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Comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé sobre o Jubileu dos Núncios
Apostólicos (15-17 de setembro de 2016), 15.09.2016
2016-09-15-Vatican

Por ocasião do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, o Santo Padre convocou uma Reunião
dos Representantes Pontifícios, que decorrerá de 15 a 17 de setembro de 2016. Participarão
neste significativo evento 106 dos 108 Representantes Pontifícios neste momento em função,
estando apenas dois deles impossibilitados de se deslocar a Roma. Note-se que, de entre os 108
Representantes Pontifícios no cargo, 103 são Núncios Apostólicos investidos da dignidade episcopal
e 5 são Monsenhores que desempenham a missão de Observador Permanente junto de vários
Organismos Internacionais.

O encontro terá início na quinta-feira, 15 de setembro, com a Santa Missa, às 8:00h, na Capela do
Coro da Basílica Vaticana presidida pelo Eminentíssimo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin.
No mesmo dia, na Sala do Sínodo da Aula Paulo VI, terão lugar duas conferências de atualização:
a prima leva por título: O mundo hoje – A Igreja hoje – O Papa Francisco, e será proferida pelo
Presidente do Instituto Universitário Sofia, Mons. Piero Coda. A segunda, Génese e particularidade
da cultura do género: como enfrentá-la, será apresentada pelo Rev. P. Robert A. Gahl, Professor
Associado de Ética Fundamental na Pontifícia Universidade Santa Croce. Ao fim do dia, está previsto
um jantar, com a presença do Santo Padre, na Casina de Pio IV, nos Jardins Vaticanos.

A manhã de sexta-feira, 16 de setembro, será dedicada a um encontro de trabalho com os Superiores
da Secretaria de Estado, ao passo que a tarde prevê uma terceira conferência de atualização
apresentada por S. Em.ª Rev.ma o Senhor Cardeal Jean-Louis Tauran, Presidente do Pontifício
Conselho para o Diálogo Inter-religioso, assim intitulada: Dialogo Inter-religioso, relações com o
Islão. Ao fim do dia, está previsto um encontro de convívio com todos os Chefes de Dicastério da
Cúria Romana e com os Embaixadores acreditados junto da Santa Sé residentes em Roma, que
terá lugar no Terraço da Pinacoteca dos Museus Vaticanos.

O dia 17, sábado, terá um carácter eminentemente espiritual e para ele foram também convidados
os 40 Núncios Apostólicos eméritos, ainda que alguns deles não possam tomar parte no evento
por motivos de saúde ou pela distância da sua residência atual. Às 7:30h, na Capela da Domus
Sanctae Marthae, os Representantes Pontifícios concelebrarão a Santa Missa presidida pelo Santo
Padre, reunindo-se, depois, uma vez mais na mesma Capela, para uma reflexão espiritual de
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Mons. Pierangelo Sequeri, Presidente do Pontifício Instituto João Paulo II para os Estudos sobre
o Matrimónio e a Família. Às 10:00h, os Representantes Pontifícios passarão sob a Porta Santa
da Basílica de São Pedro e, às 11:15h, serão recebidos pelo Santo Padre na Sala Clementina do
Palácio Apostólico. O Encontro dos Representantes Pontifícios concluir-se-á pelas 13:00h, com um
ágape fraterno na Domus Sanctae Marthae na presença do Papa Francisco.

Ainda no âmbito das celebrações do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, o Santo Padre convidou
todos os 163 colaboradores oficiais das Representações Pontifícias – Conselheiros, Secretários e
Adidos – para a celebração de uma jornada jubilar no próximo dia 18 de novembro, no Vaticano.


