível 
global. 

Fevereiro
Tema: Prevenção
Através de sua presença em diferentes comunidades ao redor do mundo, 
as igrejas têm um papel chave no trabalho de conscientização para 
prevenir o tráfico humano.  Aqui alguns passos simples para seguir.

Atividades
a Tome conhecimento, aprenda mais sobre o tráfico humano
O tráfico humano é o movimento ou o recrutamento usando artimanhas ou 
coerção com o propósito de exploração. É um abuso violento dos direitos 
humanos. As vítimas podem sofrer medo, abuso físico, tortura e ameaça às 
suas famílias. As pessoas que promovem o tráfico querem controlar as vítimas 
e quebrar seu espírito. 

a Descubra mais
Qual é a situação do tráfico humano e a escravidão moderna em seu país? 
Procure nas notícias. Convide alguém do governo ou de alguma ONG que 
trabalha nesta área para conversar com sua igreja sobre como prevenir o 
tráfico humano. Faça uma lista de maneiras pelas quais as comunidades 
podem conscientizar e ajudar com a prevenção.

a Proteja você mesma/o e a outras pessoas
É importante estar consciente de como as pessoas que promovem o tráfico 
recrutam gente, através do engano e da coerção, e como você pode ajudar 
sua comunidade a prevenir que pessoas sejam traficadas. Procure saber como 
conseguir ajuda se alguém está em situação de risco.

a Informe-se e informe outras pessoas
Faça uma campanha de conscientização na sua igreja e comunidade local. 
Converse com pessoas jovens quando essas receberem convites para 
trabalhar fora da sua comunidade local e cheque se isso é seguro e válido. 
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Março
Atenção especial: África
Igrejas na África partilharão 
exemplos de como elas estão 
enfrentando o tráfico humano e a 
escravidão moderna.

Não esqueça de checar nosso 
sitio na internet e nos seguir nas 
redes sociais para atualização 
e mais informação. Também 
assine nosso boletim: https://
anglicanalliance.org/news/
mailing-list.

a Orar por todas as igrejas na África para que elas incluam em sua 
agenda a reflexão e ações contra o tráfico de pessoas em nível local, 
nacional, regional e global. 

a Orar por espaços seguros onde as vítimas podem procurar ajuda, e 
por maneiras efetivas das igrejas apoiarem as pessoas sobreviventes em 
parceria com governos e sociedade civil organizada. 

a Orar para que os governos de todos os nossos países possam alocar 
mais recursos para enfrentar e acabar com o tráfico de pessoas e a 
escravidão moderna. 

a Orar para que nossas igrejas possam estabelecer parcerias entre 
elas, trabalhar em rede com outras denominações, grupos religiosos 
e ONGs e juntar-se à campanha, para que elas possam compartilhar 
recursos e experiências e fortalecer nossos esforços individuais. 

Abril
Atenção especial: América do Norte

Neste mês uma consulta regional acontece no Canadá sobre o tráfico 
de pessoas e o que as igrejas e comunidades de lá podem fazer para 
enfrentar esse crime. Mais informações sobre o tráfico na região estarão 
em nosso sitio na internet neste mês. 

Webinar
A Aliança Anglicana oferecerá um webinar 
em seguida à consulta no Canadá, que trará 
perspectivas globais sobre o tráfico humano e a 
escravidão moderna. 

Você pode juntar-se a nós on line para uma hora 
de discussão e debate. Mais detalhes serão 
oferecidos em nosso sítio na internet no começo 
do mês. 

Oração
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Maio
Tema: Proteção

Elas podem estar constrangidas a trabalhar por dívida ou ter parte do 
seu salário retido “na fonte”

Pode haver sinais de abuso físico, ou as pessoas podem parecer 
ansiosas demais, com medo ou baixa-estima

Elas podem ter muito pouco ou nenhum contato com suas 
famílias ou pessoas amadas porque seus passaportes foram 
retidos ou seus movimentos restringidos

Elas podem estar relutantes em procurar ajuda e parecem apavoradas 
para falar com pessoas estranhas ou autoridades

O tema desse mês é sobre reconhecer as vítimas da escravidão moderna 
e informar isso para as agências apropriadas para que elas possam tomar 
providências. Elas [as vítimas] precisam de proteção para não caírem 
novamente no ciclo do tráfico.

O primeiro passo para acabar com o tráfico humano é identificá-lo. Há vários 
sinais que podem nos ajudam a identificar essa situação onde pessoas estão 
sendo usadas como escravas: 

a Perceba os sinais
Descubra como perceber os sinais de tráfico humano e escravidão moderna, e 
pense que talvez você possa ter visto em sua região

a Descubra mais 
Crie uma lista de telefones para denúncia e de serviços locais que estão 
a disposição para ajudar as pessoas que se encontram em situação de 
escravidão em sua área
 
a Mantenha-se seguro/a sempre 
Traficantes são criminosos perigosos. Não tome nenhuma decisão apressada 
de resgatar alguém. Fale com as autoridades locais ou ONGs especializadas 
que lhe darão o apoio necessário. 

Atividades

Junho
Tema: Situações de Emergência
Esse mês estaremos prestando atenção na prevalência de tráfico humano em 
situações de emergência. Por exemplo, em situações de conflito, desastres 
naturais ou perseguição, onde as pessoas são forçadas a sair de suas casas, 
deixando-as mais vulneráveis e mais expostas a situações de exploração e 
tráfico humano. 

Você pode ler mais sobre isso através dos materiais disponíveis no nosso 
sitio na internet este mês: https://anglicanalliance.org/development/ending-
human-trafficking/o-ano-para-liberdade/

Atenção especial: Europa
A crise envolvendo pessoas refugiadas 
na Europa é um exemplo de uma 
emergência humanitária que tem 
deixado pessoas mais vulneráveis ao 
tráfico humano. Mais detalhes estarão 
disponíveis no nosso sitio na internet 
neste mês. 

a Semana Mundial em atenção às pessoas refugiadas
De 18 a 24 de junho de 2018 comunidades ao redor do mundo celebrarão as 
contribuições que as pessoas refugiadas trazem para suas sociedades e se 
comprometerão em apoiá-las. Esta semana está ligada ao Dia Internacional 
da Pessoa Refugiada, que celebramos a cada 20 de junho.  

a Descubra mais
A conexão entre crises humanitárias e tráfico humano não é frequentemente 
tomada em conta pelas pessoas que trabalham em situações de emergência. 
Invista um pouco do seu tempo para saber mais sobre como as pessoas 
podem ficar mais vulneráveis, tornando-se presas fáceis para o tráfico durante 
e depois as crises humanitárias. Também, o que é necessário ser feito para 
impedir que os traficantes continuem tirando vantagem nestes momentos de 
intensa vulnerabilidade. 

Atividades
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Julho
30 de Julho é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Nossos temas este 
mês enfocarão na Participação e na Oração – duas das maneiras chaves de 
atuar contra o tráfico de pessoas. Dê uma olhada em nosso sitio na internet 
e também nas redes sociais para descobrir sobre o que estamos orando e 
quais as atividades previstas para esse mês. 

Webinar
Junte-se a nós on line para ouvir das igrejas ao redor 
do mundo sobre como elas tem se engajado com 
o Mês para a Liberdade e o que elas estão fazendo 
para enfrentar o tráfico de pessoas nas suas regiões. 
Você pode também contribuir com a discussão 
compartilhando o que você tem feito neste mês. 

Atividades
a Colagem de Fotos
Envie-nos as fotos que tirarem e imagens das atividades que vocês têm 
conseguido realizar até agora para estar mais envolvida/o com o tema e a 
realidade do tráfico de pessoas e do trabalho de conscientização. Você pode 
enviar uma foto de um evento que você participou, ou uma imagem de algo 
que simbolize suas atividades, como uma oração ou um texto de reflexão. 
Você pode enviar por correio eletrônico ou compartilhar através das nossas 
redes sociais utilizando a hashtag #ChurchesAgainstTrafficking. 

Por favor, lembre-se: nunca compartilhe uma foto nas redes sociais que 
possa por em perigo a você mesma/o ou a alguém sobrevivente.

Mês para a Liberdade

a A oração para a liberdade 
Nós vamos continuar orando a Oração para a Liberdade durante todo o mês. 
Esta oração pode ser encontrada no começo deste livreto. Nós encorajamos 
vocês a compartilharem suas próprias orações e reflexões conosco nesta 
jornada conjunta para eliminar o tráfico de pessoas e a escravidão moderna. 

Agosto
Tema: Ação Judicial
Uma vez que você identificou os sinais da escravidão moderna, é muito 
importante informar isto. Mas lembre-se de fazer somente se isto não 
prejudicar sua segurança. Dicas sobre como manter você e sua igreja em 
segurança estarão disponíveis em nosso sitio na internet este mês. Para 
acabar com o tráfico humano, as pessoas que são as perpetradoras desse 
crime precisam sofrer uma ação judicial e serem levadas à justiça. 

a Denuncie
A ONG internacional chamada Stop the Traffik tem uma lista de telefones 
de denúncia em alguns países para que se possa informar situações de 
tráfico ou escravidão moderna. Olhe no sitio da internet dela:  
https://www.stopthetraffik.org/share-information/contact-authorities/

a Compartilhe informação 
Você também pode compartilhar informação anonimamente no sitio da 
internet dessa ONG chamada Stop the Traffik: https://www.stopthetraffik.
org/share-information ou fazer o download do aplicativo ‘Stop App’. 
A informação será usada para recolher dados sobre o tráfico e ajudar 
no trabalho de prevenção nas comunidades mais vulneráveis. Não 
é feito para ajudar vítimas individualmente – para isso você precisa 
denunciar através do telefone disponível em seu país ou contatar alguma 
autoridade responsável por essa área. 

Lembre-se que sua segurança vem em primeiro lugar. 

Atenção especial: Oriente Médio

Este mês nós compartilharemos notícias e 
materiais sobre como as igrejas do Oriente 
Médio estão se engajando no enfrentamento 
ao tráfico humano. 

Oração
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Setembro
Tema: Parceria 
Nós trabalharmos melhor quando nós trabalhamos juntas/os. O mandato 
da Aliança Anglicana é de conectar; facilitar relações e encorajar igrejas 
e agências da Comunhão Anglicana para trabalhar em parcerias no seu 
ministério de desenvolvimento transformativo, ajuda humanitária e advocacy 
(incidência pública) globalmente. 

Nós estamos já há algum tempo trabalhando em parceria com o Exército 
da Salvação, Caritas Internationalis e Stop the Traffik organizando consultas 
regionais. Também continuamos colaborando com outras igrejas e 
organizações para acabar com o tráfico de pessoas. Este mês nós olharemos 
mais atentamente sobre como nós podemos promover parcerias dentro da 
Comunhão Anglicana e congregar mais gente no enfrentamento ao tráfico 
humano. 

Atividades
a Saiba mais
Novos materiais estão sendo produzidos para o engajamento e a unidade 
das igrejas e suas comunidades no enfrentamento ao tráfico. Dê uma 
olhada em nosso sitio na internet este mês – esses materiais nos ajudarão 
a trabalhar melhor em conjunto com aquelas pessoas e organizações ao 
nosso redor nos nossos esforços de enfrentar o tráfico humano. 

a Participe
Olhe novamente para as atividades já feitas neste ano e reflita sobre o que 
você aprendeu das pessoas que você encontrou; vá para o nosso sitio na 
internet e assista aos webinars que aconteceram em Abril e Julho; e junte-
se a nós em nossas redes sociais com #ChurchesAgainstTrafficking

a Ore a Deus para revelar a você caminhos pelos quais você pode se juntar 
com outras pessoas, e para guiar você para que encontre outras pessoas que 
tem sede de saber mais e de fazer mais. Por favor, compartilhe suas orações 
através das redes sociais.

Outubro
Atenção especial: Ásia
Um fórum regional no Leste Asiático acontece neste mês na região, 
nos introduzindo nos desafios contextuais que a região enfrenta. 

Igrejas na Ásia compartilharão exemplos da região sobre como 
elas estão engajadas enfrentando o tráfico humano. 

Atividades
a Domingo para a Liberdade
No dia 14 de Outubro de 2018, que é o domingo mais próximo do Dia 
Europeu contra a Escravidão Moderna (18 de Outubro), as igrejas da Europa 
estarão celebrando o Domingo para a Liberdade. Dê uma olhada no nosso 
sitio na internet para saber mais sobre o que elas estão fazendo para marcar 
esse dia e faça o download dos materiais disponíveis para ajudar a sua igreja 
a engajar-se em seu contexto. 

Lembre-se que você pode escolher qualquer domingo no ano que você 
achar mais apropriado para marcar o Domingo para a Liberdade. 

Oração



17 18

Novembro
Tema: Políticas públicas
As Igrejas podem falar e fazer a diferença. Nós podemos influenciar 
os governos para que tenham políticas e legislação mais efetivas no 
enfrentamento do tráfico e escravidão moderna. Há também muito que nós 
podemos fazer como indivíduos para transformar nossas próprias práticas 
e influenciar o jeito como o mundo funciona. Por exemplo, a escravidão 
moderna é prevalente em muitas cadeias de produção dos produtos que 
compramos. Onde nós compramos as coisas do dia-a-dia importa. Preste 
atenção. 

Atividades
a Rastros da escravidão
Faça uma pesquisa no sitio na internet www.slaveryfootprint.org e descubra 
como as coisas que você pode estar comprando são feitas por pessoas 
aprisionadas na escravidão moderna.  

a Compre “sem-escravidão”
Descubra quais companhias das quais você compra que tenham uma política 
de transparência sobre sua cadeia de produção e tenha certeza de que os 
produtos não são resultado de trabalho escravo. Por exemplo, este sitio na 
internet abaixo lista companhias nos Estados Unidos que são certificadas com 
o selo do “comércio justo”: 
http://www.endslaverynow.org/act/buy-slave-free/slave-free-companies

Atenção especial: Pacífico
Este mês as igrejas na região do Pacífico compartilharão seu trabalho e 
como as pessoas estão se engajando para enfrentar o tráfico de pessoas. 

Dezembro
Atenção especial: 
América Latina e Caribe 

Webinar
Junte-se a nós on line para ouvir das igrejas ao redor 
do mundo sobre como elas tem se engajado com 
o Ano para a Liberdade e o que elas têm feito para 
acabar com o tráfico humano e escravidão em suas 
regiões. 

Atividades

Este mês as igrejas na região da América Latina e 
Caribe compartilharão suas experiências de trabalho 
para acabar com a escravidão moderna e o tráfico 
humano. Preste atenção em nosso sitio na internet para 
mais informações. 

a Dia Internacional pela Abolição da Escravidão 
Em Dezembro de 2018, nós estaremos marcando o Dia Internacional pela 
Abolição da Escravidão. Esta é mais uma oportunidade para engajar sua 
igreja no marco do Domingo para a Liberdade e tomar algum tempo para o 
trabalho de conscientização sobre o tráfico humano e escravidão moderna.       

a Por favor, ore por proteção, força e apoio para aquelas pessoas que 
estão sendo traficadas na região. 

a Ore por aquelas pessoas vivendo na região, para que sejam 
mais conscientes dos sinais de tráfico e escravidão e sintam-se mais 
empoderadas para investigar e responder adequadamente.

a Ore também pelas pessoas que traficam outras pessoas: por uma 
mudança nos seus corações e mentes e para que se convertam ao caminho 
do Senhor. 

Oração
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Muito obrigada/o por juntar-se a nós nesta jornada 
de descobrir mais sobre o tráfico humano e a 

escravidão moderna, e por tomar parte neste ano de 
oração, advocacy e ação para acabar com isso. 

Durante este ano nós temos olhado para as 
diferentes regiões na Comunhão Anglicana e de 

como as igrejas nestas regiões estão respondendo 
ao tráfico de pessoas. 

Nossa jornada não termina aqui! Por favor junte-se 
novamente à Aliança Anglicana em 2019 na medida 
em que continuamos a enfrentar o tráfico humano e 

a escravidão moderna. 

Siga-nos no Facebook e Twitter, e inscreva-se para 
receber nossas notícias e atualizações: 

 https://anglicanalliance.org/news/mailing-list

Obrigada/o

www.anglicanalliance.orga

# ChurchesAgainstTrafficking

www.facebook.com/anglicanalliance 

www.twitter.com/anglialliance


