OUTREACH IN BRASIL – BLAIRE PILKINGTON

I. MINISTRAÇÃO PARA VÍTIMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL & DE TRÁFICO
A. Mulheres e crianças presas na prostituição e na indústria do sexo são algumas das pessoas
mais marginalizadas na sociedade. Muitos não se sentem apenas encurralados e incapazes de
escolher um curso diferente para suas vidas ou famílias; eles se sentem julgados por uma
sociedade que lhes diz que eles "escolheram" esta vida. O cativeiro físico, espiritual,
emocional, que estas vítimas são submetidas ultrapassa correntes físicas para as correntes que
prendem as suas mentes e espíritos.
B. A missão de Jesus é a mesma missão que temos hoje
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas-novas aos pobres.
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para
libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor”. (Lucas 4:18, 19 NVI)
C. Temos de ir a esses pessoas no lugar de sua maior dor e vergonha e dizer-lhes do amor de seu
Salvador.
A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e
das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. (Tiago 1:27 NVI
D. Como nós visitamos o órfão e a viúva em suas dificuldades?
i. Amor: porque ele nos amou primeiro, nós amamos …
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou
como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o
conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos
pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me
valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a
injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca
perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. (1 Coríntios 13:1-8
NVI)
ii. O amor em nome de Jesus
iii. Amor com nem uma agenda
iv. Amor que vai a distância
E. Motivado por Cristo, não a causa.
“Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o
meu Espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz
nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com
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fidelidade fará justiça; não mostrará fraqueza nem se deixará ferir até que estabeleça a
justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança.” (Isaías 42:1-4 NVI)
F. Uma vida de evangelismo transbordando de uma vida de oração
Ele respondeu: “ ‘Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas
forças e de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’ ”. (Lucas 10:27 NVI)
II. PREVALECE CONTRA AS TREVAS
Ao anoitecer foram trazidos a Ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma
palavra e curou todos os doentes. (Mateus 8:16 NVI)
A. Esta promessa de Cristo assegura o povo dos seguidores de Cristo para as gerações que
embora o inimigo nos confrontar com grande oposição, vamos superar.
B. Declaração de Jesus no natural
1. Jesus trouxe seus discípulos à região de Cesaréia de Filipos, quando ele fez essa
declaração; Esta foi a única vez em seu ministério terreno que Jesus viajou para a
região nordeste de Israel.
2. Filipos de Cesaréia foi um renomado centro de imoralidade; teria sido equivalente a
tendo os discípulos em um distrito de luz vermelha ou Las Vegas. Esses bons meninos
judeus teriam sido chocados e contaminados para estar em tal lugar. Mas que Jesus
tinha uma razão clara de trazê-los até lá.
3. No Velho Testamento esta região era conhecida como um centro de adoração de Baal
e no período Romano o deus "Pan" foi venerado lá. Esses rituais pagãos e o culto
estavam centrados em um ponto específico na base do Monte Hermon, onde uma
grande mola formou-se na boca de uma caverna. Esta mola foi uma das três fontes do
rio Jordão. Na mentalidade pagã, a água era um símbolo do submundo e cavernas
foram acreditadas para ser a comportas através do qual os espíritos viajaram do
submundo para o nosso.
4. Este local literalmente era conhecido como "as portas do Hades" e era um lugar onde
esculpido na face da rocha eram santuários de Pan, um lugar onde as crianças foram
sacrificadas, prostituição ocorreu e os rituais mais desviantes sexuais foram realizados
para invocar o Deus Pan.
5. Se Jesus ficou literalmente neste exato lugar é inconsequente, toda a região era
conhecida por estas coisas e a declaração de Jesus teria sido claramente entendida
pelos discípulos. Jesus levou-os para o lugar mais moralmente corrupto, a fortaleza da
falsa religião e adoração de ídolos. Sua mensagem era clara... AQUI nesta pedra,
minha igreja será estabelecida. AQUI, onde as rochas são esculpidas com falsos
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deuses, ele pede a seus discípulos: "quem dizeis que eu sou?" AQUI, ele primeiro
revela que ele é o Cristo e lhes diz que irão declarar quem é o verdadeiro Deus. AQUI
neste lugar aparentemente abandonado por Deus, ele declara enfaticamente que não há
lugar que sua presença e poder não pode transformar e aqui, ele comissiona seus
discípulos a construir a Igreja e fazer a mesma coisa.
6. O lugar mais corrupto, e moralmente falido em Israel, Jesus estava l revelando a
missão da igreja aos seus discípulos: para confrontar e desafiar o inimigo em sua
própria terra.
C. Muitas vezes, nós tomamos uma postura defensiva; encolhemos com medo e intimidação.
Enquanto o inimigo mantêm cativos vinculados atrás dos portões da morte. Mas as portas são
estruturas defensivas. Se temos que prevalecer contra as portas do inferno, como pressupõe a
Jesus, precisamos estar na ofensiva, atacando aqueles portões.
D. Portões em torno de vítimas de tráfico
1. O estigma da prostituição-vergonha
2. Trauma
3. Isolamento
E. Indo adiante em confiança, como aqueles que andam em autoridade, liberdade, e amor
estamos construindo pontes em seu isolamento e mostrando-lhes como sair.
F. Liberdade não é gratuita. Custa-lhes tudo. Há um grande custo para ser livre, é a rendição.
Então Jesus disse aos seus discípulos: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua
vida por minha causa, a encontrará. (Mateus 16:24, 25 NVI)
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo.
(1 Coríntios 6:20 NVI)
G. Vamos encontrar estas mulheres na hora de sua maior dor e vergonha. Naquele lugar, temos a
oportunidade de falar da vida real, para lhes dar vislumbres da verdadeira liberdade que vêm
através de viver para um propósito maior que você mesmo. Vamos construir pontes que
alcançam elas no isolamento e a vergonha, e caminharemos lado-a-lado com elas, ajudando-as
atravessar da morte à vida, mas em fim, essa decisão é somente delas.
1. Para muitas vítimas, suas escolhas de ter uma infância, ter uma família, de dizer não,
foi roubada delas. A escolha que elas farão de sair da exploração, a caminhar para a
luz, é a primeira escolha que elas farão em direção das suas livre vontades serem
reconstruídas.
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2. Uma pessoa tem sido demolida pela feiúra desta vida. Ela pode ser reconstruída pela
beleza que encontra-se em Cristo.
Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus.
Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada à sua terra. Você, porém, será
chamada Hefzibá, e a sua terra, Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua
terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se
casarão com você; assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se
regozija por você. (Isaías 62:3-5 NVI)
III. RE-DEFINIÇÃO DE RESGATE
A. Re-definição de resgate
1. Resgate não é um evento passageira, é uma jornada
2. Raramente vítimas identificam-se como vítimas
3. Elas tiveram que sobreviver. Sobrevivência faz as pessoas fazer coisas que normalmente
nunca concordariam de fazer.
4. Você não pode resgatar uma pessoa que não quer ser resgatado.
B. Resgate é um evento, é um processo
1. Muitas vezes o medo do desconhecimento é maior do que o medo de enfrentar a sua
exploração contínua todos os dias. É preciso muita coragem e determinação para
enfrentar os obstáculos que certamente irão de vir quando este indivíduos buscam a
liberdade. Os filhos de Israel, sendo libertos, muitas vezes queriam voltar para Egito
quando foram confrontados com obstáculos.
“Já tínhamos dito a você no Egito: ‘Deixe-nos em paz! Seremos escravos dos egípcios!’ Antes
ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto!” Moisés respondeu ao povo: “Não
tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês
nunca mais verão os egípcios que hoje veem. (Êxodo 14:12, 13 NVI)
C. A dignidade de nosso livre-arbítrio, a beleza do seu amor.
1. Cristo nos ama livremente, perfeitamente, completamente; com nenhuma agenda, ele
coloca seu coração plenamente diante de nós e temos a opção de aceitar esse amor ou
rejeitá-lo.
"Não há nenhum buraco tão profundo que o amor de Deus não é mais profundo ainda."
Corrie ten Boom
D. O Bom Samaritano - "moveu-se de íntima compaixão" Luke 10:33 ARC
1. A compaixão nos obriga a abrir nossos corações
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i. Webster define compaixão como "literalmente, sofrendo com o outro; uma
sensação.
ii. "compaixão é difícil porque exige a disposição interna para ir com os outros para
o lugar onde eles são fraco, vulnerável, solitário e quebrado". Henri Nouwen
2. Estamos dispostos a pagar o custo para mostrar a verdadeira compaixão a fim de ver
essas garotas resgatadas? Investir tempo, dinheiro, nossa segurança, nossa reputação de
ter compaixão por aqueles que foram deixados para morrer? Este é o exemplo que Jesus
dá.
O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é
bom para todos; a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. (Salmos 145:8, 9
NVI)
IV. QUE ELES NUNCA TERIAM SEDE NOVAMENTE
A.

Tudo o que o mundo tem para oferecer deixa essas mulheres sedentas por mais, torturadas nas
acusações do inimigo, se afogando em auto-piedade ou direito, tudo que não satisfaz. Temos a
Água Viva transbordando em nós. Temos aquilo que elas anseiem. Repreende o opressor e
dar-as o Pão da Vida, e a Água d Vida Eterna..
Disse a mulher: “Eu sei que o Messias (chamado Cristo) está para vir. Quando ele vier,
explicará tudo para nós”. (João 4:25 NVI)
“O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram! Suas línguas estão ressequidas de
sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei; eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei
rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão
ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira.
Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e
todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. (Isaías
41:17-20 NVI)
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