A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA JOÃO PAULO II
À REPÚBLICA DOMINICANA, MÉXICO E BAHAMAS

MENSAGEM DO SANTO PADRE
AOS BISPOS DA AMÉRICA CENTRAL E DAS ANTILHAS

Queridos Irmãos
Antes de deixar o solo do México, sinto a necessidade de vos enviar e, por vosso meio, a todos
os fiéis confiados aos vossos cuidados pastorais, uma saudação paterna.
Saudação marcada pela pena de não ter podido visitar esses queridos filhos, embora estando tão
perto dos vossos Países.
Pena que se traduz numa expressão mais funda de amor. Dizei-lhes que o Papa, nos dias que
viveu no vosso Continente, pensou muito neles e rezou muito por eles.
A proximidade material, devida à minha visita ao México, fez-me sentir mais vivamente o meu
afecto e o meu interesse por toda a América Latina, e recordei em particular, com especial amor,
todo o Arquipélago das Antilhas durante a minha breve demora em São Domingos.
Agora que o meu pensamento e o meu afecto estão mais perto de vós, ocorre à minha memória,
de maneira especial, a recordação das calamidades materiais que ainda há pouco tempo
flagelaram alguns Países, muito especialmente Guatemala e Nicarágua. Damos graças a Deus
por ir decorrendo satisfatoriamente o processo de reconstrução.
Oxalá pudésseis compreender quanto deseja o Papa que as gentes destes Países sejam
compreendidas em toda a sua dimensão de seres humanos, e que os que têm nas suas mãos, as
possibilidades e o poder, o exerçam com a devida justiça, condição da paz e do desenvolvimento
dos povos!
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O Papa regressa a Roma, mas fica convosco a sua palavra: seja estímulo constante para
continuardes trabalhando cada dia com renovado esforço para que o grande amor às vossas
Pátrias se manifeste pelo vosso esforço em favor do bem e da convivência fraternal dessa grande
família, que formam todos e cada um dos Países do Continente americano.
Ao conceder aos Bispos e, por meio deles, a todos os povos destas terras, a Bênção Apostólica,
o Papa deseja consolidar, acrescentar e tornar mais profundos estes laços, que se estabeleceram
graças à missão pastoral dos mesmos.
Seja louvado Deus omnipotente que nos permitiu, por causa da Conferência do Episcopado
Latino-Americano, constituir por uns dias o centro da Igreja em terras da América, dias todos
importantes para o presente e o futuro da evangelização nesse amado e grande Continente.
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