
A Santa Sé

AUTÓGRAFO DO PAPA JOÃO PAULO II
AO CARDEAL JEAN VILLOT

PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE CAMERLENGO

 

Ao Nosso Venerável Irmão
Cardeal da Santa Igreja Romana JEAN VILLOT
Secretário de Estado e Camerlengo da Santa Igreja Romana

Estando Nós para fazer uma viagem aérea a regiões distantes — iremos ao México e também
Nos deteremos brevemente numa das Grandes Antilhas — é conveniente tomarmos providências
quanto a assuntos que seja necessário tratar nesta Sé Apostólica enquanto estivermos ausente, o
que será desde 25 do mês de Janeiro até ao 1º de Fevereiro do presente ano.

Por isso, a ti, Venerável Irmão Nosso, que desempenhas o duplo cargo de Secretário de Estado e
de Camerlengo da Santa Igreja Romana, concedemos, durante o mencionado período de tempo,
todas as oportunas faculdades canónicas para o desempenho do cargo de Camerlengo.

Em especial delegamos em ti a autoridade para conceder durante a Nossa ausência, se houver
perigo na demora e observado o que haja de observar-se, todos os indultos, faculdades e graças,
que Nós próprio habitualmente comunicamos, e igualmente o poder de tomar medidas quanto ao
governo dalguma diocese, recorrendo à nomeação de Administrador Apostólico, se vier a
apresentar-se algum caso especialmente grave.

Pedimos-te delicadamente Nos ajudes com orações constantes durante esta viagem, que Nos
leva a fazer tudo para que a glória de Deus se propague, o culto da Bem-aventurada Virgem
Maria se fomente e os maiores progressos se consigam para a Igreja, sobretudo na América
Latina. Bem certo da destreza e diligência no teu cargo, de todo o coração te concedemos,
Venerável Irmão Nosso, a Bênção Apostólica, testemunho da Nossa benevolência.

Do Palácio do Vaticano, no dia 23 do mês de Janeiro do ano de 1979, primeiro do Nosso



Pontificado.

JOÃO PAULO PP.
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