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São Paulo, 25 de março de 2019. 

Anunciação do Senhor 
 
 
Aos Legionários de Cristo, 
Às consagradas do Regnum Christi, 
A todos os membros do Regnum Christi  
do Território do Brasil  
 
 
 

Não deixemos que passe em vão este tempo favorável! 
Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um caminho de 
verdadeira conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar 
fixo em nós mesmos, e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus; 
façamo-nos próximo dos irmãos e irmãs em dificuldade, 
partilhando com eles os nossos bens espirituais e materiais. 
Assim, acolhendo na nossa vida concreta a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, atrairemos também sobre a 
criação a sua força transformadora.1 

 
 
Queridos Padres e Irmãos, queridas consagradas, e queridos membros do 
Regnum Christi, 
 
As palavras com as quais o Papa Francisco termina a sua mensagem para a 
quaresma deste ano, são a melhor forma de iniciar esta carta e as linhas que eu, 
como diretor territorial da Legião de Cristo e do Movimento Regnum Christi 
no Brasil, gostaria de propor nestes momentos que vive a Igreja Católica e 
também como resposta mais adequada que nós fazemos à luz da nossa própria 
história. 
 
Momento histórico da Igreja 
 
Todos nós temos clara consciência de que a Igreja atravessa, neste momento, 
um período de dificuldades. Aparecem, frequentemente, notícias que 
evidenciam problemas graves no campo da fé e da moral que causam 

                                                           
1 Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2019 
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sofrimento em todos os fiéis. Especialmente, atual e grave é o mal do abuso de 
menores que se apresenta como uma sombra triste e vergonhosa para todo o 
corpo de Cristo. 
 
Muitos vêm este momento histórico representado na passagem evangélica da 
tempestade no mar da Galileia. Estamos todos na barca da Igreja e, de repente, 
nos encontramos em um mar embravecido na escuridão da noite. E só quando 
percebemos a presença de Cristo recuperamos a fé e a esperança. Como aos 
seus discípulos também a nós, Jesus pergunta: “Por que este medo, gente de 
pouca fé?” e também nós esperamos que Ele, levantando-se, dê ordens aos 
ventos e ao mar, e produza a calmaria. 
 
Vivemos momentos de grande confusão. Bastaria pensar que tendo grandes 
figuras de santidade como Teresa de Calcutá, Joao Paulo II, Paulo VI, Oscar 
Romero, etc., ao mesmo tempo, aparecem situações de graves faltas morais que 
escandalizam a Igreja e o mundo, sobretudo por ter como protagonistas a alguns 
de seus membros mais qualificados, inclusive cardeais e bispos responsáveis 
por pecados e crimes gravíssimos. 
 
Ficamos chocados e tristes apesar de que sejam poucos os causantes desse 
escândalo. Porque é verdade que também existem outras pessoas na Igreja 
Católica, fazendo grande esforço em defesa da pessoa e da dignidade humana; 
uma maioria que se esforça por seguir a lei moral, por agir com misericórdia e 
fazer justiça, pais e mães que mantêm suas famílias na fé e no amor; professores 
e formadores que dão tudo para formar seus alunos nos princípios cristãos; 
padres, freiras e consagrados que oferecem suas vidas ao povo, pregando, 
ensinando, exortando, confortando e realizando sua missão com grande 
dignidade. 
 
Acabamos de presenciar a reunião dos presidentes das conferências episcopais 
do mundo que tratou, na presença do Papa, o tema dos abusos sexuais contra 
menores cometidos por parte do clero. Foi este um evento único, especialmente 
para ouvir a voz das vítimas, rezar junto com elas, pedir perdão a Deus e às 
pessoas ofendidas, tomar consciência das nossas responsabilidades, na justiça, 
na verdade e na misericórdia, e sobretudo, de rejeitar radicalmente todas as 
formas de encobrimento, passividade e abuso de poder2. Desse modo a Igreja 
quis dar um forte impulso a uma verdadeira renovação.  
 

                                                           
2 cfr. Angelus do Papa, 24 fevereiro 2019 
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No ano de 2018 foi a ocasião para verificar a existência de gravíssimos 
problemas institucionais na Igreja. O ano de 2019 se apresenta como uma 
oportunidade que vem do Espírito Santo para aprender as lições do passado, 
reparar ferida e seguir em frente.  
 
Diante deste panorama, nós todos nos perguntamos: qual atitude devemos 
tomar como legionários e membros do Regnum Christi? Qual deve ser a nossa 
responsabilidade como cristãos, religiosos e sacerdotes? Como acompanhar tão 
dramática situação e encontrar com a Igreja o caminho da autêntica renovação?  
 
A primeira atitude deve ser: ter clareza de consciência diante deste 
problema 
 
Devemos pedir ao Espírito Santo que ilumine nossa consciência, para ter 
clareza sobre toda essa realidade, para reconhecer com sinceridade, à luz do 
Evangelho uma situação insustentável, e depois atuar com determinação e com 
um grande amor pela Igreja e por nossos irmãos. 
 
Isso supõe assumir a responsabilidade que a cada um compete no que diz 
respeito à nossa vida dentro da Igreja. Não é justo pensar que só numa igreja 
distante há problemas graves ou escândalos. Todo o Corpo de Cristo sofre pelos 
pecados ou indiferença de seus membros. Parece-me inspiradora a reflexão do 
Pe. Amedeo Cencini, que afirma: “o escândalo de alguns poucos é culpa da 
mediocridade de muitos”. 
 
Temos que formar devidamente nossa consciência à luz da fé e, em um clima 
de oração constante, pedir ao Espírito Santo a sua assistência neste caminho de 
renovação, esperando assim com toda a Igreja, como no cenáculo, o fim desta 
tormenta e uma renovação autêntica. 
 
À luz da história da Legião nestes últimos anos e do nosso carisma 
 
Por outro lado, também nós acabamos de passar por uma tormenta e uma crise 
na nossa história. Essa crise tristemente foi originada no vértice, na pessoa do 
fundador, que alcançou e pôs em tela de juízo muitos elementos da nossa 
espiritualidade, estrutura de governo e vida de comunidade, levando a não 
poucos membros da Legião, dos consagrados e consagradas, e dos membros do 
Movimento Regnum Christi, a buscar outro caminho no seguimento de Cristo. 
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Precisamos também nos atualizar e nos manter bem informados através da 
leitura de fontes genuínas, seguindo a voz dos nossos pastores e, em primeiro, 
lugar do Papa. 
 
Aqueles que continuaram a acreditar no carisma como dom do Espírito Santo, 
com a ajuda da graça de Deus e da Igreja na pessoa do Vigário de Cristo, 
iniciaram um processo de renovação a todos os níveis que teve como ápice os 
Capítulos Gerais Extraordinários (2014 e 2018) e a Assembleia Geral do 
Movimento Regnum Christi (2018). 

Todos nós, Legionários de Cristo, Consagradas e Leigos Consagrados, 
membros do Regnum Christi, queremos viver especialmente hoje um dos 
princípios mais importantes da nossa espiritualidade e carisma: o amor a Igreja 
e a fidelidade ao Vigário de Cristo. Com efeito, “Nós amamos a Igreja, que é o 
germe e princípio do Reino de Cristo nesta terra; nos sentimos uma parte viva 
dela, colaboramos na sua missão evangelizadora; nos aderimos com amor e 
obediência ao Papa e aos bispos, conhecendo e divulgando seus ensinamentos, 
apoiando suas iniciativas e apoiando a Igreja local”3. 

Nosso compromisso na luta contra o abuso dos menores 
   
São muitos eventos que mostram a luta do Papa e da Igreja contra o abuso 
sexual cometido contra menores. Essa luta tem sido característica comum dos 
últimos papas: João Paulo II, Bento XVI, e agora Papa Francisco, continuando 
com a linha de "tolerância zero", estabelecendo regras mais rigorosas em 
relação aos abusos, assistindo pessoalmente às vítimas e julgando os crimes de 
padres e até bispos através da Congregação para a doutrina da fé. É um fato que 
em matéria de abuso, o direito canônico é hoje mais avançado que o direito civil 
de muitos países, pois tipifica crimes não presentes em várias legislações. O 
compromisso atual do Papa é fazer que essas ferramentas sejam usadas pelas 
diferentes igrejas locais e todas as instituições católicas. 
 
Outros sinais e acontecimentos mostram esse empenho pessoal do Papa nesta 
luta: em 4 de junho de 2016, com o Motu Próprio “Como uma mãe amorosa”; 
a viagem de janeiro de 2018 ao Chile; a “Carta ao Povo de Deus em 
peregrinação no Chile” em 31 de maio de 2018; a Carta ao povo de Deus, de 20 
de agosto de 2018; o discurso de Natal do Santo Padre antes da Cúria Romana 
em dezembro de 2018, e finalmente esta reunião com todos os presidentes das 
conferencias episcopais do mundo. 

                                                           
3 Estatutos de la Federación Regnum Christi (borrador presentado a la santa sede para su aprobación), 
Diciembre 2018, n. 16 
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Seguindo esse caminho traçado pelos Papas, queremos também nós colaborar 
com esse esforço e a essa luta: como o Santo Padre diz, a crise que atravessamos 
na Igreja nos leva a levantar o nosso olhar com “a certeza de que a luz de Deus 
continuará brilhando apesar de nossa miséria humana; a certeza de que a 
Igreja sairá dessas tribulações ainda mais bela, purificada e esplêndida”4. 
 
Queremos continuar esse esforço iniciado já antes do Capítulo Geral extraordinário 
de 2014, e confirmado por este : «Pedimos ao Diretor Geral que estabeleça, com 
o consentimento de seu conselho, procedimentos e critérios de ação para a política 
de ambientes seguros que todos os territórios devem cumprir nos próximos seis 
anos. Nos territórios onde não há organização independente que ateste a 
qualidade do trabalho para a prevenção do abuso e para a atenção de denúncias 
e eventuais vítimas de abuso, a própria Direção Geral atuará como órgão de 
credenciamento e assessorará os diretores e coordenadores territoriais de 
ambientes seguros para cumprir todos os requisitos e procedimentos e critérios 
de ação»5.  
 
Nesse sentido, contamos já com o nosso “Código de Conduta dos Legionários de 
Cristo para a promoção de ambientes seguros e proteção aos menores”, com o 
“Código e política de Conduta da Rede de colégios Semper Altius (Regnum 
Christi) para a promoção de ambientes seguros e proteção aos menores”, e 
proximamente com o código de conduta dos colaboradores leigos nas atividades 
do Movimento Regnum Christi. 
 
Queremos através destes códigos criar em primeiro lugar uma consciência clara e 
positiva da necessidade de oferecer esses “ambientes seguros” às crianças e 
adolescentes confiados a nós na formação e na vivência da fé. Queremos também 
ser conscientes dos limites que devemos estabelecer no trato com eles - limites 
que, como diz o código, “transmitem segurança e proteção, estabelecendo assim 
um vínculo de respeito entre as pessoas”. Queremos que “este código de conduta 
faça parte do esforço para oferecer e assegurar aos menores ambientes seguros, 
nos quais eles possam desenvolver as atividades formativas adequadas à própria 
idade sem pressões inoportunas, e onde a dignidade seja sempre respeitada e 
custodiada”6. 
 
Nestes próximos meses o coordenador de ambientes seguros do território, Pe. 
Carlos Skertchly, L.C., irá visitar e ter reuniões com as comunidades legionárias, 
com os diretores e diretoras dos nossos colégios e com os encarregados das 

                                                           
4 Discurso de Natal do Santo Padre diante da Cúria Romana em dezembro de 2018 
5 Comunicado y Decretos del Capítulo General extraordinario, 2014 
6 Código de Conduta  
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atividades apostólicas do Movimento com menores, com o fim de analisar e revisar 
a aplicação destes códigos, determinar o que ainda faltaria para a certificação em 
conformidade com os padrões indicados pela Direção Geral para as nossas 
instituições e para as seções do R.C., ajudar a resolver as questões que podem ter 
surgido e estabelecer pontos de trabalho para o futuro. 
 
Uma palavra final 
 
Gostaria de aproveitar também da circunstância do encontro do Papa com os 
presidentes das conferências episcopais para convidar a todos a unir-se em oração, 
exame de consciência e espírito de penitência com toda a Igreja Católica. Nós, 
Legionários de Cristo, como membro do Corpo de Cristo, assumimos com 
responsabilidade as próprias faltas do passado e queremos pedir perdão a Deus 
pelos pecados do nosso fundador e de aqueles membros da Congregação que 
faltaram neste delicado campo no trato com menores. 
 
Assim, também queremos pôr em prática quanto foi pedido pela Assembleia Geral 
do Regnum Christi: nossa purificação e renovação deve passar por esta atitude e 
este compromisso de reconciliação7 e a necessidade de orar pelas vítimas, pelos 
que tem sofrido por culpa das nossas negligencias e pelos nossos irmãs e irmãos 
que deixaram o Movimento ou a Legião para seguir outros caminhos na Igreja. 
Poderá nos ajudar o conteúdo da novena do Sagrado Coração com o tema “Uma 
reconciliação com o Coração de Jesus, com os outros e conosco”8. 
 
Deus nos guie, abençoe e ajude neste esforço! 
 
Sinceramente em Cristo,  

 

 
 

Pe. Cleomar Ferronato, LC 
Diretor Territorial 

 

 

                                                           
7 Mensaje de la Asamblea General Extraordinaria de 2018 a los miembros del Regnum Christi sobre la 
comunión y la reconciliación, Roma, 18 de abril de 2018 
8 http://regnumchristi.com.br/novena-de-reconciliacao-ao-sagrado-coracao-de-jesus-30-de-maio-a-8-de-
junho-2018/ 
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Nota: para qualquer dúvida ou informação relacionada ao tema de abuso sexual 
de menores, sinta-se à vontade para entrar em contato com nosso coordenador de 
ambiente seguro, Pe. Carlos Skertchly, LC (cskertchly@legionaries.org; +55 (11) 
99167-7069). Também está a disposição o  Pe. Alejandro Fuentes, LC 

(afuentes@legionaries.org; +55 (41) 88247872) 

 

 

 


