
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM GRUPO DE DESPORTISTAS

DA EQUIPA DE FUTEBOL DO "VARESE"

Sábado, 4 de Dezembro de 1982

 

Muito me alegra este encontro de hoje, tão desejado por vós a fim de prestardes mais um
testemunho da vossa fé cristã. Deste modo a vossa vinda a Roma, além de ser para um
desempenho profissional, é também uma peregrinação ao Túmulo do Príncipe dos Apóstolos,
São Pedro, em quem Cristo fundou a sua Igreja.

Ao meu agradecimento por este vosso delicado gesto, uno os votos, sinceros e cordiais, por que
esta fé anime, fecunde e oriente todo o vosso comportamento quotidiano, individual e social, e por
isso também as vossas actividades agonísticas e desportivas.

Além de uma nobre actividade humana, capaz de entusiasmar milhões de pessoas pela sua
função fundamental de "divertimento", no mais pleno e positivo sentido da palavra, o desporto
pode e deve assumir uma dimensão cristã, quando contribui para a elevação interior dos próprios
atletas, dos seus amigos e admiradores; e isto ocorre se ele é praticado e vivido não por simples
e exclusivas finalidades competitivas e lucrativas, levadas às vezes à exasperação e à violência
— sempre indesejáveis e condenáveis, porque alheias ao autêntico desporto — mas por aqueles
ideais de solidariedade, fraternidade, amizade, universalismo, justiça, honestidade e lealdade,
que devem estar na base de toda a modalidade desportiva.

É nesta perspectiva — que é também a da dignidade da pessoa humana — que faço votos pela
vossa actividade; e ao invocar ao Senhor a efusão de favores e graças celestes sobre vós, sobre
as vossas famílias e quantos vos são caros, de coração concedo-vos a Bênção Apostólica..
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