
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM GRUPO DE CICLISTAS AMADORES

Domingo, 19 de Outubro de 1980

 

Apraz-me muito, caríssimos amadores do desporto ciclístico, este encontro por vós há muito
desejado, que me oferece a grata ocasião de vos manifestar os sentimentos do meu afecto e
dirigir ao mesmo tempo uma palavra de sinceras felicitações e de encorajamento.

Apresento uma particular saudação ao vosso Presidente, Cav. Luigi Leggeri, e ao P. Battista
Mondin, que há mais dé um decénio assiste espiritualmente a vossa grande família de quarenta
mil componentes. Com vivo agrado vejo aqui presentes entre vós alguns campeões das passadas
competições, aos quais exprimo a minha admiração e o meu encorajamento.

Esta agradável visita realiza-se no XXV aniversário da vossa Associação, cujas recentes
peregrinações à Terra Santa e as precedentes aos santuários marianos de Lourdes e de
Czestochowa, como também a realizada pelos desportistas do Lácio a Nossa Senhora da
Mentorella na primavera passada merecem menção especial. Tais manifestações de fé associam-
se muito bem com o ordenado exercício do desporto, porque ele constitui uma actividade que,
fortificando o corpo, leva o espírito a elevar-se para Deus na contemplação das maravilhas por
Ele criadas.

O espírito reflexivo do desporto, enquanto percorre as estradas que se estendem entre planaltos,
colinas montanhas e rios, pode descobrir a mão inteligente e generosa do Senhor, e o olhar de
admiração pode tornar-se prece. E eu de coração vos desejo que assim seja sempre.

2. O desporto do ciclismo, se praticado com assiduidade e com amor, é também escola de
sobriedade, de força de vontade e de constante sacrifício; é actividade muito árdua e
empenhativa, que dá satisfações apenas a quem é votado à renúncia e ao empenho
perseverante. Praticado de forma turística, é feliz ocasião para criar novas amizades, para



consolidar laços de fraterna solidariedade que, se permeados pela fé, constituem concretos
testemunhos daquele amor evangélico que Jesus recomendou aos Seus.

Seguindo o exemplo dos vossos melhores campeões, fazei com que as vossas competições e as
vossas corridas sejam sempre benéficas para a vossa vida interior e para o cumprimento dos
vossos deveres sociais, familiares e religiosos, mediante o encontro com Cristo de modo especial
no que diz respeito à santificação do Domingo que é, precisamente, o dia do Senhor.

Com o voto de um feliz êxito para os trabalhos da Associação Nacional "Amadores do Ciclismo",
que se realizarão na próxima semana em Urbino, concedo-vos a minha cordial Bênção, que de
bom grado faço extensiva às vossas famílias e aos vossos Entes queridos.
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