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PALAVRAS DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS HABITANTES DA REGIÃO DA "RIBERA DEL JÚCAR"

 ATINGIDA PELAS INUNDAÇÕES

Valência, 8 de Novembro de 1982

 

Amadíssimos irmãos e irmãs

Senti como um dever e impulso do coração, antes de concluir a minha permanência em Valência,
fazer uma visita particular a vós, habitantes da "Ribera del Júcar". Aqui vim, para estar mais junto
de vós que sofreis pela perda de entes queridos e também pelos ingentes danos materiais
provocados pelas inundações dos dias passados, sobretudo às populações de Aleira, Carcagente
e outros centros habitados.

Esta visita quer ser um sinal da minha aproximação e solidariedade a vós em momentos de dor. E
desejo que as palavras, que pronuncio neste lugar e às pessoas aqui presentes, cheguem
igualmente às outras áreas atingidas e a cada um dos habitantes, porque vim para todos.

A minha presença quer ser também uma demonstração do apreço pela solidariedade que até
agora vos foi manifestada e que confio continuará enquanto for necessário, pois, sobretudo para
o homem necessitado, os outros devem ser irmãos. Junto do homem que sofre, deve sempre
haver outro que o assiste e acompanha. A caridade e o sentido humanitário não podem
permanecer indiferentes diante da morte e destruição. Por isso, devem ser encorajadas todas as
iniciativas orientadas a reconstruir quanto antes possível as vossas casas e a recuperar os
vossos postos de trabalho, refazendo assim o ambiente, para que a vossa vida recobre logo a
serenidade e esperança.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1982/travels/documents/trav_spagna.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1982/travels/documents/trav_spagna.html


Encorajo-vos a elevar o vosso olhar para Deus, ao mesmo tempo que vos deixo com afecto a
minha cordial Bênção, aos aqui presentes, assim como a todos os habitantes de outras áreas
atingidas — especialmente aos feridos, aos enfermos e às famílias enlutadas.
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