
A Santa Sé

QUIRÓGRAFO DO PAPA FRANCISCO
PARA A INSTITUIÇÃO DE UM CONSELHO DE CARDEAIS

PARA AJUDAR O SANTO PADRE NO GOVERNO DA IGREJA UNIVERSAL
 E PARA A REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO APOSTÓLICA

"PASTOR BONUS" SOBRE A CÚRIA ROMANA

 

Entre as sugestões que emergiram durante as Congregações gerais dos Cardeais que
precederam o Conclave, contava-se a conveniência de instituir um grupo estreito de Membros do
Episcopado, provenientes das diversas partes do mundo, que o Santo Padre pudesse consultar,
individualmente ou de forma colectiva, sobre questões particulares. Quando fui eleito à Sede
romana, tive a ocasião de reflectir várias vezes sobre este assunto, considerando que tal iniciativa
teria sido de notável ajuda para desempenhar o ministério pastoral de Sucessor de Pedro que os
irmãos Cardeais me quiseram confiar.

Por este motivo, a 13 de Abril passado anunciei a constituição do mencionado grupo indicando,
simultaneamente, os nomes dos que tinham sido chamados a fazer parte dele. Agora, depois de
uma reflexão madura, considero oportuno que este grupo, mediante o presente Quirógrafo, seja
instituído como um «Conselho de Cardeais», com a tarefa de me ajudar no governo da Igreja
universal e de estudar um projecto de revisão da Constituição Apostólica Pastor bonus sobre a
Cúria romana. Ele será composto pelas mesmas pessoas precedentemente indicadas, as quais
poderão ser interpeladas, quer como Conselho quer individualmente, sobre as questões que vez
por vez considerarei dignas de atenção. O mencionado Conselho, que em relação ao número dos
componentes configurarei do modo que resultar mais adequado, será uma ulterior expressão da
comunhão episcopal e do auxílio ao munus petrinum que o Episcopado espalhado pelo mundo
pode oferecer.

Dado em Roma, junto de São Pedro a 28 de Setembro do ano de 2013, primeiro de Pontificado.

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index_po.html
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