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Queridos amigos da Federação Italiana de Natação
e atletas participantes do Troféu “Sette Colli” que decorre em Roma
bom dia e bem-vindos!

Agradeço ao Presidente da Federação as palavras com as quais introduziu o nosso encontro.

São dias de alegria e entusiasmo para vós e para os atletas que vos acompanham, porque o
desporto também é festa. Uma festa com conteúdo, porque transmite valores cada vez mais
necessários numa sociedade como a nossa, que é definida “líquida”, sem pontos de referência
firmes. O vosso desporto é praticado na água, mas não é “líquido”, aliás é muito “sólido”, requer
esforço constante e força de vontade.

Por esta familiaridade que tendes com a água, gostaria de recordar as palavras de São Francisco
de Assis: «Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é mui útil e humilde, e preciosa e
casta».

O vosso confrontar-vos, competir, viver em contacto com a água possa ser também um contributo
para uma diversa cultura da água: a água é vida, sem ela a vida não existe. E falar de vida é falar
de Deus, origem e fonte da vida e também a nossa vida cristã tem início no sinal da água, com o
Batismo.

A água na qual nadais, mergulhais, jogais, competis evoca uma pluralidade de atenções: o valor

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2017/6/24/trofeodinuoto.html


do corpo, que deve ser cuidado e não idolatrado; a necessidade de interioridade e a busca do
sentido no que fazeis; a força e a coragem para resistir ao cansaço; a visão clara de que meta
buscar na vida e como a alcançar; o valor de autenticidade que significa transparência, limpidez e
pureza interior.

Em contacto com a água, aprendeis a sentir repugnância por tudo o que polui, no desporto e na
vida.

Caros dirigentes e atletas, agradeço-vos a visita. Desejo todo o bem para a vossa atividade, as
vossas famílias e os vossos projetos. O Senhor vos abençoe e vos conceda sempre a alegria de
praticar desportos juntos em espírito de fraternidade.
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