


É para a liberdade que Cristo nos 

libertou (Gl 5,1) 

  

A Igreja está solidária com as pessoas 

afetadas pelo tráfico humano. 

Comprometida com a evolução da 

consciência universal sobre o valor da 

dignidade humana e dos direitos 

fundamentais, quer contribuir no 

combate pela erradicação deste crime. 

 



I - O TRÁFICO HUMANO: BÍBLIA e 

Magistério da Igreja 

  

1.A iluminação do Antigo Testamento. 

 

2.A iluminação do Novo Testamento. 

 

3.ENSINO SOCIAL DA IGREJA E O 

TRÁFICO HUMANO. 

 



Do Antigo Testamento 

 Deus liberta e mostra o caminho 

 

Deus cria homens e mulheres livres e 

para a liberdade, pois somente neste 

estado podem optar por Ele e amá-Lo. 

A sagrada escritura narra a relação de 

Deus e seu Povo; ação libertadora de 

Deus que mostra caminhos para uma 

vida fraterna, de respeito mutuo entre 

os seres humanos e a natureza. 

  



Toda a narração da Bíblia tem 

como fio condutor a libertação 

do Egito e a Aliança entre Deus 

e seu Povo. A liberdade devolve 

a dignidade à pessoa criada e 

abre possibilidades para que 

Deus se revele e caminhe com 

seu Povo.  

 



Sem dignidade 

humana a pessoa é 

descaracterizada, 

perde sua essência 

de ser “semelhante a 

Deus” (Gn 1, 27), 

não consegue, 

assim, reconhecer o 

Criador, nem a si 

próprio. 

  

 



  

“Meu pai era um arameu errante: 

que desceu ao Egito com um 

punhado de gente e ali viveu 

como estrangeiro. Mas ele 

tornou-se um povo grande, forte e 

numeroso. Então os egípcios nos 

maltrataram e oprimiram, 

impondo-nos uma dura 

escravidão” (Dt 26,5-6).  

 



O Egito passava por um momento 

de crescimento econômico e por 

isso atraia muitos trabalhadores e 

famílias inteiras se instalavam 

naquele país.Os grupos vinham de 

todas as partes: Babilônico, 

Assírio, Mitâni, Hitita. Abraão e 

Sara são obrigados a descerem e 

residirem no Egito (Gn 12, 10). 

 



A ganância e a mentalidade imperialista do 

Faraó levam o povo trabalhador em extrema 

exploração, sem as condições mínimas para 

executar os serviços (Ex 1,9-14). 

 



A injustiça, de um “semideus” 

- os Faraós - determina a 

eliminação das crianças 

recém-nascidas e, desta 

forma, retira daquele povo o 

seu futuro (Ex 1,15-22). 
 



•O relato das pragas; 

•O embate entre as duas forças é um processo 

lento e doloroso; 

•É necessário atingir o coração, abalar suas 

estruturas do poder; 

•A décima praga atinge o cerne o poder: 

primogênitos, as dinastias faraônicas; 

•O povo alcança a liberdade e cruza o Mar 

Vermelho, sob o cuidado e orientação do Senhor 

(Ex 14). A Libertação é vivida como um processo 

coletivo. 

RESISTÊNCIAS 



O Exílio: as garras do poder 

imperialista  

  

O tráfico humano 

praticado pelos Impérios 

da época implicava na 

remoção de grande 

número de pessoas. 
 



     O Antigo Testamento testemunha 

em algumas experiências como 

processo triste e doloroso. 

 

    “No ano nove do reinado de Oséias 

(722 a.C), o rei da Assíria tomou 

Samaria e deportou os habitantes de 

Israel para a Assíria” (2Rs 17,1-6). 

 



No ano de 597, a mando do 

imperador Nabucodonosor: 

Levou para o cativeiro 

Jerusalém inteira, todos os 

dignitários e todos os notáveis, 

ou seja, dez mil exilados, e 

todos os ferreiros e artífices; só 

deixou a população mais pobre 

da terra (2Rs 23,13-17). 

 



No ano de 587, o comandante 

Nabusardã: Mandaram 

degolar os filhos de Sedecias 

na presença dele, depois 

Nabucodonosor furou os olhos 

de Sedecias, algemou-o e o 

conduziu para Babilônia” (2Rs 

25, 6-7). 

 



O mundo dos exilados parece ter chegado 

ao seu final 
 Nossa pele queima como forno por causa dos 

ardores da fome. Violaram as mulheres em Sião, 

as virgens nas cidades de Judá. Com suas mãos 

enforcaram os príncipes, não foi honrada a face 

dos anciãos. Os adolescentes levam a mó, os 

jovens tropeçam sob a lenha. Os anciãos 

cessaram de ir à porta, os jovens cessaram sua 

música. A alegria desapareceu de nosso coração, 

converteu-se em luto a nossa dança. Caiu a 

coroa de nossa cabeça (Lm 5,10-16). 

 



 A esperança e da Justiça: oposição nos 

profetas de Israel 

 

      Oprimir ao pobre é o maior de 

todos os pecados (cf. Am 4,1), 

      A justiça a serviço dos ricos (cf. 

Am 5,12) é a perversão do direito, 

     A idolatria: a destruição, a 

desgraça e a morte (cf. Is 59,3-15), 
 



O tráfico humano contribuiu para a 

expansão e o aumento da riqueza 

delas. Uma prática condenável. 

Segundo Amós: “Assim diz o Senhor: 

‘Não perdoarei Gaza por seus três 

crimes e, agora, por mais este: Fizeram 

cativo a um povo inteiro, para entregá-

lo a Edom’” (Am 1,6). Tiro, por sua vez, 

comprava pessoas na Ásia Menor (cf. 

Ez 27,12-13), onde se vendiam judeus 

(cf. Jl 4,6).  

 



Em Jeremias o Senhor cobra dos 

patrões a quebra da aliança:  

 

   Não libertaram os compatriotas 

hebreus que compraram por 

dívida (Jr 34, 12-22); 

   Quebra da Aliança: (Dt 15,1-

2.12-13; cf. Ex 23,10-11; Dt 

15,1-18). 
 



  

Uma sociedade indiferente à 

compra e venda de pessoas 

está condenada á destruição: 

“Rifaram o meu povo, deram 

meninos para pagar 

prostitutas, deram meninas 

em troca de vinho para se 

embriagarem”(Jl 4,3). 

 



A iluminação do Novo 

Testamento 
  

Em Jesus Cristo cumpre-se o evento 

decisivo da ação amorosa de Deus. 

A história do povo de Israel é 

permeada por diversas formas de 

agressão à dignidade da pessoa e à 

liberdade. 

 



    A Boa Nova implica a libertação de            

qualquer tipo de exploração e injustiça 

contra os pobres: Compaixão e misericórdia. 

 

   Missão de Jesus: (Lc 4,18-19); 

 

   Os felizes no Reino: (Mt 5,1-4; cf. Mc 

10,21-25; Lc 6,20); 

 

   “Tem misericórdia de mim”: (Mt 20,30) 

 



 

  

   “Entristecido pela dureza de seus corações” 

(Mc 3,5); 

 

    “Encheu-se de compaixão por eles e curou os 

que estavam doentes”(Mt 14,14); 

 

    Compaixão implica um sofrer a dor do outro: 

“Tive fome, tive sede, estive preso, estava nu...Mt 

25,31-46. 

Indignou-se com a indiferença 

e dureza de coração: 



 

   Cristo é a Verdade que liberta (cf.Jo 

8,32);  

 

   Portanto, a liberdade de Cristo é 

liberdade para o serviço (cf. Rm 6,22); 

 

   Para o compromisso com a justiça do 

Reino (cf. Rm 6,16). 

“Fostes chamados para a liberdade” 

(Gal 5,13) 



 

    

    Este amor impele a servir a 

todos; 

 

    “Não vos torneis, pois, 

escravos de seres humanos” 

(1Cor 7,23). 

 

“Onde está o Espírito do Senhor, 

aí está a liberdade” (2Cor 3,17). 



ENSINO SOCIAL DA IGREJA 
 

O Ensino social da Igreja 

adotou a dignidade humana 

como uma de suas matizes 

fundamentais. 
 



   “O luxo pulula junto à miséria” (GS,63) 

 

   Do conceito de dignidade humana deriva do Deus da vida, 

criador do homem e da mulher à sua imagem e semelhança 

(PAPA BENTO XVI. Caritas in veritate. n. 45) 

 

   “A fonte última dos direitos humanos não se situa na mera 

vontade dos seres humanos, na realidade do Estado, nos 

poderes públicos, mas no mesmo homem e em seu Deus, seu 

Criador.”(PONTIFÍCIO CONSELHO DE JUSTIÇA E 

PAZ.Compêndio da Doutrina Social da Igreja.n. 153 

 

Considerando-a sob a ótica da experiência cristã 

de fraternidade. 



A igualdade fundamental entre 

todos os seres humanos deve ser 

cada vez mais reconhecida, uma 

vez que, dotados de alma racional 

e criados à imagem de Deus, todos 

têm a mesma natureza e origem; e, 

remidos por Cristo, todos têm a 

mesma vocação e destino 

divinos(GS  29) 

 



A dignidade do corpo 

Tráfico humano utiliza como mercadorias o corpo, 

a sexualidade, a força de trabalho e até órgãos da 

pessoa, atentando contra sua dignidade; 

O corpo e a sexualidade são realidade criadas por Deus e 

oferecidas como dom: “O corpo humano, com o seu sexo, visto no 

próprio mistério da criação, não é somente fonte de fecundidade, 

mas encerra desde ‘o princípio’ a capacidade de exprimir o amor”. 

(CONSELHO PONTIFÍCIO PARA A FAMÍLIA.Sexualidade humana: 

verdade e significado (1995) 



 

 

 

  

“A sexualidade é um(a) componente fundamental 

da personalidade, de sua maneira de ser, de se 

manifestar, de comunicar com os outros, de 

sentir, expressar e viver o amor”. 

(CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

CATÓLICA.Orientações educativas sobre o amor 

humano. Lineamentos de educação sexual (01 

de Novembro de 1983). n. 4. 

 



 

    Descobrir nos rostos sofredores 

dos pobres o rosto do Senhor (Mt 

25,31-46); 

 

    A justiça é o primeiro caminho da 

caridade. (PAPA PAULO VI. 

Populorumprogressio. N 22) 

 

O Documento de Aparecida indica a 

conversão 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_po.html


 

Amar o próximo é querer o seu bem e 

trabalhar; 

 

A solidariedade não é um sentimento de 

compaixão vago ou de enternecimento 

superficial; 

 

A solidariedade alcança as dimensões do 

próprio agir de Deus; 

  

O compromisso solidário por todos 



 

 

O próximo não é só um ser humano com 

os seus direitos e a sua igualdade 

fundamental em relação a todos os 

demais, mas torna-se a imagem viva de 

Deus; 

 

A solidariedade confere particular relevo 

à igualdade de todos em dignidade e 

direitos. 

  



SHALOM  

 

 

ANTÔNIO CARLOS FRIZZO 

OBRIGADA PELA PRESENÇA. 


