
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GLOBAL: CONTRA TRÁFICO HUMANO

Tráfico humano é um crime que acontece em todos os países e em todas as regiões. 
Ele também impacta pessoas de todos os gêneros e idades; as vítimas desse tráfico 
incluem homens e mulheres, adultos e crianças, meninos e meninas. Os traficantes 
pegam os que são mais vulneráveis, incluindo os que vivem em pobreza, como 
refugiados, sobreviventes de crises e muito mais. A exploração destrói a dignidade, 
abusando e manipulando pessoas, ao invés de valorizá-las.

Por todo o mundo, sobreviventes do tráfico humano recebem uma afirmação de sua 
dignidade como filhos de Deus através dos projetos nazarenos contra o tráfico humano. 
O Ministério de Compaixão Nazareno faz parceria com igrejas locais para ajudar 
sobreviventes a longo prazo, através de treinamento vocacional, abrigos, centros de 
acolhimento, apoio educacional para crianças, terapia, dentre outros. Ao conscientizar, 
muitos desses projetos também buscam lidar com o tráfico antes dele acontecer.

Seu impacto: Ajudar Sobreviventes do Tráfico Humano

Chen*, de 5 anos, fala de sua família o tempo todo. Embora ela seja pequena, Chen já 
é uma sobrevivente de exploração. De fato, seu lar nas Filipinas registra dos casos mais 
altos de exploração sexual online de crianças. A UNICEF estima que 8 em cada 10 crianças 
estão vulneráveis ao abuso sexual ou bullying online. Durante o isolamento da pandemia 
de COVID-19, o risco só aumentou.

O trauma de Chen dificultou sua relação com amigos. Quando ela chegou no Lar 
de Crianças Shechem, num período curto, um centro de avaliação nazareno para 
sobreviventes de exploração, ela sempre se comportava muito mal. Ela começou a 
trabalhar com terapeutas no Shechem, que a ajudaram a aprender arte terapia. Através 
do desenho, a Chen começou um processo de cura que provavelmente durará toda a 
sua vida. As amizades que ela fez com outras crianças ajudarão, também—agora ela 
consegue brincar e aprender com segurança.  

O crescimento da exploração sexual online de crianças é um problema crescente, em 
parte, porque é difícil rastrear esse crime. Através de ministérios nazarenos, Chen e outros 
sobreviventes aprendem sobre seu valor como indivíduos e no nome de Cristo.

*O nome das crianças é mudado por segurança.

Histórias das Filipinas

Aprenda mais no: ncm.org/antitrafficking

Na Índia, mulheres e crianças no 
distrito da luz vermelha desenvolvem 
habilidades e relacionamentos em um 

centro de acolhimento.

Crianças sobreviventes de 
exploração online recebem cuidado 
informado sobre seus traumas nas 

Filipinas.

Na República Democrática do 
Congo, sobreviventes aprendem 
habilidades vocacionais e recebem 

aconselhamento.

Centros na América do Norte 
fornecem abrigos para sobreviventes 

descansarem com segurança.

Um lar nas Filipinas estabelece a dignidade das crianças.

https://www.ncm.org/antitrafficking

