
Nota sobre o caso de abuso pelo Padre P. 

Kindermissionswerk pronuncia-se sobre o caso de abuso pelo Padre P. e transmite igualmente o 
apelo da Arquidiocese de Colônia. 

em 29 de junho de 2022 

 

A Arquidiocese de Colônia dirigiu-se hoje, quarta-feira 29 de junho de 2022, a demais possíveis 
vítimas de abuso pelo padre P., falecido em 2019. A Kindermissionswerk também divulga este 
comunicado. Padre P. foi presidente da Kindermissionswerk 'Die Sternsinger' de 2000 a 2010. Antes 
de seu período no cargo na Kindermissionswerk, P. se envolveu em comportamentos sexualmente 
abusivos em relação a uma pessoa vulnerável nos anos 70. Não foi possível esclarecer de forma 
conclusiva se a pessoa em questão já tinha atingido a idade de 18 anos no momento do delito. 

O seguir a nota da Kindermissionswerk: 

A proteção de crianças e pessoas vulneráveis é uma prioridade máxima para a Kindermissionswerk. A 
Kindermissionswerk ‘Die Sternsinger’ se engaja ativamente na prevenção da violência sexual e está 
empenhada em aumentar a conscientização sobre todas as formas de abuso. Por esta razão, a 
Kindermissionswerk também está divulgando o atual apelo da Arquidiocese de Colônia. O caso de 
abuso pelo Padre P. foi documentado pelo estudo de abuso da Arquidiocese de Colônia. 

Estamos profundamente consternados com o ato de abuso cometido pelo Padre P. Não podemos 
medir o sofrimento das pessoas afetadas por abuso sexual. Estamos perplexos, tristes e indignados 
ao mesmo tempo. Agora é importante incentivar outras possíveis vítimas a se apresentarem e assim 
esclarecer possíveis novos casos. 

Este caso de abuso é um grande choque também para os nossos colaboradores e colaboradoras. 
Especialmente para aqueles que trabalharam com o Padre P., falecido em 2019, durante seu tempo 
como presidente na Kindermissionswerk, de 2000 a 2010. Pedimos aos nossos trabalhadores e 
trabalhadoras que contribuam ativamente para maiores esclarecimentos e para a investigação. 

A Kindermissionswerk foi informada sobre o caso P. pela Arquidiocese de Colônia em setembro de 
2021 e agiu posteriormente junto à Arquidiocese para que um apelo fosse publicado com celeridade, 
a fim de encorajar demais possíveis vítimas a se apresentarem e criar a maior transparência possível 
no caso. A Arquidiocese programou a publicação de uma chamada correspondente para o verão de 
2022, após a conclusão dos trabalhos preparatórios e investigações baseados em indícios a partir de 
2021. 

A Kindermissionswerk trabalha para o bem estar e os direitos das crianças e dos jovens há mais de 
175 anos. Como organização de caridade infantil, a proteção da criança sempre foi a base, a 
motivação, o objetivo e a missão de nosso trabalho. Estamos do lado das pessoas afetadas. 

Se você mesmo foi atingido ou tiver alguma informação, entre em contato com os escritórios 
competentes da Arquidiocese de Colônia: 

Sra. Tatjana Siepe 
Telefone 0172 290-1248 
tatjana.siepe@erzbistum-koeln.de 
 

  



 
Sr. Peter Binot 
Telefone 0172 290-1534 
peter.binot@erzbistum-koeln.de 
 
A proteção de crianças e pessoas vulneráveis é a tarefa central da Kindermissionswerk. A 
Kindermissionswerk possui um procedimento padronizado e transparente que se aplica a cada 
denúncia de suspeita de riscos ao bem estar da criança. A Unidade de Proteção à Criança dentro da 
Kindermissionswerk leva muito a sério todas as suspeitas, as investiga e as documenta. Todos os 
funcionários da organização participam regularmente de cursos de treinamento de prevenção e 
apresentam um certificado de antecedentes criminais antes de serem contratados e após um 
período de cinco anos. 
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Nota para os editores: 
 
Você pode encontrar o apelo da Arquidiocese de Colônia em: https://www.erzbistum-
koeln.de/news/Erzbistum-Koeln-bittet-um-Unterstuetzung-bei-Aufklaerung-00001/  
 
  
 
Contato: 
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ 
Imprensa e Relações Públicas 
Robert Baumann  
Stephanstr. 35 – 52064 Aachen 
T + 49 241 44 61-23   
M + 49 175 983 71 44  
baumann(at)sternsinger.de 
www.sternsinger.de 
 
 


