
A Justiça e o Valor das Coisas 

“Também disse Deus:  Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa 

semelhança ... Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.”  

Gênesis 1:26, 31 (RA) 

Reflexão 

Em um artigo sobre o tráfico sexual, na revista The Officer, a General Helen Clifton 

escreveu: “...recusamo-nos a fechar nossos olhos ou a aceitar tal coisa como sendo 

inevitável.” 

O Relatório sobre o Tráfico de Pessoas (junho 2011), diz: “Os passos sistêmicos e 

estruturais necessários para prevenir o tráfico humano devem refletir uma mudança 

cultural que rejeita a escravidão moderna, aborda a demanda que alimenta esse crime e 

requer uma responsabilidade pessoal.” 

Todas as pessoas são criadas à imagem de Deus e todas são iguais aos Seus olhos. 

Recusamo-nos a fechar nossos olhos a um mundo onde o abuso e a escravidão são a 

norma para muitos destes que têm sido “criados à imagem de Deus.” 

Orações 

Senhor, dá-nos olhos para ver, sabedoria para interpretar, um coração responsivo e a 

bravura para nos envolvermos nos locais onde homens, mulheres e crianças vivem em 

escravidão.  Que nossas escolhas diárias não incluam ações que acrescentem mais peso 

ao fardo das pessoas cujas vidas são cativas de uma escravidão criada pelas nossas 

necessidades, nossa ganância e nossas ações impensadas. 

Pessoal 
Senhor, minha vida é feita de decisões aparentemente comuns, contudo, reconheço que 

algumas vezes essas simples ações têm resultados não-intencionais que facilitam a 

escravidão de outros.  Ajuda-me a ser sábio e reflexivo em minhas decisões, a viver 

com simplicidade, fazendo escolhas ponderadas; a aceitar a responsabilidade das 

escolhas que tomo com conhecimento de causa e a não responder meramente aos apelos 

emocionais de minha vontade.  Senhor, ajuda-me a me fazer ouvir quando as pessoas de 

poder e influência criam situações que limitam a justiça para meus irmãos e irmãs que 

são criados à Tua imagem.  Senhor, ajuda-me a nunca desistir ou perder a esperança 

quando confrontado com a enormidade do mal que chamamos de tráfico humano.  Que 

as pessoas de Tua Igreja sejam parte da solução a esse assunto mundial.  Senhor, por 

favor, dá-nos sabedoria e energia para a batalha.  Amém. 

Corporativo 
Senhor, há governos que escravizam e aprisionam seus cidadãos por meio do abuso do 

poder.  Isso não é aceitável, e pedimos que a mudança venha e que justiça prevaleça. 

Há corporações cuja viabilidade financeira advém do trabalho escravo.  Isso não é 

aceitável, e pedimos que a mudança venha e que justiça prevaleça. 



 

Há indivíduos que enriquecem às custas da degradação e do abuso de outros.  Isso não é 

aceitável, e pedimos que a mudança venha e que justiça prevaleça. 

 There are people who refuse to see that their actions facilitate abusive and 

disempowering limitations on others. This is not acceptable and we ask that change will 

come and justice will prevail.  Há pessoas que se recusam a ver que suas ações impõem 

limitações abusivas e incapacitantes sobre outros. Isso não é aceitável, e pedimos que a 

mudança venha e que justiça prevaleça. 

E, Senhor, se tivermos de ser os desencadeadores da mudança e os facilitadores da 

justice, dizemos “sim” – com a ajuda de Deus. 

A Igreja 

Senhor, como pessoas que se unem para adorar-Te e servir em Teu nome, pedimos por 

clareza e sabedoria em nossos esforços.  Que nossa mordomia e generosidade tragam 

alívio e libertação àqueles que estão escravizados pela pobreza.  Que nossa doação 

pessoal e corporativa seja um reflexo de nosso reconhecimento alegre de Tua graça, 

misericórdia e de Teu amor e de nossa confiança em Ti. 

Eu 
Acrescente sua própria reflexão e oração pessoal sobre a injustiça do tráfico humano e 

seu compromisso para a ação. 

Dois pensamentos: 

  “O que vocês pedirem em meu nome, euo farei.”  João 14:14 (NVI) 

  “Cristo não tem mãos, tem apenas as nossas mãos, para fazer Seu trabalho hoje.” 

Annie Johnson Flint 

  

  

  

 


