Pedido de Desculpa da Conferência Geral às Vítimas e aos Sobreviventes de Má
Conduta Sexual na IMU – Petição nº ____
Tiago 5:16 — Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que
sareis.
1. No Livro de Resoluções de 2016, existe o “Convite à Mesa do Senhor: Prática”. Quando
a Sagrada Comunhão é celebrada, é importante começar sempre com as palavras de
Convite, incluindo a Confissão e o Perdão. Se estes forem omitidos, todos os presentes
podem não compreender a abertura da Mesa do Senhor ou a expectativa de
arrependimento, perdão, cura e entrada numa nova vida em Cristo (pág. 742).
2. Os pedidos de desculpa são o primeiro passo para a justiça – corrigir um erro. Um
pedido de desculpa público seria o primeiro passo numa jornada de reconciliação e
restituição.
3. Muitas pessoas que são sobreviventes de má conduta sexual não ouviram um pedido
de desculpa de nenhuma pessoa detentora de autoridade na IMU nem um pedido de
desculpa institucional por parte da denominação.
4. O reconhecimento do mal sofrido pelos sobreviventes de má conduta sexual é um
primeiro passo crucial para a cura, especialmente para aqueles que não podem
apresentar uma queixa devido a limites de tempo.
5. Este pedido de desculpa reconhece o mal sofrido pelos sobreviventes que
acreditavam que havia uma confiança sagrada que foi quebrada.
6. Um dos objectivos desta petição é mostrar um acto de humildade convicta por parte
da instituição.
7. A petição nomeia o pecado de má conduta sexual e indica que a IMU aceita a
responsabilidade por qualquer mal que os sobreviventes tenham sofrido por parte da
liderança do clero ou do laicado.
8. Este pedido de desculpa não procura admitir responsabilidade por parte da IMU; nos
Estados Unidos da América, aproximadamente 35 estados e o Distrito de Colúmbia
têm leis referentes a pedido de desculpas com um âmbito de aplicabilidade ampla.

