A Santa Sé

CARTA DO PAPA FRANCISCO
AO CARDEAL GIUSEPPE BERTELLO, PARA A NOMEAÇÃO EPISCOPAL
DO SECRETÁRIO-GERAL DO GOVERNATORADO,
PADRE FERNANDO VÉRGEZ ALZAGA

Eminência Reverendíssima
No dia 30 de Agosto de 2013 nomeei o Reverendo Padre Fernando Vérgez Alzaga, LC,
Secretário-Geral do Governatorado do Estado da Cidade do Vaticano. Por isso, ele é chamado a
desempenhar todas as funções administrativas inerentes a este ofício, a coordenar e controlar o
trabalho das várias Directorias que fazem parte do mencionado Governatorado, e a vigiar sobre o
trabalho dos colaboradores e funcionários do Estado da Cidade do Vaticano.
Não há dúvida que os funcionários do Governatorado, nos seus distintos sectores, representam
uma parte notável daquela especial comunidade de trabalho, constituída por homens e mulheres,
sacerdotes, religiosos e leigos, que se prodigalizam nos vários Dicastérios e Ofícios ao serviço da
Santa Sé.
Segundo a norma da Carta do Sumo Pontífice João Paulo II acerca do significado do trabalho

prestado à Sé Apostólica (20 de Novembro de 1982), esta comunidade tem sobretudo uma índole
«unitária, apesar das diversas tarefas». Ela deve ter presente as principais verdades da doutrina
católica sobre o trabalho humano e, ao mesmo tempo, a ligação peculiar com a Sé Apostólica,
estando em contacto imediato com o Sucessor de Pedro.
Da natureza específica da Sé Apostólica, que tem uma missão espiritual e pastoral a favor da
Igreja de Roma e da Igreja Universal, deriva a responsabilidade especial de quantos estão ligados
a ela com o vínculo de trabalho, e o compromisso de fidelidade escrupulosa a todas as tarefas e
deveres atribuídos, na laboriosidade, na profissionalidade e na honestidade de vida.
Na citada Carta, o Papa João Paulo II acrescenta que «os funcionários da Santa Sé devem,
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portanto, ter uma profunda convicção de que o seu trabalho exige antes de tudo uma
responsabilidade eclesial, que deve ser vivida em espírito de fé autêntica e que os aspectos
jurídico-administrativos da relação com a mesma Sé Apostólica se inserem numa luz particular».
Com esta premissa, compete ao Secretário-Geral do Governatorado ocupar-se de modo directo
da formação humana e cristã dos funcionários e dos colaboradores, de coordenar os Sacerdotes
encarregados da assistência espiritual que já estão presentes nos vários departamentos, de
promover iniciativas oportunas, especialmente em concomitância com os programas pastorais da
Igreja Universal e nos tempos fortes do ano litúrgico.
Em consideração de tais tarefas, decidi elevar à Ordem episcopal o Reverendo Padre Fernando
Vérgez Alzaga, LC.
É quanto comunico a Vossa Eminência Reverendíssima, com a minha Bênção Apostólica.

Vaticano, 7 de Outubro de 2013,Festa da Bem-Aventurada Virgem Maria do Rosário.

FRANCISCO
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