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Por quê inicia na Quaresma? 
 
“No caminho de conversão quaresmal, a CNBB nos apresenta a Campanha da 

Fraternidade como itinerária de libertação pessoal, comunitária e social”  
                                                                                    Leonardo Ulrich Steiner 
                                                                                                        Bispo Auxiliar de Brasília 

                                                                                                        Secretario Geral da CNBB 
  
CF 2014: FRATERNIDADE E TRÁFICO HUMANO 
     Lema: “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5, 1) 



 
Identificar as práticas de tráfico humano (em suas 

várias formas); 
Denunciá-las como violação da dignidade e da 

liberdade humana,  
mobilizando cristãos e a sociedade brasileira para 

erradicar esse mal, com vista ao resgate da vida dos 
filhos e filhas de Deus. 

 
 



 
1 – Identificar as causas e modalidades do tráfico humano e os rostos que sofrem com essa 
exploração; 
 
2 – Denunciar as estruturas e situações causadoras do tráfico humano: 
• Disque Denúncia 100; 
 
• Ministério Público do Trabalho (trabalho escravo); 
 
•CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social): unidade pública e estatal que 
oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação ou violação de 
direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas etc)  
 
3 – Cobrar dos poderes públicos, políticas e meios para a reinserção na vida familiar e social das 
pessoas atingidas pelo tráfico humano. 



 
4 – Promover ações de prevenção e de resgate da cidadania das 
pessoas em situação de tráfico. 
 
5 – Suscitar, à luz da Palavra de Deus, a conversão que conduza 
ao empenho transformador dessa realidade aviltante da pessoa 
humana. 
 
6 – Celebrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, 
sensibilizando para a solidariedade e o cuidado às vítimas desse 
mal. 



 
Seguir Jesus – Exemplo de vida 
• Amor 
• Acolhimento 
• Formou os apóstolos para ajudarem na sua missão 
• Assumiu e ensinou a assumir a missão e prosseguir 
 
CF 
•Formar grupos de estudo e reflexão 
•Transmitir o conhecimento (formação) 
•Despertar a consciência crítica (preparar para a missão) 
•Missão: ações que coloquem em prática os objetivos específicos 



 
“Além deste trabalho durante o tempo da Quaresma, é missão 
desta equipe (de trabalho, de estudo) manter viva a CF a partir 
da Celebração da Páscoa, animando práticas E mobilizações que 
ajudem a alcançar o objetivo que ela propõe” 

Texto Base da CF 

 
• Doação com generosidade de quanto puder para o Fundo Diocesano e para o 
Fundo Nacional de Solidariedade no dia de Domingo de Ramos 



Campanha da Fraternidade 2014 
“É para a liberdade que Cristo nos libertou” 



Terminologia - Tráfico humano ou tráfico de seres 
humanos ou tráfico de pessoas refere-se à mesma 
exploração em consequência de violações dos 
direitos das pessoas.  
É uma ofensa aos direitos humanos porque oprime e 

escraviza a pessoa, ferindo sua dignidade e 
evidenciando diversas violações de direitos 
presentes na sociedade contemporânea.  
Drogas, Armas, Pessoas (Mercadorias) – Ilegal e 

Imoral 



Os elementos fundamentais, segundo a ONU, para 
a identificação desse crime são: os atos, os meios e 
a finalidade de exploração. 



O recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou 
o acolhimento de pessoas,  

    recorrendo à ameaça ou uso da 
força ou a outras formas de 
coação, ao rapto, à fraude, ao 
engano, ao abuso de autoridade 
ou à situação de 
vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou 
benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa 
que tenha autoridade sobre 
outra para fins de exploração. 

Decreto nº 5948/06 – Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
 

ATOS 

MEIOS 



 
 

A principal finalidade é a  
 
EXPLORAÇÃO DA PESSOA 
 
 HUMANA que inclui:  
 
PROSTITUIÇÃO, 
EXPLORAÇÃO SEXUAL, 
TRABALHOS FORÇADOS, 
ESCRAVIDÃO,  
RETIRADA DE ÓRGÃOS ETC 



Traficante 
O comprador das pessoas reduzidas a 

“mercadorias” 
A pessoa traficada 
 
Outros crimes: 
“Retenção de documentos, cárcere privado, coação, violências 

físicas, psicológicas, patrimoniais e sexuais e, muitas vezes, 
o assassinato” 



O tráfico humano, muitas vezes, está ligado à: 
 
• Migração: falta de oportunidade de trabalho - migração ilegal – 

clandestinidade - exposição à exploração e à escravidão 

 

• Redes Especializadas: promessas de vida melhor (alta renda) - 
frustração no local de destino - enganação - exploração sexual e 
trabalhos degradantes como forma de pagar uma crescente dívida - 
cárcere privado cercado por seguranças 

 

• Crianças: mães empobrecidas - oferta pela compra dos filhos - 
mercado de órgãos 



Crimes de maior incidência 
no Brasil com relação ao 
tráfico de pessoas: 

 
• Exploração Sexual: mulheres, 

adolescentes e crianças 
 
• Trabalho Escravo: propriedades 

rurais e em confecções. 
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