
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
A UM GRUPO DE MINEIROS ITALIANOS

Quinta-feira, 4 de Dezembro de 1980

 

Caros Irmãos!

Desejo antes de tudo agradecer-vos por terdes vindo a este encontro que, realizando-se no dia
de Santa Bárbara, padroeira de quantos trabalham nas minas, é sinal evidente da vossa fé cristã,
além da vossa devoção ao Sucessor de Pedro.

Por conseguinte, saúdo-vos cordialmente e dou-vos as boas-vindas a esta casa, que é do comum
Pastor da Igreja, e portanto está aberta a todos. Tanto mais devia abrir-se a vós, caros mineiros.
Vós, de facto, representais uma categoria de pessoas que realizam um dos trabalhos mais
pesados, e além disso fazeis-me recordar o trabalho que eu próprio fiz durante alguns anos, na
minha juventude.

Sei por experiência que se trata de uma ocupação dura, embora no curso dos anos tenham
certamente sido introduzidos melhoramentos nas técnicas de trabalho; posso pois compreender
os vossos problemas e prometo-vos a minha afectuosa vizinhança.

Sobretudo quero dizer-vos que, se é justo o ditado comum segundo o qual o trabalho nobilita o
homem, é também verdade que a fé cristã pode enobrecer o trabalho mesmo e até torná-lo mais
humano. Portanto, a exortação que vos dirijo é a de renovardes e consolidardes a vossa plena
adesão a Cristo, redentor do homem e nosso Senhor. Só Ele nos permite dirigir todas as nossas
energias para a construção de uma sociedade que só será nova se for fundada finalmente no
respeito e sobretudo no amor recíproco.

Isto vos desejo de todo o coração, ao mesmo tempo que ainda vos renovo os sentimentos da
minha benevolência pastoral. Em particular, levai a minha saudação aos vossos Entes queridos e



aos vossos Colegas de trabalho, aos quais desejo abundantes favores celestes para uma vida
humana e cristã próspera e feliz.

Em penhor destes votos, é-me grato conceder-vos a minha Bênção Apostólica.
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