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Queridos amigos em Cristo, 

 

Ao começarmos o período sagrado da Quaresma, este tempo anual de oração, jejum e esmola, temos a 

oportunidade de sermos renovados no amor e na misericórdia de Deus ao nos comprometermos com 

uma vida de oração e serviço aos outros. 

  

Este ano, a Quaresma tem um significado especial para a liderança da Igreja em todos os níveis, local, 

nacional e universal. Recentemente, o Papa Francisco chamou bispos de todos os países do mundo para 

se reunirem no Vaticano para a Cúpula de Proteção a Crianças e Menores. A cúpula incluiu testemunhos 

fortes de sobreviventes dos abusos sexuais por meio do clero, irmãs religiosas e leigos que deixaram 

claro que uma resposta significativa e eficaz da Igreja tem tardado e trata-se de suma importância. 

Participei da cúpula como presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores e, com todos 

os presentes, fui profundamente comovido por aqueles que se dirigiram a nós. 

  

Dada a profundidade e seriedade da crise e os fracassos da liderança da Igreja, as expectativas para o 

encontro foram altas e as pessoas estão ansiosas para ver resultados concretos. Saí deste encontro 

convencido de que nenhum bispo poderia dizer que sua diocese não é afetada por tais questões ou que 

isso não é um problema em seu país e cultura. A paciência entre nosso povo e nossas comunidades em 

geral está esgotada e, de forma compreensível, o urgente chamado aumenta rumo a uma ação efetiva. 

 

Um tema dominante neste encontro foi a necessidade de um mecanismo efetivo de denúncia quando um 

bispo ou cardeal não cumpriu seu dever de proteger as crianças ou abusou de crianças ou adultos 

vulneráveis. Embora eu acredite que um conjunto efetivo de procedimentos será desenvolvido pela 

Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, eu, no entanto, desejo abordar esta necessidade 

de forma imediata na Arquidiocese de Boston. 

  

Para esse fim, decidi implementar o EthicsPoint, um sistema confidencial, anônimo e terceirizado, 

exclusivamente para denúncias de má conduta por um cardeal, bispo ou bispo auxiliar da Arquidiocese 

de Boston. Desde 2011, utilizamos o EthicsPoint em relação a potenciais violações de ética, 

incoerências financeiras e outras violações do Código de Conduta da Arquidiocese relacionadas a 

questões financeiras. 

  

Assim como o sistema existente atualmente em uso, ele será realizado por meio da web e terá uma linha 

gratuita para fazer um relatório. Os relatórios serão enviados aos membros do meu Conselho de Revisão 

Independente, que serão encarregados de notificar imediatamente às autoridades legais sobre as 

alegações de abuso, bem como sobre o núncio apostólico, o representante diplomático para os EUA da 

Santa Sé. O sistema será implantado em servidores seguros na plataforma do EthicsPoint e não estará 

conectado ao site da Arquidiocese de Boston, ao sistema de intranet ou ao sistema atual da EthicsPoint 
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atualmente em uso. Prevemos que esta nova plataforma esteja funcionando em breve e por conseguinte, 

forneceremos mais informações. 

  

Em janeiro de 2002, a crise de abuso sexual do clero foi revelada pela mídia por meio de relatórios 

poderosos e convincentes sobre os fracassos da Igreja em proteger as crianças. Sobreviventes corajosos 

se apresentaram e forçaram a Igreja a enfrentar a crise e a assumir a responsabilidade pelos crimes 

cometidos contra eles. Naquele mesmo ano, os bispos americanos implementaram a Carta de Normas de 

Dallas. Nos lugares nos quais foi fielmente implementado, têm sido eficaz. Porém, devemos nos valer 

rigorosamente da Carta para garantir que hajam caminhos claros para relatar erros da hierarquia, 

utilizando o conhecimento de profissionais leigos independentes. 

  

Durante o encontro em Roma, os momentos mais fortes foram quando os sobreviventes dos abusos 

falaram para nós. Isso confirmou minha própria experiência. O caminho a seguir pela Igreja é manter 

como prioridade as vozes e a experiência dos sobreviventes, mantê-los perto em cada passo que damos e 

empregar todos os esforços possíveis para fornecer os meios para que sejam ouvidos. Em Boston, 

continuaremos a fornecer assistência pastoral e aconselhamento aos sobreviventes. Continuaremos a 

realizar programas de prevenção e educação em nossas escolas e paróquias. Continuaremos a realizar 

anualmente investigações dos antecedentes de bispos, padres, todos os funcionários arquidiocesanos e 

todos os voluntários que trabalham com crianças e jovens. Você pode encontrar a profundidade e 

importância desses esforços na Arquidiocese de Boston em nosso site: 

https://commitment.bostoncatholic.org/.  

  

Por mais de vinte e seis anos, meu ministério envolveu uma resposta ao abuso de menores por parte do 

clero. A crise do abuso sexual pelo clero é o maior fracasso da Igreja em minha vida. Ele danificou 

nossa autoridade moral, coloca em risco nosso ministério pastoral, social e educacional, mas, o pior de 

tudo, é que destrói crianças e famílias. 

  

Precisamos enfrentar nosso passado com transparência. Aqueles que foram abusados sexualmente pelo 

clero, suas famílias e entes queridos devem sempre ser o foco central de nossa resposta à crise. Sua 

coragem em avançar obrigou a Igreja a enfrentar os crimes cometidos contra eles. Estamos 

comprometidos em acompanhá-los em sua jornada em direção à cura. Muitas vezes são os sobreviventes 

que nos ensinam a não perder a esperança. 

  

À medida que nos esforçamos para viver este tempo com seriedade e compromisso renovados, oramos e 

trabalhamos pela renovação da vida da Igreja. Estamos firmemente comprometidos com a tolerância 

zero, transparência e responsabilidade, em todo tempo mantendo os sobreviventes como prioridade e 

sendo sempre vigilantes para fazer todo o possível para evitar qualquer dano às crianças. 

 

Com a certeza das minhas orações por você e seus entes queridos, 

 

Sinceramente vosso em Cristo, 

 

Cardeal Seán P. O’Malley, OFM, Cap. 

Arquidiocese de Boston 
  
  
  
  
 
 
 

https://commitment.bostoncatholic.org/

