
 

 

 

 

 

 

Goiânia (GO), 21 de agosto de 2020 

Aos irmãos bispos, 

 

Cumpro o dever de levar a seu conhecimento a deflagração, nesta data, pelo 

Ministério Público do Estado de Goiás, da OPERAÇÃO VENDILHÕES, com foco nas 

atividades e movimentações financeiras da AFIPE – Associação Pai Eterno e Perpétuo 

Socorro, ligada originariamente à Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO). 

Trata-se de uma operação de grande porte, com 16 mandados de busca e 

apreensão na sede da AFIPE, na residência de seu presidente Pe. Robson de Oliveira 

Pereira e nas de diversos colaboradores e empresas parceiras da associação. 

O Ministério Público visa a esclarecer possíveis irregularidades na condução da 

AFIPE, que, segundo as autoridades policiais, poderiam caracterizar crimes de associação 

criminosa, apropriação indébita, lavagem de capitais, falsificação de documentos e 

sonegação fiscal. 

A Arquidiocese já se colocou à disposição do Ministério Público para 

esclarecimentos e encaminhamento de todo e qualquer documento solicitado, 

colaborando em tudo para se esclareçam as dúvidas ainda existentes.  

Informo que o presidente da AFIPE, Pe. Robson Pereira de Oliveira já está 

providenciando seu pedido de afastamento de funções junto ao Conselho da AFIPE. Ao 

mesmo tempo, a Associação caminha para contratar empresa de auditoria externa, de 

renome, no sentido de ser realizada uma ampla e profunda apuração de documentos e 

dados relativos à AFIPE. 

A Arquidiocese está atenta à toda a movimentação, atendendo a imprensa local 

e nacional, e envidando todos os esforços para que se esclareçam, o mais rapidamente 

possível, todas as questões envolvendo a AFIPE, para que se preserve a credibilidade da 

Igreja local, a boa-fé dos milhões de devotos e doadores da Associação, e especialmente 

o trabalho de evangelização, seja na Basílica do Pai Eterno, seja nas associações mantidas 

pela AFIPE, seja nas rádios e na TV Pai Eterno. 

Estamos atentos a cada movimento da Operação Vendilhões e, a cada detalhe ou 

encaminhamento novo, disso daremos ciência imediata à Nunciatura. 

 

 


