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MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS JOVENS DA ACÇÃO CATÓLICA ITALIANA

 

Caríssimos Jovens da Acção Católica!

Com grande alegria desejaria estar presente no meio de vós para este vosso encontro
extraordinário, e sobretudo para compartilhar este momento de fraternidade universal no Estádio
Olímpico. A minha missão, porém, chama-me entre os irmãos do Líbano para o encerramento do
seu Sínodo especial e, por isso, dirijo-me a vós com esta mensagem. Quando a escutardes,
estarei espiritualmente entre vós e estareis unidos a mim na oração: estabelecer-se-á assim uma
«ponte» entre Roma, Beirute e o inteiro Líbano. Obrigado de coração por esta vossa participação
no ministério petrino universal do Papa. Sabeis quanto conto com os jovens. O Papa ama os
jovens, esperança da Igreja e da humanidade! O Papa quer-vos bem, caros jovens e moças da
Acção Católica Italiana!

É muito sugestiva a imagem da ponte que, unida à do arco-íris, guiou este ano o caminho dos
vossos grupos. São duas imagens simbólicas, que fazem pensar em Cristo: é Ele a verdadeira e
única «Ponte» entre Deus e os homens; é ainda Ele o verdadeiro e único «arco-íris», sinal de
aliança e de paz para o género humano e para o cosmo inteiro. Construir pontes e arco-íris
significa, por isso, aderir a Cristo, acolhê- l’O na própria vida e anunciá-l’O aos outros.

Caríssimos jovens da Acção Católica Italiana, Jesus chama todos nós a tornar-nos «pontes» e
«arco-íris». A vós, jovens da Acção Católica, Ele confia a missão de serdes «jovens apóstolos
dos jovens», entre os vossos coetâneos. Jovens testemunhas com o estilo do diálogo. Também
aqui é Cristo o modelo: a sua Encarnação é o cumprimento supremo do diálogo de Deus com o
homem. A sua Páscoa lançou uma ponte de vida sobrenatural, que preenche o abismo do pecado
e da morte. Para o cristão, o diálogo não é uma táctica, mas um estilo de vida: significa escutar,
acolher, compartilhar, fazer-se próximo. Significa também orar, interceder. Significa propor Cristo,
porque só Ele é o Salvador, a esperança para todos os homens.



Caríssimos jovens, deixo-vos um augúrio que é também um empenho: transformai o mote de um
ano na opção de toda uma vida, fazei da vossa existência uma ponte rumo a Deus e rumo aos
irmãos. Para isto oro e, espiritualmente unido a todos vós, envio de coração a cada um, aos
responsáveis nacionais e aos animadores, aos assistentes espirituais e a cada jovem e moça
uma especial Bênção.

Vaticano, 8 de Maio de 1997. 
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