A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO SANTO PADRE À IRLANDA
29 DE SETEMBRO - 1º DE OUTUBRO DE 1979
ENCONTRO COM O OS MEMBROS DO GOVERNO
E DO CONSELHO DE ESTADO

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
Nunciatura Apostólica da Irlanda
Sábado, 29 de Setembro de 1979

Senhor Taoiseach
Sinto-me feliz de poder encontrar aqui todos os membros do Governo da Irlanda. Representais as
aspirações, as necessidades e o futuro do Povo Irlandês, mas também o potencial e as
promessas de futuro que encerra a história passada do vosso País. O povo da Irlanda teve longa
história de sofrimento e luta para conseguir a própria coesão como Estado moderno e conseguir
aquele grau de bem-estar a que tem direito qualquer nação.
Évosso privilégio servir o povo, em seu nome e para o seu progresso, graças ao mandato que o
povo vos confiou. Mas há também princípios e imperativos duma ordem superior, sem os quais
nenhuma sociedade pode nunca ter esperança de promover o bem comum. Não é necessário
que eu explique em pormenor quais são as exigências da justiça, da convivência pacífica na
sociedade, do respeito e da tutela da dignidade que derivam da natureza mesma e do destino de
cada ser humano, criado como foi pelo amor de Deus. É vossa missão traduzir, de maneira
concreta e prática, a colaboração de todos os cidadãos na consecução destes sublimes ideais.
Uma Irlanda que seja próspera, pacífica e animada pelo ideal de relações fraternas entre os seus
cidadãos, é também factor que há-de contribuir para um pacífico e justo futuro da Europa e de
toda a família das nações. Hoje, em Drogheda, elevei solene e ardente apelo pela justiça, pela
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paz e pela reconciliação, com especial referência à situação na Irlanda do Norte, situação que
não pode deixar indiferente nenhum irlandês, nenhum cristão e certamente também não o Papa.
Faço ardentes votos ao céu para que todo o povo desta Ilha encontre a coragem e o modo de
resolver um problema que por sua natureza não é religioso, mas, que tem a sua origem numa
multiplicidade de causas históricas, sociais, económicas e políticas.
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