
 

Carta aberta às Comunidades da Vida Religiosa Consagrada- CRB – SP e 

leigos (as) na missão. 

 

 

“Não podemos ficar em silêncio enquanto as pessoas em todos os cantos do mundo  

sofrem por causa do Tráfico de Pessoas” 

(Papa Francisco) 

 

Queridas Irmãs e Irmãos na Vida Religiosa Consagrada, leigas (os), comprometidos com a 

defesa da vida e dos Direitos Humanos. Nós da Rede “Um grito pela Vida” da regional de São Paulo 

dirigimo-nos a vocês através desta carta, para partilhar nossas inquietações a respeito da dura 

realidade que é o Tráfico de Pessoas, a violência e o abuso que vitimiza todos os dias, centenas de 

crianças, adolescentes, jovens e mulheres. Crime esse invisível pela maioria de nossa sociedade.  

A Rede “Um Grito pela vida” é um espaço de articulação e ação profética e solidária da Vida 

Consagrada do Brasil, pertence a CRB e integra a Rede Internacional Thalita Kum criada pela 

UISGUI (União das Superioras Gerais), que reúne e une a Vida Religiosa Consagrada de amis de 30 

países na missão de enfretamento ao tráfico de pessoas. 

          Embora seja uma iniciativa da Vida Religiosa Consagrada, nos últimos anos a Rede Um grito 

pela Vida conta também com a participação leigas e leigos comprometidos com essa desafiante 

realidade. Atualmente a Rede Um Grito pela Vida, está organizada em 29 núcleos em 22 Estados da 

federação.  Formados por religiosas/as e leigas/os, integrados com as organizações eclesiais e civis, 

os núcleos assumem a missão de enfrentar o Tráfico de Pessoas fomentando, promovendo e/ ou 

participando de atividades e processos de prevenção, conscientização, assistência e incidência 

política. 

“A rede Um Grito pela Vida” nos permite ampliar alianças Inter congregacionais em prol da 

vida ameaçada e ferida das pessoas traficadas e violentadas em seus direitos, nos possibilita ensaiar 

passos de encarnação em novos espaços sociais, políticos e teológicos.  

Com o Lema “Enfrentar o Tráfico de pessoas, é nosso compromisso”, procuramos 

desenvolver uma consciência crítica pessoal e comunitária. Na medida do possível, criamos espaço 

de: 
 

 Sensibilização e informação com grupos de jovens e adolescentes, priorizando os que se 

encontram em situação de vulnerabilidade, lideranças comunitárias, agentes de pastoral e 

outros... 

 Organizamos grupos de reflexões e estudos, rodas de conversas, debates, aprofundando as 

causas e situações que favorecem esses crimes, como: questões de gênero, violência, modelo 

de desenvolvimento, grandes construções e projetos, grandes eventos, hedonismo midiático, 

desemprego, corrupção, impunidade e outros...  

 Capacitação de multiplicadores visando ampliar o trabalho de prevenção e ações possíveis 

desde os espaços onde atuamos... 

 Participação e mobilização social e de incidência de políticas públicas para combater esse 

crime; acolher e proteger as vítimas, reintegrando-as na vida social e familiar com proteção e 

segurança. 
 

O Papa Francisco nos recorda freqüentemente a urgência de unirmos forças e criatividades, 

como Vida Religiosa Consagrada, neste vasto campo de atuação missionária, que é o Tráfico de 

pessoas, especialmente de mulheres e crianças. Um desafio e clamor que nos toca profundamente e 

nos convoca para a nos colocarmos ao lado da vida, lá onde ela se encontra ameaçada e ferida. 

Alegramo-nos especialmente nos últimos anos com o crescimento e visibilidade da Rede a 

nível nacional, novos núcleos foram surgindo em diversas Regiões do Brasil com a participação de 



Religiosas/os e leigas/os. Mesmo em tempo de pandemia as atividades online seguem atingindo um 

grande número de seguidores sensibilizados com esta causa. 

Aqui em São Paulo, a realidade do Tráfico de pessoas é gritante, e a adesão das Congregações 

e a participação das religiosas/os é pouquíssima, tanto na capital como no interior. O que deixa o 

nucelo frágil e com poucas condições de realizar suas atividades e processos, tão urgente e 

necessários, sobretudo agora neste tempo de pandemia e na pós pandemia, onde as vulnerabilidades 

se exacerbaram e consequentemente o tráfico de pessoas tende a crescer.  Frente a esta realidade 

especifica, fazemos nosso apelo, que acreditamos ser de Deus:  Que vossas congregações assumam 

conosco esta causa, motivem, convidem e se possível indiquem e enviem novos membros, 

Religiosas/os e/ou leigas/os de vossas congregações/institutos, de seus espaços missionários para 

integrar e fortalecer nosso núcleo,o núcleo da Rede um grito pela vida aqui da Regional São 

Paulo. Estamos planejando ampliar nossas ações junto às escolas, comunidades pastorais, obras 

sociais e outros, tecer parcerias com outros grupos, e assim responder com mística e profecia esta 

realidade-clamor em nosso Estado, em nossa cidade. Para isso, contamos com vossa adesão e 

compromisso. Desde já contamos com vosso apoio e compromisso. Aguardamos confiantes a vossa 

resposta prática. Abaixo encontrarão nossos contatos, para maiores informações e para o envio dos 

nomes das novas/os integrante. Teremos uma formação (on-line) de apresentação da identidade e 

missão daRede, para novos participantes no próximo dia 29 de setembro, das 19h às 21h.  

Nosso abraço. 

 

Ir. Filomena, sds — Irmãs Salvatorianas – Coordenadora do Núcleo de São Paulo 

Ir. Cirley Covatti, cj — Congregação de Jesus – Referencial de Rede da Região Sudeste  

Ir. Denise Coutinho, cp — Congregação das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz – Membro da Rede 

Ir. Eurides A. Oliveira, icm — Irmãs do Imaculado Coração de Maria – Membro da Rede 
 

Maiores informações sobre a Rede a nível Nacional visitem nas redes sociais: 
 

Facebook.com/redegritopelavida 

www.gritopelavida.blogspot.com 

gritopelavida@gmail.com  

 

 

http://www.gritopelavida.blogspot.com/
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