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PORTUGUÊS



LIVE2LOVE MOVEMENT 
COLOCANDO UM FIM NA ESCRAVIDÃO MODERNA 

UM MOVIMENTO CONTÍNUO 
Posicione-se 

Nós nos unimos na luta contra o tráfico humano e escravidão sexual, e o convidamos 
a se posicionar e a se juntar num movimento contínuo contra a injustiça na Nova 
Inglaterra e ao redo do mundo. Ajude-nos a prevenir e a expor o tráfico humano em 
nossos bairros, a ser uma luz na escuridão, verdadeiros exemplos do amor 
incondicional. Trazer reforma para nossas cidades, ser catalisadores da restauração e 
a se tornar abolicionistas. 
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TRÁFICO HUMANO 
Realidade 

O tráfico é definido como recrutamento, transporte, transferência, hospedagem ou 
recebimento de pessoas, por meio da ameaça ou uso da força ou de outras formas 
de coerção, abdução, fraude, engano, abuso de poder ou posição vulnerável. Dar ou 
receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 
tenha controle sobre outra pessoa, para fins de exploração. A exploração inclui no 
mínimo, a exploração da prostituição de outros ou outras formas de exploração 
sexual, trabalho forçado ou serviços, escravidão ou práticas similares à escravidão. 

ATO 
Recrutamento, transporte, transferência, hospedagem ou recebimento de pessoas. 

MEIOS 
Ameaça ou uso de força, coerção, abdução, fraude, engano, abuso de poder ou 
vulnerabilidade, dando pagamentos ou benefícios a uma pessoa com controle sobre 
a vítima. 

OBJETIVO 
Exploração, inclui: Prostituição de outros, exploração sexual, trabalho forçado, 
escravidão ou práticas similares, outros métodos de exploração. 

 

RECURSOS MAIS INFORMAÇÕES 

POLARIS PROJECT  
BLUE CAMPAIGN  
(DEPT. OF HOMELAND SECURITY) 

ALL HANDS IN  
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https://polarisproject.org/human-trafficking
https://www.dhs.gov/blue-campaign/what-human-trafficking
http://allhandsinma.org


MISSÃO 
Faça a Diferença 

Acreditamos que existem três componentes fundamentais para abolir o tráfico 
humano em todo o mundo: Oração, Conscientização, Ação. Descubra como você 
pode fazer parte de nossa missão para não somente expor, mas também prevenir, 
educar, aumentar a conscientização e unir-se na luta contra a injustiça e opressão. 

ORAÇÃO 
Você pode fazer a diferença em sua 
cidade, orando com fé pela vida de 
mulheres e crianças que são exploradas 
e oprimidas diariamente. Acreditamos 
no poder de Deus que liberta os cativos. 
Você pode começar organizando 
reuniões de orações em sua igreja local, 
em casa ou bairros, falando sobre o 
assunto em igrejas que já estão 
engajadas na luta, como em 
conferências e/ou reuniões. 
(Continuado na pagina 5) 

CONSCIENTIZAÇÃO 
Acreditamos que você tem a 
oportunidade e também a 
responsabilidade em compartilhar 
juntamente  conosco na exposição do 
Tráfico Humano dentro de seus círculos 
sociais. Temos muitas plataformas nas 
redes sociais para alcançar uma grande 
audiência, e usamos essas ferramentas 
diariamente, sem perceber o quanto 
elas podem ser instrumentais. Sim, 
Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter - 
todas essas plataformas podem ser 
utilizadas DIARIAMENTE para 
conscientizar a realidade do tráfico 
humano e unir as pessoas a não 

somente lutar contra, mas também na 
prevenção. 

Nós criamos um pacote digital de 
conscientização para aqueles que estão 
determinados a pôr um fim no Tráfico 
Humano. Use a sua voz! Você tem 
influência dentro da sua comunidade, 
seu público. É fácil, prático, e 
extremamente poderoso. Precisamos de 
sua ajuda para que outras pessoas 
saibam o que realmente está 
acontecendo em nossas comunidades e 
como elas também podem ajudar a pôr 
fim à injustiça em nosso mundo. 

AÇÃO 
Nosso objetivo é realizar conferências 
anuais para aumentar a conscientização, 
ouvir dos sobreviventes e abolicionistas 
na nossa região, inflamar a compaixão e 
a unidade no corpo de Cristo através de 
uma experiência genuína em adoração, 
transparente e autêntica. 
Providenciando métodos de prevenção 
através da educação e planejamento. 
Usando a mídia para expor e abolir o 
Tráfico Humano em nosso mundo. 
Inscreva-se para receber notícias e 
atualizações. 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PONTOS PARA ORAR 

Justiça 
O tráfico humano é, antes de mais nada, uma questão espiritual. Devemos orar para 
que a justiça de Deus seja restaurada. 

Liberdade 
Ore para que as vítimas do tráfico humano que estão sendo oprimidas e exploradas 
diariamente alcancem liberdade. 

Compaixão 
Ore para que as pessoas tenham compaixão para com as vítimas, e também para 
com os traficantes – que eles sejam alcançados e levados ao arrependimento e à uma 
mudança genuína de coração. 

Despertar 
A Igreja desempenha um papel fundamental no fim do tráfico humano. Acreditamos 
que Deus nos chamou e nos equipou para esse tempo. Ore para que a igreja seja 
despertada a amar o que Deus ama e a odeie o que Ele odeia, e que todos 
venhamos a defender o que é certo. 

Valores 
Ore para que os princípios e valores divinos sejam restaurados e assegurados, que a 
cultura celestial seja instituída, em nossas famílias até nos líderes governamentais. 

REFERENCIAS: 

“Em vez disso, quero que haja tanta 
justiça como as águas de uma enchente 
e que a honestidade seja como um rio 
que não para de correr.” (Amós 5:24) 

“As palavras do SENHOR são 
verdadeiras; tudo o que ele faz merece 
confiança. O SENHOR Deus ama tudo o 
que é certo e justo; a terra está cheia do 
seu amor.” (Salmos 33:4-5) 

“Pois nós não estamos lutando contra 
seres humanos, mas contra as forças 
espirituais do mal que vivem nas alturas, 
isto é, os governos, as autoridades e os 
poderes que dominam completamente 
este mundo de escuridão.” (Efésios 
6:12) 

“Fale a favor daqueles que não podem 
se defender. Proteja os direitos de todos 
os desamparados. Fale por eles e seja 
um juiz justo. Proteja os direitos dos 
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pobres e dos necessitados.” (Provérbios 
31:8-9) 

“Quem se levantou a meu favor contra 
os maus? Quem ficou do meu lado 
contra os que fazem o mal?” (Salmos 
94:16) 

“Vocês são o povo de Deus. Ele os 
amou e os escolheu para serem dele. 
Portanto, vistam-se de misericórdia, de 
bondade, de humildade, de delicadeza 
e de paciência. Não fiquem irritados uns 
com os outros e perdoem uns aos 
outros, caso alguém tenha alguma 
queixa contra outra pessoa. Assim como 
o Senhor perdoou vocês, perdoem uns 
aos outros.” (Colossenses 3:12-13) 

“e aprendam a fazer o que é bom. 
Tratem os outros com justiça; socorram 
os que são explorados, defendam os 
direitos dos órfãos e protejam as viúvas.” 
(Isaías 1:17) 

“Que as pessoas perversas mudem a 
sua maneira de viver e abandonem os 
seus maus pensamentos! Voltem para o 
SENHOR, nosso Deus, pois ele tem 
compaixão e perdoa 
completamente.” (Isaías 55:7) 

“que corrige com delicadeza aqueles 
que são contra ele. Pois pode ser que 
Deus dê a eles a oportunidade de se 
arrependerem e de virem a conhecer a 
verdade.” (2 Timóteo 2:25) 

“Se você ficar calada numa situação 
como esta, do Céu virão socorro e ajuda 

para os judeus, e eles serão salvos; 
porém você morrerá, e a família do seu 
pai desaparecerá. Mas quem sabe? 
Talvez você tenha sido feita rainha 
justamente para ajudar numa situação 
como esta!” (Ester 4:14) 

“Eu estou unido com eles, e tu estás 
unido comigo, para que eles sejam 
completamente unidos, a fim de que o 
mundo saiba que me enviaste e que 
amas os meus seguidores como 
também me amas.” (João 17:23) 

“Não se enganem; não sejam apenas 
ouvintes dessa mensagem, mas a 
ponham em prática.” (Tiago 1:22) 

“Ó SENHOR, ensina-me os teus 
caminhos! Faze com que eu os conheça 
bem.” (Salmos 25:4) 

“Não! Não é esse o jejum que eu quero. 
Eu quero que soltem aqueles que foram 
presos injustamente, que tirem de cima 
deles o peso que os faz sofrer, que 
ponham em liberdade os que estão 
sendo oprimidos, que acabem com 
todo tipo de escravidão. O jejum que 
me agrada é que vocês repartam a sua 
comida com os famintos, que recebam 
em casa os pobres que estão 
desabrigados, que deem roupas aos 
que não têm e que nunca deixem de 
socorrer os seus parentes. (Isaías 58:6-7) 

“Se vocês não lhes dão o que eles 
precisam para viver, não adianta nada 
dizer: “Que Deus os abençoe! Vistam 
agasalhos e comam bem.” Portanto, a fé 
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é assim: se não vier acompanhada de 
ações, é coisa morta.” (Tiago 2:16-17) 

“Não nos cansemos de fazer o bem. 
Pois, se não desanimarmos, chegará o 
tempo certo em que faremos a colheita.” 
(Gálatas 6:9) 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WORTH MORE THAN RUBIES 
CONFERENCIAS PARA PROMOVER A PREVENÇÃO DO TRÁFICO HUMANO 

“Capacitando mulheres para descobrirem o seu 
valor.” 

 Tudo o que cresce começa com uma raiz, 
uma base ou uma fonte. O tráfico humano 
fez notícia recentemente e continuamente 
devido à sua propagação, sua devastação e 
sua proximidade. Tem crescido, e mesmo 
com a sua taxa de crescimento alarmante, 
apenas 1% das vítimas são resgatadas da 
prostituição ou do trabalho forçado. Então, 
onde tudo começa? 

No lar. 

Foi provado que garotas de 12 a 14 anos de idade 
são as mais vulneráveis e mais propensas a entrar no comércio sexual. Em vez de ir 
para a aula de matemática em suas escolas, elas estão se envolvendo em casos onde 
são involuntariamente oprimidas, sendo seduzidas por cafetões, entrando em 
esquemas perversos criados para aprisioná-las e escravizá-las, tudo por causa de 
uma coisa. Uma raiz. 

Elas não sabem o seu valor. 

Acreditamos firmemente que o valor é construído no que entendemos ser a verdade 
imutável de Deus - somos amados por Ele. Independentemente de nosso passado, 
nossa aparencia, nossos relacionamentos, somos profundamente amados por Jesus, 
com um amor que o levou à cruz por nossa causa. Ele é aquele que determinou o 
nosso valor de uma vez por todas. Nós fomos redimidos e temos propósito e vida 
nEle.  

Infelizmente, a cultura sexual de hoje tem uma influência muito forte sobre nossa 
geração (sim, mesmo cristãos), e isso torce a verdade sobre nosso valor. Desde 
anúncios explícitos até a pornografia resulta em que as mulheres se entreguem a um 
padrão quebrado de beleza e aparência, distorcendo seu papel como mulheres na 
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sociedade e como elas devem ser percebidas e tratadas. Isso resultou em baixa auto-
estima entre as meninas jovens, que pensam que precisam seguir os padrões da 
cultura atual ao invés da Verdade. Muitas vezes, as meninas não têm o apoio que 
precisam para entender o quanto elas são preciosas e quanto são apreciadas, 
amadas e dignas de respeito e cuidado. Elas merecem mais do que serem 
objetivadas. 

Worth More Than Rubies é mais do que uma conferência. É um despertar para as 
mulheres da nossa geração, que ainda têm a chance de impactar a geração mais 
jovem ao seu redor, ajudando as jovens a entenderem o seu valor em Cristo. 
Queremos capacitar as mulheres para que se levantem neste mundo do avesso com 
uma nova visão. Oramos que sonhos sejam reavivados, propósitos sejam ativados, e 
que mulheres de todas as idades sejam propelidas a demonstrar o amor de Cristo 
aos que estão à sua volta - especialmente mulheres jovens. 

Acreditamos que os homens desempenham um papel fundamental, incluindo 
esposos como líderes espirituais de sua casa, pastores, irmãos, tios e pais, razão pela 
qual esta conferência está aberta a TODOS. 

VISÃO 

Capacitar mulheres a se posicionarem contra a visão avessa da cultura atual sobre o 
verdadeiro valor de uma mulher através de encorajamento, educação, e 
conscientização.  

OBJETIVOS 

• Promover materiais educacionais (PDF, videos, designs, etc.) 
• Promover materials preventivos contra o trafico humano 
• Promover palestras com publico seleto (homens, jovens, famílias, mulheres, lideres, 

etc.) 
• Promover conferencias anuais  
• Mobilizar lideres de igrejas no engajamento com as famílias 
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MAIS INFORMAÇÕES  

Tel.: (857) 445 - 7327 
Email: info@live2lovemovement.com 
Website: live2lovemovement.com 
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