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Esta é uma oportunidade para unir sua voz a de milhares de jovens de toda América Latina e o Caribe, para
que juntos se convertam em agentes ativos da mudança que o nosso continente tem urgência. Em Visão
Mundial estamos convencidos de que seus sonhos e suas ações têm o potencial de impactar vidas.

Talvez você tenha escutado que nos últimos dez anos nosso continente latino-americano tem crescido muito economicamente. 
Isso é bom! Porém, da mesma maneira tem crescido a desigualdade e a violência, o que nos converte no continente com 
mais desigualdade e insegurança de todo o mundo. Parece contraditório, mas é verdade. Segundo o último relatório da 
UNICEF, publicado em setembro de 2014: “América Latina e o Caribe têm o maior número de homicídio entre meninos, 
meninas e adolescentes em todo o mundo”, por cima do Oriente Médio e África.

A esta terrível realidade se agrega um fato que a faz ainda pior: em situações de violência, os meninos e meninas são os que 
mais sofrem pois, ao ficar separados dos seus progenitores ou se a companhia de um adulto responsável que os proteja, 
são expostos a diferentes tipos de maltrato e se convertem em presa fácil da exploração ou de qualquer outro tipo de 
violência.

Esta também é uma realidade em outros lugares do mundo.Talvez você tenha visto nas notícias ou jornais do seu país, 
notícias sobre algumas situações muito graves que estão acontecendo no Oriente Médio, na África ou Asia. Embora 
estejamos longe destas regiões, o que ocorre  aí também deve convocar-nos a agir!

Em Visão Mundial estamos convencidos de que o Reino de Deus é para todos e que seu plano é que os meninos, meninas 
e adolescentes cresçam felizes em um ambiente seguro no qual possam desenvolver todo seu potencial. Esta é a razão pela 
qual Visão Mundial existe. Por meio do Jejum Solidário queremos convidá-lo para que participe no projeto de Deus, a que 
sonhes com um mundo sem violência, e a que inspire a outros a que se apropriem desta visão.

Em esta guia encontrará informação, ideias e recursos que o ajudarão a mobilizar a outros jovens como você e a planejar 
juntos ações de sensibilização e voluntariado — em suas igrejas, colégios, universidades, espaços públicos ou onde considerem 
pertinente — a favor da infância mais vulnerável. A partir de Criança com Ternura, nossa abordagem de desenvolvimento 
integral da infância, buscamos posicionar um novo modelo de criança e cuidado enfocado em aumentar a capacidade dos 
pais e cuidadores para proteger os meninos e meninas contra a violência e a exploração. Trabalhamos com as famílias, as 
comunidades e outros cuidadores para que desenvolvam habilidades parentais e de cuidado que partem da ternura.

Damos-lhe as 
boas-vindas e 
agradecemos por 
acompanhar-
nos no Jejum 
Solidário!
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Neste guía, você encontrará informações, ideias e recursos que 
te ajudarão a mobilizar outros jovens como você e a planejar 
juntos ações de sensibilização e voluntariado – em suas igrejas, 
colégios, universidades, espaços públicos ou onde vocês 
considerem pertinente – a favor da infância mais vulnerável.

Nossa causa: 
uma infância 
ternamente 
protegida, 
promotora de uma 
sociedade mais 
justa e segura.
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Sua participação é a chave para 
o êxito do Jejum Solidário. 
Obrigado por seu compromisso 
de servir ao próximo e por 
levantar sua voz por e a favor 
daqueles que mais o necessitam!

 Fale por quem não pode falar, sai 
em defesa dos desvalidos;

Fale para julgar com justiça e para 
defender os humildes e os pobres.

Provérbios 31:8-9 (versão A 
Palavra)
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O que é Jejum 
Solidário?

É uma mobilização de cinco semanas que é levada 
a cabo durante a Quaresma e se desenvolve 
em mais de 15 países da América Latina e do 
Caribe. Durante esse tempo, você e seus amigos 
podem organizar diversas atividades para pôr em 
evidência uma das realidades mais alarmantes dos 
nossos dias: o abuso, a exploração e a negligência 
dos meninos e meninas.

No domingo 20 de março, último dia de esta 
mobilização, jejuaremos durante 12 horas - as 
12 horas de solidariedade - como um gesto de 
solidariedade com a infância mais vulnerável, mas 
também como um ato de denúncia perante nossa 
sociedade que com suas palavras, ações e atitudes 
continua perpetuando a violência contra meninos, 
meninas e adolescentes.

Viver sem abuso, 
exploração e negligência é 
um direito ao qual milhões 
de pessoas menores de 
idade não têm acesso!
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O Jejum Solidário é parte da Campanha Regional de Visão 
Mundial Região Livre de Violência Contra a Infância, que busca 
que diferentes setores da sociedade –entre eles a Igreja- tomem 
consciências e se unam à luta por um continente mais justo e 
menos violento.

Esta campanha foi lançada no dia 20 de novembro de 2014, 
em comemoração pelos 25 anos da Convenção dos Direitos 
das Crianças e será levada a cabo durante o ano  2015 e 2016. 
Como parte da campanha, em mais de 15 países da América 
Latina e do Caribe serão levadas a cabo ações públicas para 
sensibilizar o público em geral sobre esta problemática e será 
solicitado aos governos e tomadores  de decisões que adotem 
medidas concretas para pôr fim à violência que afeta a meninos, 
meninas e adolescentes.

Campanha 
Região Livre 
de Violência 
Infantil
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Quando 
será levada 
a cabo?

O Jejum Solidário é levado a cabo na Quaresma. Este 
ano, iniciará no dia 10 de fevereiro (Quarta-feira de 
Cinzas). Durante essas cinco semanas levaremos a cabo 
diversas atividades de sensibilização e voluntariado com 
a finalidade de chamar a atenção para o problema da 
violência contra os meninos e meninas. De este modo, 
milhares de jovens como você aprenderão, refletirão 
e agirão para que a sociedade se dê conta de que a 
violência contra a infância se opõe ao plano de Deus.

Este período de sensibilização terminará no domingo 20 
de março (Domingo de Ramos), onde celebraremos as 
12 horas de solidariedade com a infância mais vulnerável 
da América Latina e do mundo. Esta é uma jornada de 
jejum e oração, para pedir ao Senhor que resgate à 
infância vulnerável das condições injustas às que são 
submetidos, mas também para exigir-lhe à sociedade 
que tome ações concretas que propiciem condições de 
uma vida plena para os meninos, meninas e adolescentes.

Entre o dia 10 de fevereiro (Quarta-feira de 
Cinzas) e o dia 20 de março: 
Desperta sua criatividade e solidariedade. 
Organiza
e leva a cabo com seu grupo de amigos 
atividades de sensibilização e ajuda a favor 
da infância mais vulnerável.

Domingo 29 de março (Domingo de Ramos):  
Úna-se à 12 horas de solidariedade, em jejum 
e oração, como um gesto de solidariedade  
com a infância e um ato de denuncia de a 
violência que se comete contra os meninos, 
meninas e adolescentes.

Quarta-feira 10 de fevereiro: 
Começa o Jejum Solidário

Domingo 20 de março:
Una-se às 12 horas de solidariedade em jejum e oração 

De 10 de fevereiro a 20 de março: 
Organize as atividades de sensibilização e voluntariado 

que queira junto ao seu grupo de amigos

1

2

3

Você sabia?
A Quaresma é uma celebração acolhida por 
muitas tradições cristãs que chama à conversão. 
Ela se prolonga pelos quarenta dias prévios à 
Festa da Páscoa. Em este tempo, os seguidores 
de Jesus nos dispomos a refletir sobre nossa 
vida, a arrepender-nos  dos nossos pecados, a 
comprometer-nos novamente a ser discípulos fiéis 
do nosso Mestre e, de este modo, a converter-nos  
em agentes do Reino de Deus. É um convite para 
operar mudanças importantes em nossa vida e 
seguir o exemplo de Jesus, que foi um verdadeiro 
revolucionário em sua sociedade ao aproximar-se 
e preocupar-se pelos «pequenos», pelos excluídos 
da sua época —meninos, mulheres, doentes, 
estrangeiros, pecadores, entre outros —
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A violência é um flagelo social porque afeta suas 
vítimas por toda a vida, ao diminuir sua autoestima, 
maltratar sua integridade física e emocional, barrar 
seus sonhos, em fim, ao impedir que Deus cumpra seu 
propósito em sua vida. Segundo as estatísticas, os que 
resultam mais afetados pela violência no mundo são 
meninos, meninas e adolescentes. Precisamente por 
esta terrível realidade, este Jejum Solidário está focado 
em eles, em procurar seu bem-estar. Quando falamos 
de «violência» nos referimos a todas as formas nas 
que os meninos, meninas e adolescentes sofrem todo 
tipo de abuso, exploração e negligência, tal como é 
explicado no gráfico a seguir:

A violência 
contra a 
infância: uma 
realidade 
impossível de 
ignorar

ABUSO
DEFINIÇÃO: Qualquer ato intencional 
que cause dano a um menino ou menina, 
e que se encontre dentro das relações 
de responsabilidade, de confiança e de 
poder.

NEGLIGÊNCIA
OU ABANDONO
DEFINIÇÃO: Privação de 
necessidades básicas de um menino, 
menina ou adolescente, quando a 
pessoas adulta encarregada conta 
com os meios para satisfazer essas 
necessidades. As necessidades 
básicas incluem a saúde, a educação, 
o desenvolvimento emocional e 
espiritual, a nutrição, a roupa, a atenção 
médica e dental, a supervisão, o teto e 
as condições para uma vida segura.

EXPLORAÇÃO
DEFINIÇÃO: Uso de um menino, 
menina ou adolescente para o benefício 
de outros. Isto inclui, embora não se 
limite, ao trabalho infantil e exploração 
sexual. A exploração sexual comercial está 
focada na infância através do abuso de 
poder ou da confiança para fins sexuais.

Bullying e  
Ciberbullying  

Meninos e 
meninas sem 
Registro de 
Nascimento 

Trabalho infantil

Meninos 
e meninas   

Vivendo sem 
seus pais

Piores formas de 
trabalho infantil

Meninos e meninas 
Institucionalizados

Meninos e 
meninas na rua

Abuso  
Psicológico

Abuso Físico Abuso 
Sexual

 Abuso por  
Gênero  

  Matrimônio  
Precoce

1.  Tráfico das crianças para fins de 
trabalho ou sexuais

2. Exploração sexual comercial (inclui 
pornografia infantil)

3. Trabalhos forçados análogos à 
escravidão 

4. Uso de meninos e meninas em 
conflitos armados

5. Tráfico de drogas

6. Qualquer trabalho que ponha em 
risco a saúde, segurança e integridade
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Você sabia?
Existe um tratado internacional — a Con-
venção sobre os Direitos das Crianças— que 
reconhece os direitos humanos das pessoas 
menores de dezoito anos. Ao assinar este trat-
ado, os governos se comprometem a assegu-
rar que todos os meninos  e meninas (sem 
nenhum tipo de discriminação):
• Recebam proteção e assistência
• Tenham acesso à educação e saúde
• Possam desenvolver plenamente suas 

pessoalidades, habilidades e talentos
• Cresçam em um ambiente de felicidade, 

amor e compreensão
• Recebam informação sobre como exercer 

seus direitos e participem em este processo 
de uma forma acessível e ativa

Se a estas alturas você está pensando que muitos meninos, meninas e ado- lescentes do 
seu país não gozam destes  direitos, você está no correto.
É um grave paradoxo que, enquanto  Jesus sempre teve a infância e a justiça no centro  de suas preocupações, a 
realidade é que a milhões de meninos, meninas e adolescentes  latino-americanos lhes são negados seus direitos 
mais básicos. Isto não pode continuar! 

Todos nós em algum momento das nossas vidas escutamos sobre emergências em países distantes e pensam-
os que não deveríamos nos preocupar muito e que, de todas maneiras, não podemos fazer muita coisa a esse 
respeito. No entanto, em este Jejum Solidário queremos convidá-lo a solidarizar-se com os meninos, meninas e 
adolescentes que sofrem em outros continentes e a levantar sua voz a favor deles. Há muito que você pode fazer 
mesmo sendo a distância:

• Difundir a informação por redes sociais,
• Fazer atos públicos para que mais pessoas saibam o que está acontecendo,
• Organizar grupos de reflexão e oração com seu grupo de amigos,
• Interceder por o favor e a misericórdia de Deus,
• Pedir às autoridades do seu país que assumam uma postura a nível internacional a favor dos mais vulneráveis.

Como o faremos? A seguir apresentamos informação sobre algumas das situações que foram declaradas como 
emergências humanitárias pela Organização das Nações Unidas.Você pode usar esta informação ou buscar você 
mesmo outras notícias internacionais que afetam, de maneira particular, a meninos, meninas e adolescentes. O 
importante é que você e seus amigos compreendam que a violência é expressada de diferentes maneiras em 
todo o mundo e que, em um mundo globalizado como o que vivemos, as calamidades de uns quantos nos afetam 
a todos.

Desenvolvendo 
nosso sentido 
de solidariedade 
global
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Você sabia?

Estas graves emergências humanitárias estão atualmente pondo em situação de risco a milhões de meninos, 
meninas e adolescentes: eles perderam seus pais e seus lares, ficaram sem acesso a água potável e sem acesso 
a uma alimentação segura, muito menos boa, não vão à escola. Estas condições os expõem ao trabalho forçado, 
a matrimônios precoces, ao tráfico sexual, ao recrutamento forçado por grupos armados, além de privá-los de 
uma série de direitos fundamentais

Se a sociedade civil e os governos de todo o mundo não agirem agora, uma geração inteira pode ser perdida. 
Por isso, Visão Mundial junto com outras organizações, incluindo as Nações Unidas, está unindo esforços para 
conseguir que os meninos e adolescentes de estes países gozem de condições mínimas para sobreviver à 
emergência e não deixar que seus sonhos morram.

O conflicto armado na Síria, que existe há três 
anos, pôs toda uma geração de meninos  e 
meninas em risco de perder-se: 6,5 milhões; 
4,3 milhões de meninos  foram afetados, 2,9 
milhões estão deslocados por causa da guerra; 
além disso, o brote de poliomielite em 2013 
pô em risco a 1 milhão de meninos  que não 
tinham sido vacinados porque vivem presos 
nas zonas que estão em estado de sítio ou nas 
zonas onde o acesso da ajuda humanitária é 
difícil devido à violência continuada. 

A República Centro-africana, assolada por anos 
de conflitos político-militares e religiosos, sofre 
uma crise de saúde crônica, cuja mortalidade bruta 
triplica os níveis de emergência; 2,3 milhões de 
meninos  sofrem as consequências do conflito e 
necessitam proteção pois são vítimas da violência 
e do recrutamento forçoso, além de sofrer a falta 
de serviços básicos, alimento e refúgio.

No Sul do Sudão, a ameaça de fome paira 
sobre os meninos  que já são vítimas da 
violência e do deslocamento em massa 
por causa do conflito que se desatou no 
país em dezembro de 2013. A desnutrição 
é a principal causa de morte em meninos  
menores de 5 anos nos campos de 
deslocados.

O brote de ébola na África Ocidental havia 
cobrado, até o dia 10 de setembro de 2014, 1900 
vítimas mortais, e já foram confirmados 3500 
casos de ébola nos cinco países mais afetados: 
Guiné, Libéria, Nigéria, Senegal e Serra Leoa. A 
crise do ébola afeta o sistema sanitário de Libéria 
e outros  serviços essenciais para os meninos, 
meninas e adolescentes.

A violência no lraque causou o 
deslocamento de 1,2 milhões de 
pessoas, e a metade delas são 
pessoas menores de idade; é 
necessário proteger a infância de 
doenças e da violência.

Os constantes ataques aéreos e bombardeios 
contra Gaza, que se estendeu por cinquenta dias 
desde  8 de julho de 2014, ameaçaram gravemente 
a vida, a segurança e a liberdade de 990 000 
meninos  palestinos e suas famílias. Pelo menos 501 
meninos  foram assassinados como consequência 
dos ataques aéreos e dos bombardeios. 3374 
meninos  palestinos foram feridos, dos quais quase 
um 70 % tinha 12 anos ou menos.
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Você pode 
ser parte 
da mudança 
unindo-se  ao 
Jejum Solidário!

Jesus nos ensinou com sua vida e seu exemplo que a 
infância é importante e deve ser cuidada e protegida  
—Ele  se indignou quando seus discípulos quiseram 
impedir que os pequenos se aproximassem (Marcos 10) 
—. Nós, como discípulos fiéis de Jesus Cristo, somos 
chamados a reconhecer  seu valor e a agir com eles da 
mesma maneira. Estamos obrigados a criar as condições 
favoráveis para que os meninos, meninas e adolescentes 
gozem de uma vida plena

Passo 1

Informe-se
Entre a http://www.wvi.org/es/AyunoSolidario e descarregue, gratuitamente, os recursos do Jejum Solidário. 
Reúna sua equipe e aprendam juntos tudo o que possam sobre os problemas de abuso, exploração e negligência 
contra a infância que há no seu país, na América Latina e no Caribe, e no mundo. Quanto mais você souber, mais 
poderá identificar-se com os meninos e meninas que necessitam da sua intervenção.

Passo 2

Levante  sua voz
Depois que você se informe sobre este grave problema, não pode se calar…! É urgente que você divulgue para 
outras pessoas sobre este assunto e as exortes a unir-se à causa.Você pode fazê-lo convidando seus amigos, 
familiares, colegas de aulas ou membros da sua igreja a unir-se ao Jejum Solidário.Você pode organizar e levar a 
cabo várias atividades de sensibilização, como imprimir os recursos que lhe oferecemos, compartilhar informação 
em redes sociais, visitar meios informativos locais para falar sobre o tema, elaborar seus próprios brochuras 
ou camisetas, produzir vídeo fóruns, palestras com expertos, exposições fotográficas, etcétera. As formas de 
conseguir que o escutem e que mais pessoas se unam à causa pela infância são infinitas. Na seção de recursos 
encontrará uma guia para planificar suas ações de sensibilização.Também poderá recorrer ao pessoal de Visão 
Mundial no seu país, que têm muita experiência, informação e recursos que podem ajudá-lo. Lembre sempre de 
mencionar por que você faz tudo isso e não esqueça de convidar as demais pessoas a unir-se à jornada de jejum 
e oração do domingo 20 de março

Passo 3

Aja
Estamos convencidos de que a melhor maneira de conseguir uma mudança é agir, por isso queremos animá-lo 
a que aproveite o Jejum Solidário para que leve a cabo uma ação de voluntariado com seu grupo de amigos em 
algum  projeto a favor da proteção de meninos, meninas e adolescentes na sua igreja, comunidade, cidade ou país. 
A lista de opções é interminável, assim que solte a sua criatividade e torne-a realidade! Nosso pessoal de Visão 
Mundial teme muita experiência e conhecimento em este tema, de modo que pode ajudá-lo a encontrar  um 
projeto que toque seu coração e o ajude a planificar sua ação de voluntariado. Na seção de recursos encontrará 
uma guia para planificar sua ação de voluntariado.
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Passo 4

Jejua
Este é o tempo para o Jejum Solidário no qual 
afirmará ainda mais seu  compromisso para salvar 
a vida dos meninos, meninas e transformar o 
mundo em um espaço favorável para eles!

As 12 horas de solidariedade serão levadas a cabo 
no domingo 20 de março, de 7:00 da manha às 7:00 
da noite do seu país. Durante essas doze horas, 
oraremos  e jejuaremos pelas cinco realidades 
mais alarmantes que atentam contra meninos, 
meninas e adolescentes em nosso continente e 
no mundo.

Você não tem que limitar seu jejum a não ingerir 
alimentos, senão que você e seus amigos podem 
escolher renunciar a algo diferente: Leiam Isaías 
58:6-7 e examinem se tem alguma atitude ou 
conduta representada na lista do versículo 6 que 
lhes é urgente abandonar. Examinem também, 
segundo seu entorno, que ações das que indica o 
versículo 7 devem praticar habitualmente.

Se você e seu grupo de amigos decidem fazer um 
jejum de alimento, talvez queiram dar um passo 
mais de compromisso e solidariedade: podem 
doar o valor do que talvez tivessem comido 
durante as horas que jejuaram, para benefício 
do projeto que tenham escolhido. Em esse caso, 
conta com nosso pessoal de Visão Mundial para 
que o assessoremos sobre como fazê-lo.

Mateus 18:20 nos lembra que onde estão dois ou 
três reunidos no nome de Jesus, Ele mesmo está 
no meio deles. Graças à tecnologia e à oração, 
podemos estar juntos em um mesmo sentir 
apesar de estar em diferentes países.

Imagine o poder que pode alcançar milhares de 
pessoas que jejuamos e oramos por a infância 
vulnerável a um mesmo tempo e com uma mesma 
intenção?

Leve em consideração!
Se com seu grupo  de amigos 
decidem arrecadar fundos para seu 
projeto de voluntariado ou para 
algum outro projeto relacionado 
com a proteção da infância, entre em 
contato com nosso pessoal de Visão 
Mundial para que o oriente como 
planificar dito esforço o melhor 
possível.

Leve em consideração!
Queremos animá-lo a que faça da 
sua renúncia um verdadeiro desafio, 
algo que o ponha no lugar dos 
mais necessitados e o leve tanto ao 
arrependimento pelas injustiças que 
identifique em si mesmo, como à 
conversão para uma atitude que o 
mantenha pendente das carências 
dos meninos e meninas mais 
vulneráveis

Leve em consideração!
Com a finalidade de dar-lhe  força 
e sinergia à jornada de jejum e 
oração, assegure-se  de compartilhar 
nas redes sociais imagens, vídeos e 
mensagens de sua jornada de jejum e 
oração

Então, decide seu jejum e prepare-se para 
experimentar um gesto gratuito de amor: 
renúncia e compaixão. Na seção de recursos 
encontrará uma Guia para planificar sua 
jornada de jejum com mais informação sobre 
o jejum ao que o convidamos bem como 
com algumas recomendações para levá-lo a 
cabo.
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Recursos 
disponíveis

Para ajudá-lo a planificar suas atividades de Jejum Solidário, preparamos uma série  de 
recursos que lhe serão  muito úteis.Você pode  descarregá-los em
http://www.wvi.org/es/AyunoSolidario 

• Manual do líder do Jejum Solidário (este folheto) com informação chave sobre a situação de abuso, exploração 
e negligência para a infância

• Manual de voluntariado: Igreja, juventude e voluntariado
• social
• Guia para aprofundar e planificar suas 12 horas de solidariedade
• Série de estudos bíblicos que vinculam a fé com a responsabilidade que temos de gerar a mudança que 

erradique a violência contra a infância
• Produtos de promoção sobre o Jejum Solidário (brochura, logotipo, artes para redes sociais, etc.)



15 Guia do líder 2016

Depois de 
terminado o 
Jejum Solidário: 
avaliando a 
experiência

Participar  no Jejum Solidário  como um protagonista de mudança será para você  e seus 
amigos uma experiência transformadora. Com  a finalidade de que você  tire o melhor 
proveito dela queremos dar-lhe alguns conselhos que lhe permitirão melhorar o impacto 
de suas ações no futuro. O ideal é que, junto com seus amigos e demais  pessoas que 
participaram em  suas atividades, desenvolvas o seguinte exercício de avaliação  da 
experiencia:
1. Começa com o positivo. Que pessoas e experiências foram as melhores? Como percebemos que Deus se fez 

presente durante todo este tempo? Que ação de tudo o que foi levado a cabo vale a pena repetir?
2. Escreve as experiências, ensinamentos, vídeos, atividades que sente que melhor conseguiram colocá-lo em 

empatia com a proteção da infância.
3. Seja honesto e expresse o que não funcionou. Alguma atividade em específico, sua paciência, a capacidade de 

manter a motivação e energia. Qualquer coisa! Deste exame você pode tirar suas fortalezas para seu próximo 
esforço.

4. Pense e analise para que Deus o chamou a comprometer-se. Em que projeto ou causa se inclinou mais seu 
grupo durante a campanha, e então foque seus esforços em direção a este chamado.

5. Não esqueça dos pequenos detalhes. Que ou quem fez uma diferença com uma simples ação. Lembre-se de 
analisar detalhes tais como a maneira em que você e seu grupo se sentiram no curso de todo este processo.

6. Se tivesse que fazer a mesma coisa no próximo ano: O que repetiria? O que você faria diferente?
7. Anote e registre as reflexões do seu grupo.

Depois de terminado o Jejum Solidário: 
avaliando a experiência

O que posso fazer no caso de maltrato, exploração ou 
exclusão?
Se você ou alguém que você conhece tenha sofrido sob 
algum tipo de abuso, exploração  ou negligência, deve 
saber  que existem pessoas e instituições confiáveis e 
qualificadas que podem atender  e ajudar as pessoas 
menores de idade lesados. O abuso contra  um menino 
ou menina é um delito que deve ser processado segundo 
as leis do seu país. Você pode contar para algum adulto 
em quem você confia  ou ligar diretamente para a linha 
telefônica de urgências do seu país onde uma pessoa 
profissional responderá para escutá-lo  e indicar os 
passos que você deve seguir. Lamentavelmente, muitos 
casos de violência não são informados, e portanto
os meninos continuarão sendo objeto de injustiças. 
Informar  o primeiro passo para conseguir que os 
perpetradores de estes crimes sejam processados  e 
os meninos e meninas vítimas de violência  vivam sem 
medo e bem protegidos.
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Obrigado por ser parte de 
este grande projeto a favor 

da infância e… que tenha 
um excelente Jejum 

Solidário!

@WorldVisionLAC WorldVisionLAC

Siga-nos em:

SE LHE DÓI, A MIM ME MOVE
JEJUM
SOLIDÁRIO


