
A Santa Sé

CARTA DO PAPA BENTO XVI
AOS FIÉIS DA ARQUIDIOCESE
DE GÉNOVA (ITÁLIA)

Caríssimos fiéis genoveses
Paz e bênção apostólica!

Escrevo-vos no momento em que a nomeação do vosso Arcebispo como novo Secretário de
Estado se tornou de conhecimento público.

Nesses três anos, em que ele guiou a Igreja que está em Génova, aprendestes a apreciar os
talentos e as qualidades que fazem dele um pastor fiel, particularmente capaz de conjugar
atenção pastoral e preparação doutrinal.

São exactamente estas características, unidas ao recíproco conhecimento e confiança,
amadurecidos durante os anos de serviço conjunto na Congregação para a Doutrina da Fé, que
me induziram a escolhê-lo para a elevada e delicada tarefa ao serviço da Igreja universal, junto
da Santa Sé.

Reconheço ter pedido um grande sacrifício ao Cardeal Bertone; sei que o dos fiéis confiados aos
seus cuidados em Génova também não é menor. Mas estou certo de que o seu afecto e a sua
oração pela vossa Comunidade serão trazidos ad Petri sedem. A história da vossa Diocese
testemunha uma fidelidade generosa ao Vigário de Cristo, ao qual recorro também em virtude do
nome que escolhi para o meu ministério petrino: é o nome do último papa genovês, muito devoto
à Nossa Senhora da Guarda, a quem confio todos no momento dessa passagem delicada, mas
rica de graça, porque sempre "tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus" (Rm8, 28).

Precisamente em virtude dessa vossa fé e obediente generosidade para com a Santa Sé,
preparo-me para providenciar quanto antes a nomeação do novo sucessor para a Cátedra de São
Siro.

Exorto-vos a associar-vos a mim na oração ao Espírito a fim de que nos ajude neste



discernimento e desde já garanto a minha recordação e a minha Bênção Apostólica na oração por
todas as realidades da Igreja que está em Génova: pelos Pastores, os consagrados, as famílias,
os jovens e os doentes.

Vaticano, 22 de Junho de 2006.

PAPA BENTO XVI
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