
A Santa Sé

O QUIRÓGRAFO
DO SANTO PADRE JOÃO PAULO I
PARA A NOMEAÇÃO
DO SECRETÁRIO DE ESTADO Ao Nosso Venerável Irmão

o Senhor Cardeal Jean Villot

Bispo titular da Igreja Suburbicária de FrascatiChamados pela vontade do Senhor, manifestada-Nos mediante o

consenso dos Senhores Cardeais, para guiar o timão da nave de Pedro, diante da formidável responsabilidade do

ministério pontifício, preocupamo-Nos imediatamente com a escolha daquele que mais diretamente poderia ser

associado às cotidianas solicitudes do governo da Igreja, na qualidade de Nosso Secretário de Estado.O Nosso

pensamento foi logo dirigido ao Senhor, venerável Irmão, ao qual já o Nosso Predecessor de venerada memória Paulo

VI, confiara tal honroso cargo, sublinhando "seus dotes de mente, de coração, de vontade, como de pastoral

sensibilidade e sabedoria" que Lhe distinguem.É-nos caro, portanto, confiar-Lhe o cargo de Nosso Secretário de Estado,

atestando-Lhe assim diante doEpiscopado Católico e de toda a Igreja, a admiração profunda, o apreço
sincero e a benevolência paterna que sentimos para com a Sua pessoa. Com este Nosso
Quirógrafo O nomeamos, ainda, Prefeito do Conselho para os Assuntos Públicos da Igreja,
Presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano, e Presidente da
Administração do Património da Sé Apostólica.

Estamos certo que, graças à ajuda d'Aquele que "não engana os que n'Ele confiam" (cfr. Dan., 3,
40), o Senhor Cardeal saberá coadjuvar validamente a Nossa actividade pastoral, partilhando
conNosco a fadiga quotidiana do serviço apostólico para a edificação do Corpo de Cristo, que é a
Igreja (cfr. Col., 1, 24) e para o bem de toda a humanidade.

Invocando sobre Si e sobre a actividade que O espera a abundância dos favores celestes,
sentimo-Nos feliz de enviar-Lhe, com grande afecto, a Nossa reconfortante Bênção Apostólica.

Do Palácio Apostólico do Vaticano, em 27 de Agosto do ano de 1978, primeiro do Nosso
Pontificado.

 

JOÃO PAULO P.P. I
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