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Amados irmãos, bom dia!

Confrontado com o flagelo dos abusos sexuais perpetrados por homens de Igreja contra
menores, pensei em vos interpelar a vós, Patriarcas, Cardeais, Arcebispos, Bispos, Superiores
Religiosos e Responsáveis, para que, todos juntos, nos coloquemos à escuta do Espírito Santo e,
dóceis à sua guia, escutemos o grito dos menores que pedem justiça. Sobre o nosso encontro,
grava o peso da responsabilidade pastoral e eclesial que nos obriga a dialogar conjuntamente, de
forma sinodal, sincera e profunda sobre o modo como enfrentar este mal que aflige a Igreja e a
humanidade. O santo Povo de Deus olha para nós e espera de nós, não meras e óbvias
condenações, mas medidas concretas e eficazes a implementar. Requer-se concretização.

Comecemos, pois, o nosso percurso, armados com a fé e o espírito de máxima franqueza
(parresia), coragem e concretização.

Como subsídio, deixai-me partilhar convosco alguns critérios importantes, formulados pelas várias
Comissões e Conferências Episcopais: provêm de vós, limitei-me a elencá-los... São diretrizes
que vos serão entregues agora, para ajudar a nossa reflexão. Trata-se de um simples ponto de
partida, que provem de vós e retorna a vós, e que não diminui a criatividade que deve haver neste
encontro.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2019/2/21/protezione-minori.html


Gostaria, também em vosso nome, de agradecer à Comissão Pontifícia para a Proteção dos
Menores, à Congregação para a Doutrina da Fé e aos membros do Comité organizador pelo
excelente trabalho efetuado com grande empenho na preparação deste encontro. Muito obrigado!

Por fim, peço ao Espírito Santo que nos sustente nestes dias e ajude a transformar este mal
numa oportunidade de consciencialização e purificação. Que a Virgem Maria nos ilumine para
procurar tratar as graves feridas que o escândalo da pedofilia causou quer nos menores quer nos
crentes. Obrigado!
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