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INTRODUÇÃO: 
Um chamado para orar
Orar é trazer a justiça dos céus sobre a terra em pecado. Uma das maiores alegrias na vida é 
participar com o Deus vivo e ver os doentes curados, os perdidos salvos e os nus vestidos. Em-
bora os problemas do mundo pareçam insuperáveis, a luz de Deus irrompe e despedaça toda 
aparência e forma de trevas. Quando os cristãos oram no espírito da verdade, sabendo e crendo 
que Deus vê toda obra escondida da maldade, Sua luz penetra naquelas profunde-zas e retira 
de lá a alma desfalecida.

É imperativo que haja uma Igreja de oração e jejum no Brasil. Na medida em que focamos nos-
sas orações na erradicação da exploração sexual e do tráfi co humano, participamos do próprio 
coração de Deus, pois onde Ele habita não existe sofrimento nem pecado. Orar pelo fi m do 
tráfi co de pessoas é orar pelo retorno do Senhor: venha o Seu Reino assim na terra e no Brasil, 
como nos céus.

Bata na porta dos céus pelos próximos trinta dias, seja persistente e não abandone a causa. 
Quando a Igreja ora, o Senhor responde e traz liberdade ao oprimido. A Justiça reinará.

DIA 1. Uma história de escravidão
QUESTÃO: Durante os 400 anos do comércio transatlântico de escravos, 45% dos africanos for-
çados a deixar suas casas, foram enviados ao Brasil. Esse total corresponde ao maior volume en-
tre todas as nações. O comércio de escravos, assim como o holocausto dos judeus na Alemanha 
nazista, objetivava submeter um grupo de pessoas a condições sub-humanas, estabelecendo o 
contexto para sua exploração. À medida que mulheres e crianças são consideradas cada vez mais 
um objeto sexual, um comércio escravo moderno vem à tona no Brasil e no mundo. Escravidão 
não é uma coisa do passado. O comércio transatlântico de escravos foi abolido no século 19 e 
o comércio sexual moderno deve ser abolido nesta geração.
ORAÇÃO: O Senhor tem ouvido os clamores dos escravizados e fará justiça ao órfão e ao oprimi-
do. Pedimos, Rei Eterno, que o Senhor quebre a força do perverso que busca escravizar o vul-
nerável e que o Senhor persiga a maldade, até que ela desapareça do Brasil.
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 10:15-17

DIA 2. Recife
QUESTÃO: O nordeste brasileiro é um destino renomado para turistas sexuais do mundo todo, e 
a cidade de Recife encontra-se no meio dessa intensa atividade. Motoristas de taxi, funcionários 
de hotel, trafi cantes de droga e até mesmo membros da família, trabalham juntamente para 
formar uma intrincada rede clandestina. Essa rede conecta o suprimento de crianças em Recife, 
com a demanda de adultos que as exploram sexualmente.
ORAÇÃO: Pai da Glória, que o Senhor desça da Sua santa habitação e seja Pai para os órfãos em 
Recife. O Senhor vê e ama cada uma dessas crianças. Visita os órfãos e explorados e revela Seu 
coração paterno a eles.
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 68:5-6
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DIA 3. Travestis
QUESTÃO: Muitos dos jovens explorados no Brasil são travestis. Esse grupo é quase que exclusi-
vamente constituído por homens que se identifi cam como mulheres. Nas regiões mais pobres 
os meninos começam a transformar o corpo com 12 anos de idade. Com poucas opções de 
emprego, a maioria desses travestis acabam na prostituição, onde sofrem violência, correm 
risco de contrair AIDS, são explorados por cafetões e trafi cados.  Frequentemente com baixa 
escolaridade e isolados, esses meninos enfrentam rejeição não só da sociedade, mas também de 
suas famílias e até mesmo da Igreja.
ORAÇÃO: Pai, te agradecemos porque o Senhor formou cada um desses jovens no ventre de suas 
mães. Embora eles rejeitem a maneira como foram feitos, o Senhor os chamou e escolheu para 
serem aceitos no Amado. Pedimos que os batize em Seu amor, que é mais forte que a morte; 
Seu amor que lança fora o medo e pode fazê-los completos. 
PASSAGEM BÍBLICA: Efésios 1: 1-10; Cântico dos cânticos  8:6

DIA 4. Natal 
QUESTÃO: Cercada por altas dunas de areia e praias límpidas, Natal localiza-se no extre-mo nor-
deste do Brasil. Capital do Rio Grande do Norte, ela é um dos pontos mais atrativos da costa 
nordeste, parada obrigatória de turistas sexuais euro-peus, por ser a cidade brasileira mais perto 
da Europa. Escolhida, entre outras, para sediar os jogos da Copa do Mundo em 2014, Natal 
terá um aumento no turismo que, certamente, fomentará a demanda por sexo.
ORAÇÃO: Pai das Luzes, envia Sua Luz às sombras onde prospera a exploração, em Natal, e 
estabelece-a como uma cidade no alto. Jesus, revela-Te como Fogo Consumidor para as pessoas 
em Natal – uma chama viva de amor que derrete os mais duros corações. Santidade e pureza 
sejam a Sua bandeira sobre Natal.
PASSAGEM BÍBLICA: Hebreus 12:28-29

DIA 5.  Pureza
QUESTÃO: A Igreja não pode efetivamente combater o tráfi co humano nem a exploração sexual 
de mulheres e crianças, se estiver participando do mesmo espírito de corrupção e lascívia que os 
alimenta.  Andar em pureza e integridade pessoal é o primeiro passo que cada crente em Jesus 
Cristo pode dar para combater a praga da escravidão moderna.  
ORAÇÃO: Pai, que o Senhor dê à Igreja no Brasil mãos limpas e coração puro, para que ela não 
entregue sua alma a mais ninguém. Veste Sua Noiva com tra-jes de justiça e pureza. Destaca 
a Igreja no Brasil como lâmpada fl amejante e brilhante, àqueles perdidos nas trevas dessa Era.
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 24: 4-5; João 5:35

DIA 6. Emanuel, Deus conosco
QUESTÃO: Vítimas do tráfi co humano vivenciam sentimentos profundos de isolamento. Muitas 
vezes o único contato humano que fazem é com seus trafi cantes e clientes.
ORAÇÃO: Emanuel, o Senhor está com essas mulheres e crianças. Não há lugar algum onde 
elas possam ir, que Sua mão não as possa alcançar, que Seus olhos não as possam ver, que Sua 
presença não as possa tocar. O Senhor, que está com elas em suas horas de angústia, envia a 
plenitude da Sua Presença às prisões físicas e espirituais dessas que estão cativas. 
PASSAGEM BÍBLICA: Isaías 7:14



DIA 7. Belo Horizonte
QUESTÃO: Como na maioria das grandes cidades, sob o brilho dos setores de comércio e cultura, 
encontra-se uma ativa indústria do sexo em Belo Horizonte. Dia após dia, muitas mulheres 
nessa cidade trabalham incontáveis horas em sórdidos bordéis, onde a dívida contraída com 
cafetões ou proprietários, é muitas vezes maior do que o total recebido num dia. À medida que 
a dívida aumenta, elas fi cam mais emaranhadas nas entranhas da prostituição. E a sobrevivên-
cia passa a ser sua única opção.
ORAÇÃO: Jeová Rá, o Senhor é o Grande Pastor. Vem ao lado daqueles que se encontram presos 
no submundo da indústria sexual de Belo Horizonte. Esteja com aqueles que se sentem num 
beco sem saída. Conforta-os com Sua vara e Seu cajado, na medida em que andam pelo vale 
da sombra da morte. Conduza-os para fora da escuridão, na direção da Sua luz e faça-os ouvir 
a voz de seu Pastor, que está sempre perto. 
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 23

DIA 8. Cumprimento da lei
QUESTÃO: A corrupção, no âmbito da aplicação da lei, é uma grande barreira para que a justiça 
alcance os oprimidos no Brasil. O Relatório do Departamento de Estado Norte-americano, 
sobre o Tráfi co Humano no Brasil em 2012, observa “séria cumplicidade ofi cial nos crimes de 
tráfi co” e que “a polícia continua a fazer vista grossa para com a prostituição infantil”.   
ORAÇÃO: Senhor dos Exércitos, oramos para que a Sua luz venha brilhar e expor a corrupção e a 
cumplicidade em relação ao cumprimento da lei. Chama- mos à tona aqueles com mãos limpas 
e coração puro, em posição de auto-ridade no Brasil, para que os opressores sejam detidos e 
Seus fi lhos sejam pro tegidos no nome de Jesus.  
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 46:7, Jeremias 22:3

DIA 9. Cuiabá
QUESTÃO: Capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá está localizada exatamente no centro da 
América do Sul e será um ponto de parada para os torcedores da Copa do Mundo em 2014. 
Mas, seja qual for o jogo, existe ali uma ativa indústria sexual clandestina. Não há cidade isenta 
de trafi cantes, prontos para atender a demanda masculina por sexo. 
ORAÇÃO: Pai das Luzes, resplandece o Seu brilho em Cuiabá. A escuridão é como luz para o 
Senhor e não há pecado ou obra do inimigo que permaneça escondida em Sua presença. Bril-
hante Estrela da Manhã, resplandece o Seu brilho nessa cidade. 
PASSAGEM BÍBLICA: Mateus 10:26

DIA 10. Vício de drogas abastecendo a escravidão de crianças
QUESTÃO: Um dos fatores determinantes na condução de crianças vulneráveis à prosti-tuição 
no Brasil, é o vício das drogas. Nas favelas, muitos jovens são criados por pais viciados; outros, 
são expostos às drogas pelos colegas. Tornar-se viciado numa idade precoce leva as crianças 
às ruas, onde o sexo de sobrevi-vência e a prostituição, são a única garantia de comida no 
estômago e droga no corpo. Essas crianças, em situação desesperadora, são presas fáceis para 
trafi cantes, que vendem sexo aos homens dispostos a pagar por isso.
ORAÇÃO: Jesus, o Senhor é o Libertador Poderoso. O Senhor é fi el para líber-tar todos os que 
chamam pelo Seu nome. Que o nome de Jesus esteja na boca de toda criança que se sente só, 
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em seu vício de drogas e vida nas ruas. Oramos para que, ao mencionar o nome de Jesus, o 
Nome Sobre Todo Nome, livramento venha rapidamente. Nós, como Igreja, unimo-nos ao 
clamor dos abusados e oprimidos e dizemos: “Até quando, Senhor? Até quando, para que o 
Senhor traga libertação a esses por quem morreu?”.
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 18:2

DIA 11. Brasília 
QUESTÃO: Capital Federal do Brasil, é em Brasília que se encontram os três poderes do Estado 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como as sedes de muitas das principais corporações. 
Decisões tomadas na Capital afetam a vida de milhões de pessoas em todo País. Que um 
modelo de justiça baseado na equidade e verdade, seja apoiado pelo governo e lideranças cor-
porativas nessa cidade.
ORAÇÃO: Pai, glorifi ca Seu Filho em Brasília. Promove um padrão de justiça que exalte o Rei 
Altíssimo, Jesus Cristo, nessa cidade de autoridade e infl uên- cia. Sejam tomadas em Brasília, 
decisões executivas que tragam justiça ao oprimido.
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 2

DIA 12. Copa e Olimpíadas 
QUESTÃO: Grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, pro-
movem uma evidente clientela, assim como torcedores, predominantemente masculinos, que 
inundam o país. Trafi cantes reconhecem isso como uma opor- tunidade de ganhar dinheiro. 
Em resposta a essa situação, muitas organiza-ções, ministérios e igrejas estão trabalhando ardu-
amente, para impedir que o inocente caia em mãos de trafi cantes.
ORAÇÃO: Senhor dos Exércitos, o Senhor que comanda o Exército dos Céus, envia Seu Exército 
Celestial para ajudar aqueles que podem ser explorados nesses eventos esportivos. Declaramos 
a vitória do Senhor dos senhores sobre a injustiça. Libera estratégias celestiais para Sua Igreja, 
de como ela deve orar, mobilizar-se, conscientizar-se e responder na prática.  
PASSAGEM BÍBLICA: Apocalipse 19:11-16

DIA 13. Fortaleza
QUESTÃO: Fortaleza é a capital do Ceará e a quinta maior cidade do Brasil. Como o próprio 
nome sugere, a cidade tornou-se conhecida como uma fortaleza e um centro para o tráfi co 
sexual infantil, não só no Brasil mas no mundo. Ainda assim, o sangue de Cristo fala uma pala-
vra mais poderosa sobre essa cidade, chamada para ser um lugar seguro em meio a tempestade. 
ORAÇÃO: Declaramos que o Senhor é a fortaleza e a força desta cidade. Colocamos nossa con-
fi ança no Senhor. Faça dela uma fortaleza de segurança para o oprimido em busca de refúgio e 
cura. Esconde-os debaixo da sombra de Suas asas.
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 91

DIA 14. Exportação de meninas
QUESTÃO: O Brasil é um destino popular para os turistas sexuais do exterior, mas é também um 
dos principais fornecedores de crianças trafi cadas para todo mundo. As vítimas são, frequent-
emente, enganadas e iludidas pelas propostas de trabalho no exterior. Ao chegarem, porém, 
não encontram um trabalho legítimo, mas uma vida de exploração sexual, abuso e coação. 
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Essas mulheres e crianças são encontradas, muitas vezes, exercendo a prostituição em ruas 
secundárias, ou em bordéis de Madri, Milão, Lisboa e Amsterdam.
ORAÇÃO: Jesus Nosso Redentor, o Senhor pagou um preço para cada uma dessas mulheres e 
crianças. Muitas delas não conhecem seu verdadeiro valor e mérito como fi lhas e fi lhos do Rei. 
Elas não entendem que suas vidas custaram a Sua morte, nem que toda sua dor e iniquidade 
foram carregadas na cruz. Poderoso Redentor, revela a verdade do Evangelho a essas mulheres 
e crianças e resgata-as do laço do passarinheiro.
PASSAGEM BÍBLICA: Jó 19:25, Salmo 91:3-4

DIA 15. Rei dos reis e Senhor dos senhores  
QUESTÃO: À medida que aumenta a consciência sobre o tráfi co humano no Brasil, haverá mais 
trabalho para se fazer, como enviar criminosos à julgamento, promover ações preventivas para 
que crianças não sejam exploradas, conduzir vítimas à restauração e trabalhar em favor de 
mudanças na lei. Algumas organizações, ministérios e igrejas, se levantaram em resposta à es-
cravidão moderna no Brasil e estão trabalhando incansavelmente para fazer a diferença. 
ORAÇÃO: Jesus, O Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Unge o trabalho desses gru-
pos que se dedicam à prevenção do tráfi co humano, à conscientização e ao resgate de vítimas. 
Declaramos que nenhuma obra do inimigo, nenhum principado e nenhum espírito opressivo 
poderão permanecer na luz da Sua Glória. Que essas organizações vão adiante como portadoras 
de luz e mensageiras de justiça, trazendo a liberdade de Jesus aos trafi cantes, clientes, mulheres 
e crianças, presos no ciclo da exploração.   
PASSAGEM BÍBLICA: Apocalipse 19:16

DIA 16. Salvador 
QUESTÃO: Fundada em 1549, Salvador, capital da Bahia, possui a maior população afro-
brasileira e infl uência africana do país. Isso, devido ao fato de que mais de um milhão de escra-
vos foram importados somente para essa região, vindos da África Ocidental nos séculos 17 e 
18. Como a terceira maior cidade do Brasil, apresenta uma grande lacuna entre os cidadãos de 
classe alta e baixa. Na cidade existem ruas e praias notórias pela atividade sexual noturna entre 
estrangeiros e moradores locais. Salvador possui o único abrigo público para vítimas do tráfi co 
humano no Brasil. Em 2011 essa mesma instituição relatou ter cuidado de meninas menores 
de idade.
ORAÇÃO: Senhor, Deus da Verdade, profere palavras de verdade e luz sobre Salvador. Traga 
salvação total a essa cidade, para que muitos venham conhecer o Homem da Verdade, Jesus 
Cristo.
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 31:5; João 6:40

DIA 17. As fronteiras
QUESTÃO: O Brasil faz fronteira com nove dos onze países da América do Sul. Como a maior 
nação e economia mais próspera do continente, tornou-se um farol de esperança para imigran-
tes pobres, vindos de outros países à procura de um futuro melhor. Esses imigrantes cruzam 
ilegalmente a fronteira em busca de trabalho, tornando-se especialmente vulneráveis ao tráfi co 
para fi ns de trabalho e sexo. Sem cidadania brasileira e poucos direitos legais, são frequent-
emente maltratados pelas grandes corporações, que se aproveitam deles, buscando mão de obra 
barata; ou pelo crime organizado, trafi cando as jovens vulnerá -veis. Por isso muitas acabam em 
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prostituição, em servidão por dívida ou condições desleais de trabalho.
ORAÇÃO: Jesus, o Senhor é o Santo; revele-Se a esses imigrantes e àqueles submetidos à es-
cravidão da dívida, tráfi co para fi ns laborais e prostituição. Faz brilhar a luz do Seu rosto sobre 
eles, para que o Senhor habite em seus corações pela fé. Que eles conheçam o amor de Cristo, 
que ultrapassa o conhecimento; enche-os com a plenitude de Deus.
PASSAGEM BÍBLICA: Isaías 40:25, Efésios 3:19

DIA 18. Rio de Janeiro
QUESTÃO: A cidade do Rio de Janeiro é conhecida pela estátua do Cristo Redentor, com seus 
40 metros de altura, e por promover o maior e mais exuberante carnaval do mundo. Segunda 
maior cidade do Brasil, foi eleita a sede das Olimpíadas de 2016. O Rio é reconhecido como 
um centro cultural no País, com cenário musical diversifi cado, infl uência política de grande al-
cance, ávidos seguidores do esporte e um fl orescente sistema universitário. No entanto, debaixo 
da superfície desse destino turístico mundial, existe um comércio clandestino de mulheres e 
crianças, que precisa ser exposto.
ORAÇÃO: Jesus Nosso Redentor, livra o Rio de Janeiro de todos os ídolos que buscam exaltar-
se contra o conhecimento de Deus. Pai, revela o Homem, cujos braços estendidos e coração 
apaixonado, anseia redimir o quebrantado e trazer luz àqueles que se encontram escondidos na 
escuridão das trevas.
PASSAGEM BÍBLICA: Tito 2:11-14; I Pedro 1:17-19, II Coríntios 10:57

DIA 19. Porto Alegre
QUESTÃO: A cidade de Porto Alegre, situada num delta formado por cinco rios, tem sido im-
portante e infl uente no transporte de mercadoria pelo Brasil, e de exportações que chegam ao 
Japão e África. A cidade, no entanto, está também envolvida na venda de mercadoria ilegal, que 
inclui mulheres em bordéis de alta classe. Há uma imensa quantidade de sites, que se gabam da 
seleção de mulheres que Porto Alegre tem a oferecer. Corpos e almas de homens e mulheres não 
são mercadoria. Ore para que esses negociantes tomem decisões justas sobre qual mercadoria 
e de quem devem comprar, para a provisão de suas famílias, preferindo não explorar a fi lha de 
outro homem.
ORAÇÃO: Deus de Misericórdia, olha para Porto Alegre e tenha misericórdia de Suas fi lhas e 
fi lhos. Expõe esses bordéis ilícitos para que as mulheres encontrem liberdade e libertação. No 
meio do pecado e afl ição delas, que o Senhor se lembre de Sua misericórdia e salve suas almas.
PASSAGEM BÍBLICA: Isaías 63:15; Romanos 9:15,16

DIA 20. Crianças para o Sexo
QUESTÃO: Os números que traduzem a realidade da exploração sexual de crianças no Brasil 
estão crescendo. Estima-se entre 250.000 a 500.000 o total de crianças sendo frequentemente 
exploradas. Pelo fato da prostituição ser legal no Brasil, algumas vezes é mais fácil desviar os 
olhos, ou simplesmente ignorar os meninos e meninas sendo explorados, do que cumprir a 
lei. Mais comumente do que se imagina, a pobreza, o vício e a necessidade de três refeições ao 
dia, conduzem essas crianças às ruas. Em março de 2012, um homem acusado de fazer sexo 
com três meninas de 12 anos, foi absolvido do crime de estupro devido ao fato de não haver 
violência envolvida. Essa frouxidão abre precedente para que as crianças brasileiras estejam 
disponíveis ao sexo, com muito pouco risco de repercussões legais.
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ORAÇÃO: Deus de Refúgio, permita às crianças brasileiras encontrarem refúgio à sombra de 
Suas asas. Impeça homens perversos e malvados de roubarem sua inocência. Elas são Suas e o 
Senhor é delas. Levanta casas de cura e restauração dentro da Igreja, que garantam segurança e 
cuidados centrados em Cristo, para essas que o Senhor ama. 
PASSAGEM BÍBLICA: Mateus 18:6; Salmo 12:5

DIA 21. Idade de permissão
QUESTÃO: Desde 2009, a idade de consentimento para o sexo, no Brasil, é de 14 anos. En-
tretanto, uma exceção à lei defende que não constitui crime a atividade sexual com jovens de 
12 ou 13 anos, se o parceiro for até cinco anos mais velho. Uma idade de consentimento tão 
baixa mostra claramente o problema e a falha em relação à proteção das crianças, incluindo 
atividades legais já existentes. Essa legislação está promovendo rapidamente a promiscuidade 
sexual no meio das crianças e deve ser mudada pois, com a atual situação de orfandade, somada 
aos 16.27 milhões de brasileiros vivendo na pobreza, as crianças brasileiras fi cam legalmente 
desprotegidas.
ORAÇÃO: Jesus, Noivo ciumento, o Senhor que é cheio de zelo e de amor por Seus fi lhos e 
fi lhas, não os compartilhará com outro. Levanta e envia a Sua Igreja a toda esfera da sociedade 
brasileira, para mudar a idade de permissão; defenda a causa dos órfãos e estabelece uma cul-
tura que proteja suas crianças em vez de explorá-las.  
PASSAGEM BÍBLICA: Êxodos 20:5-6, Salmo 68:6

DIA 22. São Paulo
QUESTÃO: São Paulo é a cidade com o maior número de habitantes da América do Sul e o maior 
crescimento econômico do continente. Há muitos atrativos nessa cidade: Bolsa de valores, a 
maior frota de helicópteros do mundo, fashion week, Parada Gay e Marcha para Jesus. Essa 
afl uência faz de São Paulo uma cidade de destino primordial para o tráfi co sexual e a prostitu-
ição. Muitas jovens e crianças chegam à cidade em busca de emprego e acabam aprisionadas na 
malha do comércio sexual.
ORAÇÃO: Jeová Rafá, o Senhor que sara, vem curar São Paulo. Vem atar as feridas dos abatidos e 
produzir um rompimento com a Palavra de Seu poder; não permita que mais alguém seja preso 
na servidão, vício ou exploração sexual.  
PASSAGEM BÍBLICA: Isaías 61:1; I João 3:16

DIA 23. Turismo Sexual 
QUESTÃO: Motoristas e trafi cantes de drogas ajudam a suprir a demanda por crianças, aos turis-
tas que vêm ao Brasil com o objetivo de sexo ilícito. Porque o País é co-nhecido por suas 
lindas mulheres, americanos e europeus chegam, especial-mente no nordeste, na intenção de 
encontrar as meninas de suas fantasias. A despeito das leis contra exploração infantil e turismo 
sexual, o Relatório sobre Tráfi co de Pessoas do Departamento de Estado Norte-americano de 
2012, declara que “não houve relato de processo ou condenação de turistas sexuais envolvidos 
com crianças” no Brasil, em 2011.
ORAÇÃO: Pai, levanta legisladores justos e policiais zelosos pela segurança e inocência de Suas 
crianças. O Senhor é Juiz e Senhor. Envia ajuda a essas crianças, tem misericórdia desses ho-
mens, gera justiça e verdade.
PASSAGEM BÍBLICA: Isaías 42:3, Salmo 10:18
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DIA 24. Indústria Pornográfi ca
QUESTÃO: O Brasil é o segundo maior País produtor de pornografi a do mundo, depois dos 
Estados Unidos. E São Paulo se tornou o centro da produção pornográfi ca. Estatísticas mostr-
aram que os homens que veem pornografi a constantemente, apresentam uma mudança nega-
tiva na sua percepção em relação às mulheres. Essa mudança faz com que eles as vejam como 
objeto sexual, o que alimenta diretamente a demanda por sexo.
ORAÇÃO: Deus, Nosso Ajudador, quebra o vício da pornografi a nesse País e nas outras nações. 
Libera revelação, salvação e santifi cação sobre homens e mulheres emaranhados nessa indústria 
e cativeiro.
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 55:18; Gálatas 5: 16,17

DIA 25. Governo
QUESTÃO: A prostituição é legalizada no Brasil. Pesquisas mostram que em países onde há 
prostituição legalizada, o tráfi co humano cresce. É importante que essas leis, que permitem e 
estimulam o tráfi co humano, sejam refeitas.
ORAÇÃO: Deus da Nossa Justiça, visita aqueles no Governo, aos quais o Senhor concedeu auto-
ridade. Dá-lhes muita graça e força para cumprirem seu chamado de liderar em verdade, com 
justiça e segundo a Sua vontade. Oramos para que a Lei do Senhor avance no Brasil e estabeleça 
legislação justa. Toca os corações dos líderes no Governo com revelação, para saberem o que é 
agradável à Sua vista, para a glória do nome de Jesus.
PASSAGEM BÍBLICA: Isaías 42:4, Hebreus 13:20-21

DIA 26. Jeová Shamá, o Senhor está aqui
QUESTÃO: Nos becos escuros, sórdidos bordéis e inferninhos, muitas mulheres e crianças, 
trafi cadas e exploradas, sentem-se abandonadas, esquecidas e sem esperança. No Salmo 139 a 
Bíblia diz: “Se eu fi zer minha cama no mais profun-do abismo, lá estás também”. As mulheres 
e crianças trafi cadas no Brasil não estão esquecidas nem sozinhas. O Senhor está lá com elas em 
suas afl ições. Só Ele é seu futuro e esperança.
ORAÇÃO: Jeová Shamá, o Senhor que está aqui, aproxime-Se dos oprimidos, faça-os sentirem a 
Sua presença e o zelo que há em Seu coração por eles, para que O conheçam. Fala palavras de 
vida sobre eles, para que saibam que não estão sozinhos, pois o Senhor está com eles em seus 
problemas.
PASSAGEM BÍBLICA: Ezequiel 48:35 

DIA 27. Manaus
QUESTÃO: Muitos vão a Manaus explorar a beleza da fl oresta tropical, mas esse grande fl uxo 
de turismo, traz consigo uma demanda por sexo com mulheres e crianças da região. Devido 
ao estado de pobreza de muitos no Amazonas, as jovens são frequentemente forçadas a vender 
sexo em navios luxuosos, que fazem passeios pela paisagem do Rio Amazonas. Elas recebem 
promessas de em-prego legítimo mas, ao chegarem, são coagidas à prostituição. Além disso, o 
tráfi co humano e as rigorosas condições de trabalho são ocorrências comuns na região, onde 
lugares remotos, distantes da mídia e da prestação de contas a nivel internacional, permitem às 
corporações tirar vantagem dos vulneráveis.
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ORAÇÃO: Jeová Jiré, o Senhor Nosso Provedor, pedimos que faça provisão para essas famílias em 
Manaus e na região amazônica. Providencia uma avenida de escape para os explorados, salário para 
o pobre e portas abertas para que o Evangelho de Jesus Cristo avance.
PASSAGEM BÍBLICA: Genesis 22:13-14

DIA 28. Estabelecimento de Lares Seguros
QUESTÃO: À medida em que vítimas do tráfi co humano são resgatadas, sua maior necessidade 
passa a ser um lugar de refúgio onde podem ser curadas, podem encontrar o amor de seu Pai 
dos Céus e podem começar a sonhar novamente sobre o bom futuro e a esperança que Ele tem 
para elas. Um trabalho de restauração para essas vítimas é quase sempre especializado, caro e 
prolongado. Há uma grande necessidade de se estabelecer Lares Seguros, no Brasil, que sejam 
centrados em Cristo.
ORAÇÃO: Baal Perazim, Deus de Ruptura, oramos para que haja um rápido estabelecimento de 
Lares Seguros para mulheres e crianças resgatadas da dor e isolamento, causados pelo tráfi co 
sexual e prostituição. Pedimos que o Senhor levante trabalhadores fi éis, dispostos a conduzi-las 
através do processo de cura. Libera o Espírito de Adoção sobre a Sua Igreja para que ela abra 
seu coração a essas mulheres e crianças, para que as solitárias vivam em família. 
PASSAGEM BÍBLICA: 2 Samuel 5:20,  Salmo 68:5-6

DIA 29. Curitiba
QUESTÃO: Escravos são pessoas marginalizadas, abandonadas e esquecidas. Embora Curitiba 
tenha experimentado um estimulante período de expansão e cres-cimento, essa afl uência es-
conde facilmente a condição do pobre e dos vulneráveis às estratégias dos trafi cantes. Logo 
abaixo da superfície, estão indivíduos isolados em escravidão e exploração. Poucas pessoas que-
rem reconhecer esse problema e, uma vez que os escravos são libertos ou conseguem escapar, 
são comumente rejeitados por suas famílias e pelas estruturas de apoio.
ORAÇÃO: Jeová-Nissi, o Senhor é a nossa Bandeira. O Senhor tem ouvido o pranto dos prisio-
neiros em Curitiba, perguntando: “Quem nos mostrará algo bom?” Senhor, resplandeça a luz 
do Seu rosto sobre eles. Cubra-os com Sua bandeira de paz e segurança.
PASSAGEM BÍBLICA: Salmo 4:6-8

DIA 30. Justiça centrada em Cristo.
QUESTÃO: A crise da escravidão moderna não será vencida nos tribunais humanos até que seja 
vencida, primeiro, no Tribunal dos Céus, através das orações dos santos. Só Jesus pode produzir 
justiça e verdade. E o faz, à medida em que a Igreja, Sua Noiva, participa com Ele no lugar de 
oração e em ações práticas de amor e compaixão para com o pobre e oprimido.
ORAÇÃO: O Senhor somente é Quem opera grandes obras e maravilhas na terra. O Senhor não 
falhará nem fi cará desencorajado, até que tenha estabelecido a justiça no Brasil. Aguardamos 
pelo rápido dia de Seu retorno, quando o Senhor endireitará tudo o que estiver errado, limpará 
toda lágrima e terá a completa glória devida ao Seu nome.  
PASSAGEM BÍBLICA: Apocalipse 21:4-5, Isaías 42:4
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CONCLUSÃO: 
Um chamado à ação 
À medida em que oramos pelo fi m do tráfi co humano no Brasil, nos últimos 30 dias, nossos ol-
hos foram abertos de uma nova maneira a esta nação, e nossos corações rasgados em intercessão 
perante Deus. Assim como as orações alcançaram os Céus, devem as ações de compaixão e pureza 
igualmente seguir. Andar como Jesus andou e não somente falar. Aquele que levou cativo o cat-
iveiro, foi também ungido para abrir as portas da prisão aos aprisionados. Na prática, não signifi ca 
sempre libertar de algemas físicas, mas alcançar o pobre e o vulnerável com obras intencionais de 
bondade. 

Signifi ca sacrifi car tempo, energia e recursos, para satisfazer as necessidades daqueles em sua ci-
dade. Às vezes, é sentando na calçada por horas, com uma criança que se está prostituindo, ou-
vindo sua história e orando com ela. Outras vezes, é alcançando o órfão e a viúva, que não têm 
para onde retornar, e oferecer-lhes um lugar a sua mesa. Acima de tudo, é abster-se de qualquer 
tipo de imoralidade sexual, seja pagando ou assistindo sexo. Assim como a oração, o andar em 
pureza é uma das maiores armas que os cristãos têm para combater o tráfi co humano.

A Igreja do Brasil é a única estratégia que Deus possui para liberar Sua justiça. Não existe plano B. 
Através das orações dos santos e de apaixonados atos de amor e serviço, prestados em Seu nome, 
Ele está liberando Seu Reino no Brasil.

Para saber mais sobre a crise mundial do tráfi co sexual, assista nosso documentário ganhador de 
muitos prêmios, Nefarious: o Mercador de Almas http://nefariousdocumentary.com
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Exodus Cry é uma organização internacional contra o tráfi co 

humano, empenhada em abolir a escravidão dos nossos dias 

e prestar assistência a suas vítimas resgatando, reabilitando 

e reintegrando-as à sociedade.
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