
2021 #PARAALÉMDAESCURIDÃO CAMPANHA 
DE ORAÇÃO DE COMPROMISSO DO ALIADO

A Comissão de Justiça Internacional do Exército de Salvação lhe convida a unir-
se com salvacionistas e amigos ao redor do mundo para participar da Cam-
panha de Oração de Compromisso do Aliado Para Aém da Escuridão 2021.

VEJA COMO VOCÊ E SEUS AMIGOS 
PODEM PARTICIPAR:

1 Comprometa-se  a tornar-se um aliado, lutando por um mundo onde 
a escravidão moderna e o tráfico de pessoas não exista maissonnes.

Parte de ser um ‘aliado’ significa dedicar-se à oração, usando o seu privilégio e 
poder para levantar um clamor e viver uma vida que incorpore a justiça holística.

2 Filme um vídeo de si mesmo dizendo as palavras da 
Oração de Compromisso do Aliado abaixo na sua língua.
Convide os seus amigos a participarem também. 

3 Carregue  la vidéo de votre prière d’engagement en tant 
qu’allié sur YouTube. 
O nome do vídeo deve ser  “2021 Beyond The Dark Ally Prayer Commitment”  
com o seu nome e cidade de origem. 

Entre em contato com a pessoa no seu território responsável por coordenar os es-
forços contra o tráfico de pessoas na sua comunidade.
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Mande  o link do seu vídeo por email para 
ihq-mshtr@salvationarmy.org junto com o seu nome e 
território até 31 de agosto. 

Continue  a orar, aprender e agir muito além do dia de oração 
pelas vítimas do tráfico de pessoas.

Estaremos estreiando todos os vídeos submeti-
dos ao redor do mundo no dia anual de oração no 
domingo, 26 de setembro! 

/salvarmyisjc @salvarmyisjc

@salvarmyisjc

InternationalSocialJusticeCommission

salvationarmy.org/isjc

https://www.facebook.com/salvationarmyisjc
https://www.instagram.com/salvarmyisjc/
https://twitter.com/SalvArmyISJC
https://www.youtube.com/channel/UCpvbTnoBszJgTcbgc8DGxfQ
http://salvationarmy.org/isjc


ORAÇÃO DE COMPROMISSO 
DO ALIADO: 

Eu ouço os gritos de fi lhas e fi lhos para além da escuridão,  trafica-
dos e escravizados para o lucro de outros. 

Eu estou com você. 
Vejo a próxima geração de crianças vulneráveis como alvo 

dos prazeres mundanos.

Eu me uno àqueles na l inha de frente,  defendendo a l iberdade 
das vítimas da opressão e caminhando ao lado 

dos sobreviventes. 

Eu lamento pelas vezes em que,  consciente e inconscientemente, 
contribuí  para a escravidão moderna e o tráfico de pessoas por meio 

da minha ignorância,  do meu privi légio e do meu poder aquisitivo.

Que as minhas orações,  e as do seu povo, se transformem em 
ações enquanto lutamos juntos contra a injustiça.

Eu vou lutar por você.

Eu reconheço você. 

Eu me recuso a ser cego.

Não somos l ivres até que todos 
experimentemos a luz.

Escrito por Jean Nangwala, Zambia 

Para mais informações e materiais para o 
dia de oração de 2021, visite: 
https://www.salvationarmy.org/isjc/beyond-the-dark

https://www.salvationarmy.org/isjc/beyond-the-dark

