A Santa Sé

CARTA DO PAPA FRANCISCO
AO SUBSTITUTO PARA OS ASSUNTOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO
PELA NOMEAÇÃO A DELEGADO ESPECIAL JUNTO
DA SOBERANA ORDEM MILITAR HOSPITALEIRA DE MALTA

Ao venerado Irmão D. Giovanni Angelo Becciu
Arcebispo Titular de Rusellae
Substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado
No início do caminho de preparação em vista do Capítulo extraordinário que deverá eleger o novo
Grão-Mestre da Soberana Ordem Militar Hospitaleira de São João de Jerusalém, de Rodes e de
Malta, com a presente nomeio-o no dia de hoje meu Delegado especial junto dessa Ordem
benemérita. Vossa Excelência trabalhará em estreita colaboração com S.E. o Ven. Balì Fra’
Ludwig Hoffmann von Rumerstein, Lugar-Tenente Interino, para o maior bem da Ordem e a
reconciliação entre todos os seus componentes religiosos e leigos. Vossa Excelência
acompanhará e ajudará o Lugar-Tenente na preparação do Capítulo extraordinário, e juntos
decidireis as modalidades de um estudo para a oportuna atualização da Carta Constitucional da
Ordem e do Estatuto Maltês.
Em particular, Vossa Excelência ocupar-se-á de tudo aquilo que diz respeito à renovação
espiritual e moral da Ordem, de maneira especial dos Membros professos, a fim de que seja
plenamente alcançada a finalidade «de promover a glória de Deus mediante a santificação dos

Membros, o serviço à Fé e ao Santo Padre, e a ajuda ao próximo», como reza a Carta
Constitucional.
Até ao fim do seu mandato, ou seja, até à conclusão do Capítulo extraordinário que elegerá o
Grão-Mestre, Vossa Excelência será o meu porta-voz exclusivo em tudo o que se refere às
relações entre esta Sé Apostólica e a Ordem. Portanto, delego-lhe todos os poderes necessários
para decidir sobre eventuais questões que possam surgir em vista da atuação do mandato que

2
lhe foi confiado.
Enquanto lhe agradeço a disponibilidade a assumir o supramencionado cargo, asseguro-lhe a
minha oração e concedo-lhe de coração a Bênção Apostólica, que de bom grado faço extensiva a
todos os Membros da Ordem.

Vaticano, 2 de fevereiro de 2017
FRANCISCO
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