A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA JOÃO PAULO II
À REPÚBLICA DOMINICANA, MÉXICO E BAHAMAS
[25 DE JANEIRO - 1º DE FEVEREIRO DE 1979]

DISCURSO DO SANTO PADRE
DURANTE A VISITA AO BAIRRO "LOS MINAS"
São Domingos, 26 de Janeiro de 1979

Queridos filhos do bairro "Los Minas"
Desde o primeiro momento da preparação da minha viagem ao vosso País dei lugar prioritário a
uma visita a este bairro, a fim de poder encontrar-me convosco.
E quis vir aqui precisamente porque se trata de urna zona pobre, para que tivésseis a
oportunidade eu diria por um título mais alto — de estar com o Papa. Ele vê em vós uma
presença mais viva do Senhor, que sofre nos irmãos mais necessitados, que continua a
proclamar bem-aventurados os pobres de espírito, os que sofrem por amor da justiça e são puros
de coração, os que trabalham pela paz, são compassivos e conservam a esperança em Cristo
Salvador.
Mas, ao convidar-vos a cultivardes esses valores espirituais e evangélicos, desejo levar-vos a
pensar na vossa dignidade de homens e de filhos de Deus. Quero encorajar-vos a serdes ricos
em humanidade, no amor à família, em solidariedade com os outros. Ao mesmo tempo animo-vos
a desenvolver cada vez mais as possibilidades que tendes de alcançar uma maior dignificação
humana e cristã.
Mas não se fica por aqui o que desejo dizer-vos. A visão da vossa realidade deve fazer pensar a
tantos outros na acção que possa ser levada a efeito para remediar eficazmente a vossa
condição.
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Em nome destes nossos irmãos, peço a todos os que possam fazê-lo que os ajudem a vencer a
sua actual situação, para que, sobretudo com uma melhor educação, aperfeiçoem as suas
inteligências e os seus corações, e sejam artífices da sua própria elevação e de uma mais
profícua inserção na sociedade.
Com este urgente apelo às consciências, o Papa encoraja os vossos desejos de superação e
com grande afecto vos abençoa, a vós, aos vossos filhos e familiares e a todos os habitantes
deste bairro.
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