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São Paulo, 09 de março de 2021.

Aos membros do Regnum Christi, sobre a Pastoral da Prevenção no Brasil:
Queridos membros do Regnum Christi,
No início do mês de fevereiro do ano passado, durante o Capítulo Geral dos
Legionários de Cristo, em Roma, eu lhes escrevi uma carta sobre o trabalho que
estamos fazendo relacionado à Pastoral da Prevenção, quer dizer, ao cuidado que
devemos ter com os menores de idade e com as pessoas vulneráveis em nossas
instituições e, também, ao que temos feito para corrigir os erros do nosso passado.
Como eu dizia naquela carta, esse é um tema que, talvez, possa nos incomodar
e do qual não desejaríamos mais falar. Ao mesmo tempo, é um assunto importante que,
provavelmente, passará a ser cada vez mais comum dentro da ação evangelizadora de
qualquer instituição católica. Isso significa que teremos que voltar a falar desse assunto,
não somente para corrigir o nosso passado mas, inclusive, para colaborar com a Igreja
e ajudar a sociedade no entendimento da gravidade desses fatos e do quão presentes
eles estão no dia a dia das nossas crianças e adolescentes.
Segundo dados, no Brasil, 90% dos casos de violência sexual e outros tipos de
violência contra menores ocorrem no ambiente familiar. De fato, com a pandemia, esse
problema se agravou e é uma situação muito complexa em nossa realidade atual.
Agora, escrevo-lhes, novamente, em meio à quaresma, para atualizá-los sobre
as ações ocorridas no último ano e recordar-lhes que o caminho contra esse mal
continua. Tempo de quaresma é tempo de renovação e conversão. Que melhor
momento para voltar a falar desse tema? Espero que essa carta os ajude entender o
trabalho que estamos realizando e os próximos passos que serão dados.
Seguimos implementando o que chamamos de “Protocolos de Ambientes
Seguros” ou da “Pastoral da Prevenção”. São alguns princípios e normas que iluminam
e que levam à ações concretas que se aplicam em nossos processos formativos como
religiosos e sacerdotes e em nossas instituições. Esses elementos surgem da
experiência da Igreja nos últimos anos e da nossa experiência como Congregação.
Esses processos também estão sujeitos à revisão e validação por parte de uma
empresa externa de certificação, chamada Praesidium. Esse processo de certificação
irá começar no Brasil no ano que vem.
Entretanto, o trabalho mais importante que a Congregação dos Legionários de
Cristo buscou fazer, durante o ano de 2020, foi revisar o passado. Lembremos que, no
final de 2019, foi publicado o Informe 1941-2019, em base a números e estatísticas
sobre cada um dos casos ocorridos. Foi um trabalho inicial de análise e revisão da nossa
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história de modo mais científico, para entender melhor o que havia acontecido. Com
esse informe, foi possível compreender a gravidade do tema e que, muitas vezes, não
atuamos de modo correto. Não só encontramos um número elevado de vítimas, como
descobrimos que elas nem sempre foram bem acolhidas e acompanhadas. Teremos
que seguir pedindo perdão por isso.
No início de 2020, o Capítulo voltou a renovar o compromisso de seguir
trabalhando neste tema e assumiu novas determinações para continuar esse caminho
de reconciliação e cura. Uma delas foi voltar a analisar cada caso, com o intuito de
restabelecer a justiça, reparar o escândalo, facilitar os processos de cura das vítimas e
de aproximação de vítimas desconhecidas, além de evitar que novos casos ocorram.
Dentro da Congregação, essas ações também têm como objetivo gerar um ambiente de
confiança e de transparência.
A partir do Capítulo, todos os territórios fizeram um trabalho de aprofundamento
de acordo com o Informe 1941-2019, buscando novos dados e, também, indo ao
encontro das vítimas para ajudá-las em seu processo de cura. A finalidade desse
trabalho não é gerar mais confusão ou escandalizar as pessoas, mas realmente fazer
um bem devido para cada uma das vítimas.
Em nosso território, criamos uma comissão que fez esse trabalho de analisar
nossos arquivos, verificar todos os dados históricos relacionados a esse tema e preparar
uma informação mais segura para poder atuar nessa direção, de acordo com os
números 27 a 29 do documento “Proteger e Sanar”, publicado pelo Capítulo, em 2020.
Não é um trabalho fácil, mas muito necessário para o nosso processo de reconciliação
e para a cultura de zero abusos (www.0abusos.org).
Desde já, agradeço-lhes por suas orações e peço a Deus que prepare os nossos
corações para seguir combatendo esse mal, com humildade e transparência. Que todo
esse processo seja realmente uma renovação da Igreja e, em particular, da nossa
Congregação e de cada um de nós.
Que Deus os abençoe,

Diretor Territorial dos Legionários de
Cristo e Presidente do Colégio Diretivo
Territorial do Regnum Christi
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