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DECR. N.º 10/2021
PROT. N.º 10/2021

Dom PHILIP DICKMANS
Por graça de Deus e designação da Santa Sé Apostólica
Bispo de Miracema do Tocantins
Aos que o presente DECRETO virem ou ouvirem saudação, paz e bênção em Nosso Senhor
Jesus Cristo.
DECRETO DE CRIAÇÃO DO SERVIÇO DIOCESANO PARA A PROTEÇÃO DE MENORES
E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Considerando que Sua Santidade, o Papa Francisco, através da Carta Apostólica em forma
de Moto Proprio, “Vos Estis Lux Mundi” (VELM), de 9 de maio de 2019, determinou regras para
a criação de mecanismos para a tutela dos menores e das pessoas em situação de
vulnerabilidade contra delitos sexuais de clérigos e de membros de Institutos de Vida
Consagrada (IVC) e de Sociedades de Vida Apostólica (SVA), bem como contra o abuso de
autoridade dos mesmos sujeitos para cometer delitos contra o sexto mandamento da Lei de
Deus;
Considerando que o objetivo dessas regras é facilitar às pessoas que, cientes de delitos contra
o sexto mandamento do Decálogo, queiram informar às Autoridades da Igreja, assegurar que
as informações recebidas sejam convenientemente averiguadas e que sejam tomadas
medidas necessárias, nos tempos previstos pelo VELM (cf. art. 14º §1º), evitando o silêncio
e/ou a ocultação desses crimes;
Ciente das necessidades de criar na Diocese de Miracema do Tocantins uma Comissão que
possa contribuir para a máxima garantia de segurança em todas as suas instituições e
ambientes que acolhem menores e outras pessoas especialmente vulneráveis;
Ciente das palavras do Papa Francisco “crimes de abuso sexual ofendem Nosso Senhor,
causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas e prejudicam a comunidade dos
fiéis” e que “é necessária uma conversão continua e profunda dos corações, acompanhada de
ações concretas e eficazes que envolvam todos na Igreja”, para prevenir que esses casos, em
todas as suas formas, não mais ocorram (cf. Introdução do VELM); Acolhendo na Diocese de
Miracema do Tocantins, em comunhão com a Cátedra de São Pedro e o Colégio Episcopal,
as determinações do Romano Pontífice, que “se adotem, em nível universal, procedimentos
para prevenir e evitar esses crimes que atraiçoam a confiança dos fiéis”,
COM O PRESENTE DECRETO
Instituímos na Diocese de Miracema do Tocantins o Serviço Diocesano Para a Proteção de
Menores e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, assim constituído:

1. Padre José Orlando Pessoa – Psicanalista e Doutor em Psicologia da Educação, Pós
graduado em Psicossexologia e Psicologia Clínica. Mestrando em Direito Canônico.
2. Padre Firmino Bispo de Santana – Doutor em Direito e Mestre em Direito Canônico.
3. Luana Trindade dos Santos - Doutora em Psicologia Clínica, especificação em
Psicopatologia, cursando Neuropsicologia, credenciada no Tribunal de Justiça do Tocantins,
com o Curso de Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, para escuta
especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
4. Irmã Valdilene Neves da Cruz – Graduada em Pedagogia, especialização em Gestão
Orientação e Supervisão Escolar, Bacharel em Teologia, credenciada no Tribunal de Justiça
do Tocantins, com o Curso de Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense,
para escuta especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
5. Maria Nilva Ribeiro da Silva – Graduada em Serviço Social.
6. Geija de Araújo Medeiros Fortunato e Gutemberg Fortunato dos Santos – Casal
responsável pelo ECC - Encontro de Casais com Cristo, na Diocese de Miracema do
Tocantins.
O Serviço Diocesano para a Proteção de Menores e Pessoas em Situação de
Vulnerabilidade, tem sua sede nas instalações da Cúria Diocesana, Praça Derocy Morais, 123,
CEP 77650-000 – Miracema do Tocantins, Telefone: (63) 33662285 – e-mail:
ce.miracema@tutanota.com
Os contatos com o Serviço Diocesano para a Proteção de Menores e Pessoas em
Situação de Vulnerabilidade, podem ser feitos a este endereço postal ou por correio eletrônico.
Esta Comissão fica instituída por tempo indeterminado, ou enquanto não mandarmos o
contrário, tem a incumbência de acompanhar e zelar para que todas as instituições e
organizações católicas presentes e/ou atuantes no âmbito da Diocese de Miracema do
Tocantins, sejam lugares de proteção e acolhimento, isentos de abusos sexuais.
Registre-se três vias originais. Publique-se, encaminhe-se à Nunciatura Apostólica uma via
original deste Decreto, do Regulamento da Comissão e da Nomeação dos membros da
Comissão (cf. art. 2º, §1º da VELM).
Dado e passado na Cúria Diocesana de Miracema do Tocantins, no dia 15 de agosto
de 2021.

Dom Philip Dickmans
Bispo de Miracema do Tocantins

Irmã Valdilene Neves da Cruz
Chanceler da Cúria Diocesana

