
“Deixai vir a mim as criancinhas 
porque o Reino dos Céus pertence 
aos que são semelhantes a elas.”

Comissão Arquidiocesana Especial de 
Promoção e Tutela de Crianças, 

Adolescentes e Pessoas Vulneráveis

Mt 19, 14



A Igreja Católica está comprometida em:
Ÿ e x e r c i t a r  r e s p e i t o s a m e n t e  o  m i n i s t é r i o  d a 

evangelização com todas as crianças, jovens e adultos;
Ÿ salvaguardar todas as crianças, jovens e adultos 

quando estão vulneráveis e entram em contato com os 
trabalhos pastorais, procurando ajudá-las no processo 
de acolhida, empoderamento e qualicação;

Ÿ criar comunidades seguras e acolhedoras que 
ofereçam um ambiente amoroso, onde haja uma 
vigilância informada dos perigos de qualquer tipo de 
abuso.

Para isso, a Igreja Católica:
Ÿ selecionará e treinará cuidadosamente todos aqueles 

que têm responsabilidades dentro da Igreja, de acordo 
com as políticas de recrutamento seguras, descritas em 
seu protocolo;

Ÿ responderá a qualquer denúncia de abuso contra as 
pessoas da Igreja, de acordo com os procedimentos 
aceitos, descritos em seu protocolo;

Ÿ oferecerá um ministério apropriado de pastoral e 
acompanhamento àqueles que sofreram abuso;

Ÿ conduzirá denúncia às autoridades competentes 
(canônica e cível), em relação aos membros da Igreja 
que tenham cometido delito de ofensa ou abuso a uma 
criança, adolescente ou pessoa vulnerável. Ao mesmo 
tempo, oferecerá apoio pastoral sob supervisão;

Ÿ seguirá a legislação brasileira e as orientações da Santa 
Sé.

A dor das vítimas e de suas 
famílias também é nossa dor e, por 
isso, é urgente rearmarmos mais uma 
vez o nosso compromisso em garantir 
a  p r o t e ç ã o  d e  c r i a n ç a s , 
adolescentes e de adultos vulneráveis 

[...] é impossível pensar em uma conversão de nossa atividade 
como Igreja que não inclui a participação ativa de todos os 
membros do Povo de Deus” 

(Papa Francisco, Carta ao Povo de Deus, 20/8/2018).
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O que é a Comissão?

É um Serviço da Igreja Católica na Arquidiocese de 

Porto Alegre. Ela faz parte da rede católica internacional de 

Promoção e Tutela de Crianças, Adolescentes e Pessoas 

Vulneráveis (Pontifícia Comissão de Tutela de Menores), da 

Santa Sé, que é signatária da declaração de adesão ao 

artigo 3º e ao artigo 19 da Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança. Este serviço também é 

signatário do Estatuto da Criança e do Adolescente da 

legislação brasileira.

Qual o seu objetivo?

a) Formar e capacitar: pesquisar, desenvolver e 

promover a preparação de material formativo e 

pedagógico, como meios de capacitação para a 

promoção e defesa da sacralidade, daqueles que 

são os prediletos do Senhor (Mt 19,14), buscando 

tornar todo o seu pessoal capacitado para atuar junto 

às crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis;

b) Acolher e encaminhar: “Ai daquele que zer mal a 

um só destes meus pequeninos [...]” (Mt  18, 6). As 

palavras do Senhor Jesus Cristo são Sagradas e de 

Direito Divino, por isso as crianças, adolescentes e 

vulneráveis são para nós sagrados. O acolhimento e o 

encaminhamento de situações nas quais essa 

sacralidade possa ter sido violada é um dos objetivos 

desta Comissão.

Você Sabia? Nessas relações, muitas vezes o abusador 
manipula emocionalmente a vítima que nem sequer 
percebe, o que pode levar ao silêncio por sensação de 
culpa. Essa culpa pode se manifestar em comportamentos 
graves no futuro como a autoagelação e até tentativas 
de suicídio.



Contato: Telefone: 51 99733.4957
Email: tutela@arquipoa.com

Garantimos sigilo, discrição e encaminhamento.

Comissão Arquidiocesana Especial de 

Promoção e Tutela de Crianças, 

Adolescentes e Pessoas Vulneráveis

Como saber se uma Criança, Adolescente ou Pessoa Vulnerável foi 
ferido em sua dignidade?
Um prossional da psicologia e/ou psiquiatria é quem melhor 
poderá identicar; mas, alguns sinais podem ser observados por 
todos:
1) Mudança de comportamento: começam a surgir medos que 
antes não existiam; volta a fazer xixi na cama; se era extrovertida, 
torna-se introvertida; perde o apetite; não quer mais car sozinha. 
Pode usar palavras diferentes das aprendidas em casa para se 
referir às partes íntimas. Esse poderia ser um indício para se 
perguntar à criança onde ela aprendeu tal expressão;
2) Rejeição a certa pessoa: como os abusos costumam ser 
provocados por pessoas próximas à criança, ao adolescente ou 
ao vulnerável (dados da BBC apontam que 95% dos casos de 
abuso são praticados por pessoas conhecidas, podendo ser 
familiares, 65%, e/ou dos círculos de amigos, escola, igreja), esse 
passa a evitar a presença da pessoa: não quer cumprimentá-la, 
chora, ca agressivo;
3) Proximidade excessiva: normalmente, a criança rejeita o 
abusador mas, como este pode chantageá-la com presentes (às 
vezes o abusador pode ser um menor mais velho), por isso estar 
sempre junto com a mesma pessoa pode ser um sinal;
4) Sumiços repentinos: se ao chegar na casa de um familiar ou 
amigo, a criança ou o vulnerável some da vista de todos e um outro 
parente mais velho (primo, tio ou amigo) também desaparece do 
local, tornando-se um fato repetitivo, sempre que ocorre a visita, 
pode ser um sinal.

O que fazer? Se há indícios de abuso, procure um prossional que possa 
auxiliar na situação, e mesmo orientar a abordagem com a criança. 
Através dos Conselhos Tutelares se consegue tal auxílio ou através de 
órgãos como Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
(CREAS), ou a Delegacia especializada para Crianças e Adolescentes 
(DECA). No caso do abuso envolver um membro da Igreja Católica ou um 
colaborador da mesma, a Comissão deve ser comunicada.
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