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ENCONTRO COM A COMUNIDADE DE LÍNGUA ESPANHOLA

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II

Bairro de South Bronx, Nova Iorque
Terça-feira, 2 de Outubro de 1979

 

Queridos irmãos e amigos

Uma das visitas, a que atribuo grande importância e desejaria poder consagrar mais tempo, é
precisamente a que estou a fazer a South Bronx, nesta imensa cidade de Nova Iorque, onde
residem tantos imigrados, de cores, raças e terras diversas, entre eles a numerosa comunidade
de língua espanhola, vós a quem agora me dirijo.

Venho aqui para conhecer as condições difíceis da vossa existência, por saber que a dor se torna
presente nas vossas vidas. Por isso, mereceis particular atenção da parte do Papa.

Deter-me neste lugar quer significar agradecimento e estímulo a quanto a Igreja fez e continua a
fazer — por meio das suas paróquias, escolas, centros sanitários, postos de assistência à
juventude e à terceira idade — em favor de tantos que experimentam a angústia moral e a
carência material.

Desejava que esta chama de esperança — às vezes uma das poucas esperanças — não só não
se apagasse, mas que aumentasse o seu alcance, para todos os habitantes da zona e da cidade
chegarem a conseguir viver com dignidade e serenidade, como seres humanos individuais, como
famílias e como filhos de Deus.

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


Não vos entregueis, irmãos e amigos, ao desespero, mas colaborai vós mesmos, dai os passos
que vos sejam possíveis na empresa da vossa maior dignificação, uni as vossas forças no sentido
duma elevação humana e moral. E não esqueçais também que é Deus que preside à vossa vida,
vos acompanha e vos chama para o melhor, para a superação.

Mas como é também necessária uma ajuda de fora, faço insistente apelo aos "leaders", a todos
os que o podem fazer, para que prestem a sua generosa colaboração em tão louvável e urgente
tarefa.

Queira Deus seja, em breve, formosa realidade o projecto de construção de casas — e outros
projectos necessários —, para cada pessoa e cada família encontrarem alojamento condigno,
onde vivam em paz sob o olhar de Deus.

Amigos: Saúdo-vos a todos e aos vossos seres queridos, abençoo-vos e animo-vos a que não
desfaleçais no bom caminho.
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