
Como ministrar aos envolvidos 

na prostituição?



Introdução

 “Prostituir” vem do verbo latino prostituere

que significa expor publicamente, por à 

venda, entregar à devassidão. 

 A prostituição é parte de uma indústria 

multibilionária. Ex.: turismo sexual, tráfico 

de mulheres, pornografia, etc.



Estatísticas no Brasil

 De acordo com o Serviço à Mulher 
Marginalizada - SMM, uma pesquisa da 
Faculdade de Ciências Humanas da Fundação 
Mineira de Educação e Cultura de Belo 
Horizonte estima que exista 1,1 milhão de 
mulheres prostituídas no país. O SMM acredita 
que esse número esteja abaixo da realidade, já 
que é muito difícil ter dados quantitativos 
quando se trata de uma questão que envolve 
preconceito, falsa moral e pecado.



Estatísticas no Exterior

Estimativas da Organização Internacional de 
Migrações (IOM), agência ligada à ONU, apontam 
quase 75 mil prostitutas brasileiras trabalhando 
hoje na Europa. E esse número só cresce. 
“Espanha, Holanda, Suíça, Alemanha, Itália e 
Áustria são os principais destinos”, diz a entidade. 
E o total de mulheres que deixam o Brasil é bem 
superior ao de homens. Na Itália, dos 19 mil 
brasileiros vivendo legalmente no País em 2000, 
14 mil eram mulheres. O número elevado de 
prostitutas contribui para a diferença.





Prostituição Infantil!

 Rio de Janeiro: cerca de mil meninas de rua 
entre 8 e 15 anos de idade se prostituem, 
segundo dados do Centro Brasileiro de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.



 Pernambuco: uma em cada três prostitutas de Recife 
tem menos de 18 anos.

 Paraíba: Dados da CPI federal sobre prostituição 
infantil e juvenil em João Pessoa: 175 meninas e 75 
meninos de rua se prostituem, muitos deles de 5 a 7 
anos de idade.

 Rio Grande do Norte: 61% das meninas de rua entre 
12 e 14 anos (90% delas não usam preservativos).

 Bahia: em Salvador, a faixa de idade fica entre 12 e 17 
anos. Pesquisa com 74 prostitutas dessa faixa revelou 
que a maior parte teve a sua primeira relação sexual 
aos 10 anos. 80% delas são negras, pobres e 
analfabetas.

http://campus.fortunecity.com/clemson/493/jus/m06-003.htm


Fatores!

 Econômicos: falta de emprego, migração para 

grandes centros urbanos, mães solteiras, 

(desinformação e ilusão), tráfico de drogas

 Sociais: discriminação de gêneros



Fatores!

 Psicológicos: carências afetivas, traumas 
(maus tratos, violências, abusos, 
escravidão, filhos da prostituição), baixa 
auto estima, sentimento de menos valia, 
falta de perspectivas.

 Espirituais: Escravidão. 



CULTURA CORROMPIDA!

 Considerar que a prostituição é uma opção
de trabalho ou profissão, é uma maneira de 
aceitar que o sexo e o corpo da mulher, do 
homem (travesti, garoto de programa)ou da 
criança, são uma mercadoria, uma coisa. 
Uma coisa é algo que a gente se serve e 
depois deixa para lá, uma pessoa é 
alguém, um ser que tem nome, história, 
sonhos, etc.



Projetos Cristãos!

o Videiras/Ipatinga-MG.: 
projetovideiras@usinet.com.br
edidina@terra.com.br

(031) 3822-6145/ 3823-3992/30953690. 

o www.meninasdosolhosdedeus.com

Ásia

mailto:projetovideiras@usinet.com.br
mailto:edidina@terra.com.br
http://www.meninasdosolhosdedeus.com/


Luz na Noite – atuação!

 Intercessão

 Evangelismos

 Luais GLS

 Visitas domiciliares (gestantes/doações)

 Parceiros: Jocum & Avalanche & 

denominações



Complexidades da noite!

 Prostitutas, travestis, garotos de programa, 

prostituição infantil.

 Clientes.

 Policiais.

 Cafetões ou rufiões.

 Quiosques, taxistas, etc.

 Traficantes.



Complexidades da Vila Rubim

 Pobreza

 Marginalidade

 Alcoolismo

 Decadência

 Crack e outras drogas

 Demonização

 Sugestão: louvor, lanche e evangelismo



 Casa de passagem para restauração de 

pessoas envolvidas na prostituição, 

(travestis, garotas e garotos de programa, 

menores, etc.) com objetivo: abrigo, 

alimentação, roupas, cursos, 

encaminhamentos acadêmicos, 

profissionais, acompanhamento espiritual.

 Orfanato

Desafios!



Caráter do ministrador!

 Vida com Deus

 Sem preconceitos

 Perseverante

 Criativo

 Misericordioso (incondicional)

 Disposto a trabalhar em equipe

 Tolerante, flexível mas não corrompível!



Caráter do ministrador!

 Apoios (redes...)

 Honesto (áreas íntimas)

 Vida financeira (dizimista)

 Respeitoso



Bíblia

 Josué 2.14 e 6.22, Mat. 1.5 (Raabe)

 João 8.1-11 (Mulher Adúltera)

 Mateus 21.31-32

 Lucas 10.33 (O bom samaritano)

 João 4 (mulher samaritana)

 João 24.10 (Maria Madalena)



 “Venha, vamos caminhar juntos, olhar com os 
olhos do Cristo, vamos ver até onde podemos 
chegar. Vamos aceitar as pessoas como são, 
como ponto de partida, não como ponto de 
chegada. Independentemente do que mudar 
nessa travessia, elas deverão sempre ser 
recebidas por um espírito de acolhida e de 
compreensão. Aceitar a pessoa como é significa ir 
ao encontro dela, disposto a mais ouvir do que 
falar, mais aprender do que ensinar. Nesse 
contexto convém ter claro que só ouve direito 
quem se liberta dos preconceitos e só se 
liberta dos preconceitos quem é capaz de 
restituir a palavra ao silenciado.”



Dicas – sites, livros e dvd

o www.meninasdosolhosdedeus.com.br

o www.hottopos.com – “Mulheres 

Prostituídas”

o “Descida ao Inferno”, Lauren Stratford

o “Confissões de um ex-travesti”, Luís Emílio 

Silva da Silva, Ed. Lio.

o “Nascidos em Bordéis” - DVD

http://www.meninasdosolhosdedeus.com.br/
http://www.hottopos.com/

