
A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA JOÃO PAULO II À ÍNDIA E GEÓRGIA
 [5-9 DE NOVEMBRO DE 1999]

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
DE SUA SANTIDADE JOÃO PAULO II 

E O CATHOLICOS-PATRIARCA
DE TODA A GEÓRGIA ELIAS II

 

Ao encontrarem-se fraternalmente em Tbilissi e sempre com o olhar voltado para Cristo, Príncipe da Paz, Sua Santidade

João Paulo II e o Catholicos-Patriarca de toda a Geórgia Elias II desejam dirigir um apelo em favor da paz aos

Governos, às Organizações internacionais, aos Responsáveis religiosos e a todas as pessoas de boa vontade. 

Referimo-nos à Geórgia, ao Cáucaso, uma região de particular importância histórica e geopolítica, que une a Europa e a

Ásia e constitui um lugar de encontro para as culturas do Oriente e do Ocidente. Hoje, esta região, como muitas outras

partes do mundo, deve enfrentar uma situação difícil. A Abkházia, o Nagorno-Karabakh e o Cáucaso Setentrional

constituem uma ameaça para a paz no mundo e requerem uma acção resoluta por parte da humanidade. 

A paz é um dom supremo, sem o qual é impossível conferir pleno significado à vida e promover o desenvolvimento. O

coração humano anela a este bem supremo e as pessoas aspiram a viver em harmonia. O mundo de hoje é como uma

aldeia global. Existe o grave perigo de que o conflito numa particular área supere os confins desta última e envolva

outras nações, provocando novas guerras. 

Numa época tão importante como esta, o mundo deve mobilizar todas as suas forças espirituais, intelectuais e físicas

para evitar uma catástrofe mundial. O terrorismo é uma nova ameaça concreta para a paz no mundo. Assim, é

importante que a soberania, a integridade territorial e a segurança dos países sejam garantidas pelas Organizações

internacionais. 

Por este motivo, dirigimo-nos a quantos escutam a nossa mensagem, a fim de que sejam sábios e demonstrem uma

forte determinação em salvar este planeta confiado ao seu cuidado, contra o perigo da guerra, e portanto de criar as

condições necessárias para que o Terceiro Milénio possa ser deveras «Paz na terra e boa vontade entre os homens». 



Tbilissi, 8 de Novembro de 1999.  
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