A Santa Sé

AUTÓGRAFO DO PAPA JOÃO PAULO II
PARA A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO
O CARDEAL JEAN VILLOT

Ao Nosso Venerável Irmão
o Senhor Cardeal JEAN VILLOT
Bispo Titular da Igreja Suburbicária de Frascati
A partir do momento em que a confiança dos Cardeais da Santa Igreja Romana nos elegeu
Sucessor de Pedro na sede de Roma, foi Nossa viva preocupação escolher o Nosso mais directo
colaborador nas solicitudes quotidianas do Nosso ministério, ou seja o Secretário de Estado.
Com gesto de profunda delicadeza Vossa Eminência, Senhor Cardeal, manifestou-Nos
imediatamente o parecer que para tão alto cargo seria conveniente, atendendo às presentes
circunstâncias, tomar em consideração um Cardeal de origem italiana.
Apreciámos sinceramente este seu gesto de total disponibilidade, que Lhe faz honra, mas
consideramos, após maturada reflexão, dever — para o período inicial do Nosso Pontificado —
recorrer à sua valiosa colaboração. Bem conhecidos são, de facto, os méritos que Vossa
Eminência alcançou servindo a Santa Sé com louvável dedicação, e também não podemos deixar
de ter em conta a sua experiência quase decenal junto do Papa Paulo VI de venerada memória, a
experiência, embora breve mas não menos intensa, ao lado do saudoso Papa João Paulo I, e
ainda a sua experiência pastoral e a sua prudência.
Portanto, nomeamo-lo, "donec aliter provideatur", Nosso Secretário de Estado e, ao mesmo
tempo, confiamos-lhe, Senhor Cardeal, os cargos de Prefeito do Conselho para os Assuntos
Públicos da Igreja, de Presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano, e
de Presidente da Administração do Património da Sé Apostólica.
Estamos certo que Vossa Eminência, confiando n'Aquele que dá a força (cfr. Flp. 4, 13),
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continuará a oferecer ao Sucessor de Pedro, à Santa Sé e à Igreja inteira, aquelas riquezas
interiores que lhe granjearam a estima, o afecto e a confiança dos Nossos Predecessores e de
todos os que tiveram a alegria e a honra de se aproximar de si.
Com estes votos invocamos sobre a sua pessoa e sobre a sua delicada missão, a graça do
Senhor e a protecção de Maria Santíssima, ao mesmo tempo que Lhe concedemos de todo o
coração uma especial Bênção Apostólica.

Do Palácio Apostólico, aos 24 de Outubro do ano de 1978, primeiro do Nosso Pontificado.
JOÃO PAULO PP. II
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