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Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 

 

Estendo a você e sua família minha profunda tristeza e peço desculpas pelo abuso que você 

sofreu e respeitosamente peço perdão pela imensa traição de confiança por parte daqueles 

que pressupostamente estariam incumbidos de protegê-lo. Exprimo particularmente a minha 

tristeza àqueles que foram molestados por sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas 

consagrados, voluntários e funcionários leigos da igreja. Tenho a sincera e pessoal 

incumbência de proporcionar o bem-estar espiritual e emocional das vítimas e sobreviventes de 

abuso sexual. 

 

É nosso dever sagrado na Igreja e na Diocese de Arlington proteger todas as pessoas, 

especialmente a nossa juventude, e eu tomo esta responsabilidade muito a sério. A Carta de 

Proteção às Crianças e aos Jovens foi estabelecida pela Conferência dos Bispos Católicos dos 

Estados Unidos em 2002. A Carta tem um abrangente conjunto de procedimentos para lidar 

com alegações de abuso de menores pelo clero católico. A Carta também inclui diretrizes para 

reconciliação, cura, prestação de contas e prevenção de futuros atos de abuso. 

 

Como seu bispo, estou comprometido com você e com sua cura, e procurarei ajudá-lo, de 

todas as maneiras possíveis, sarar suas feridas, fornecendo assistência através do Escritório 

de Assistência à Vítima. É importante para mim que se  mantenha um ambiente voltado para 

sua cura e de sua família, que se permitam a renovação da esperança e as oportunidades de 

reconciliação. Estou disponível para ouvir você e suas experiências e para participar de 

qualquer diálogo que possa ser útil para você. 

 

Explore este site e use-o como um possível recurso para sua cura. Além disso, entre em 

contato com os coordenadores de Assistência à Vítima, Pat Mudd, Rosa Colello e Aneliz Sipe, 

que têm o treinamento e a experiência para reunir-se com você e pacientemente explorar suas 

necessidades. É minha esperança e oração que você encontre consolo e apoio neste programa 

de Assistência à Vítima, pelas orações e Missas que serão oferecidas a você. 

Que Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê paz e consolo. 

 Sinceramente em Cristo, 



 Reverendo Michael F. Burbidge, Bispo de Arlington 

 


