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Caríssimos Jovens!

Sinto-me particularmente satisfeito por me encontrar no meio de vós nesta Capela do Instituto
"Baracca": desejo, antes de tudo, exprimir a minha cordial saudação a todos vós, rapazes,
meninas e jovens, que neste lugar de instrução vos inspirais nos ideais de pátria e de fé, para os
quais fostes educados nas vossas famílias, e que tão heroicamente são simbolizados pela nobre
figura do aviador Francesco Baracca.

Dirijo um pensamento particular sobretudo para todos aqueles dentre vós que foram provados
pelo sofrimento e pelo luto causados pela perda dos pais, caídos no cumprimento do próprio
serviço na Aeronáutica Italiana para vós a minha paternal solidariedade, e para eles a minha
lembrança e oração de sufrágio pelo merecido repouso em Deus.

A todos os presentes, pois, exprimo, o meu sincero obrigado pelo convite que me foi dirigido para
vir a esta Capela, que é o coração de todo o Instituto, onde as espíritos são forjados para os altos
ideais cristãos e onde se é preparado para a inserção na sociedade hodierna, tão exuberante de
energias e maravilhas, mas também tão desorientada e insatisfeita de si mesma.

A vós, jovens corajosos, mas não insensíveis à sabedoria que vos transmitem os vossos
educadores, a vós compete a missão de testemunhar, com a vossa vida e o vosso procedimento,
a beleza e a validez da mensagem evangélica, e de mostrar aos homens do nosso tempo o rosto
luminoso de Cristo. Tende coragem para o fazer! Tende confiança, porque a vitória será vossa!

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1979/travels/documents/trav_loreto-ancona.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1979/travels/documents/trav_loreto-ancona.html


isto que deponho nas vossas mãos fortes e nos vossos corações generosos.

O Senhor Jesus, amigo dos jovens, vos sustenha neste esforço, e vos encoraje a Bênção
Apostólica que agora vos concedo, a vós e a todos aqueles que vos são queridos, pais, parentes,
superiores e amigos.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


