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Caríssimos Irmãos!

Alegra-me muitíssimo este encontro, que me oferece a oportunidade de exprimir o meu cordial
afecto a todos vós, Alunos das Escolas Centrais Anti-incêndio, que no estudo e na disciplina
pretendeis oferecer à sociedade contemporânea o contributo do vosso dinamismo e da vossa
juventude.

Desejo manifestar-vos, em primeiro lugar, o meu aplauso e apreço pelo empenho, de que dais
prova ao preparar-vos com autêntica seriedade, para as futuras tarefas que vos serão confiadas.
Procurai compreender e realizar a vossa vida numa visão, animada e orientada pela mensagem
cristã, isto é não como manifestação de egoísmo e de individualismo ou como exclusiva procura
de bem-estar material ou, pior, como opressão sita ou psicológica sobre os outros, mas como
compreensão vigilante, dedicação generosa, disponibilidade activa para com todos, em particular
para com aqueles que se encontram em necessidade ou em dificuldades.

Sabei, além disso, professar com alegria e constância a fé cristã, recebida no Baptismo e
consolidada pelo ensinamento e pelos exemplos dos vossos queridos pais e dos sacerdotes, que
foram os vossos educadores no espírito; esta vossa fé manifeste-se no compromisso constante
com que cumpris os vossos deveres civis e religiosos; na continua reflexão sobre o Evangelho; na
límpida pureza das vossas atitudes, na oração, que inspire e sustenha os momentos culminantes
da vossa vida quotidiana.

Faço votos por que sejais sempre cidadãos honestos e laboriosos, de quem possa orgulhar-se
legitimamente a Nação italiana, e por que possais ser também vós protagonistas do seu ordenado
desenvolvimento e da sua prosperidade pacífica.



Com estes votos invoco sobre vós, pela maternal intercessão da Virgem Santíssima, a continua
assistência de Deus, e concedo-vos, em penhor da minha benevolência, a propiciadora. Bênção
Apostólica, que faço extensiva aos vossos familiares, aos vossos Superiores e ao vosso Capelão-
Chefe.
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