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Seja louvado Jesus Cristo!

E com imensa alegria e profunda gratidão à Santíssima Trindade que hoje ponho os pés em terra
irlandesa.

Venho ter convosco como servo de Jesus Cristo, como arauto do seu Evangelho de justiça e de
amor, como Bispo de Roma e como Sucessor do Apóstolo Pedro. E com palavras de Pedro vos
manifesto os sentimentos do meu coração: Paz a todos vós que estais em Jesus Cristo (1 Ped 5,
14).

Exprimo o meu grande apreço pela saudação de Sua Excelência o Presidente da Irlanda que, em
nome de todos os cidadãos, me acolhe com a calorosa hospitalidade da sua terra.

Estou também agradecido aos meus Irmãos no Episcopado, que estão aqui a dar-me as boas-
vindas em nome de toda a Igreja da Irlanda que eu muito amo. Sinto-me felicíssimo de caminhar
em vossa companhia — seguindo as pegadas de São Patrício no caminho do Evangelho que ele
vos deixou como opulenta herança — convencido eu de Cristo estar aqui: "Cristo diante de mim,
Cristo atrás de mim,... Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de
cada homem que fala de mim".

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1979/travels/documents/trav_ireland.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1979/travels/documents/trav_ireland.html


Neste momento da minha chegada sinto a necessidade de exprimir a minha consideração pelas
tradições cristãs desta terra, assim como a gratidão da Igreja católica pelo glorioso contributo
prestado no decorrer dos séculos pela Irlanda na difusão da fé. Desta cidade capital envio as
minhas saudações a todos os irlandeses que andam pelo mundo.

E, ao invocar as bênçãos de Deus sobre a Irlanda, confio todo o povo irlandês às orações da
Bem-aventurada Virgem Maria, à intercessão de Maria Mãe de Jesus e Rainha da Paz, sob cuja
protecção coloco a minha visita pastoral.

Seja louvado Jesus Cristo!
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