
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
ÀS CRIANÇAS DA ACÇÃO CATÓLICA ITALIANA

NO ENCONTRO DE NATAL

Quinta-feira, 22 de dezembro de 1983

 

Caríssimos jovens

Com a vossa presença trazeis-me uma mensagem, uma mensagem natalícia: eis que Jesus
nasceu verdadeiramente, porque quando Ele nasce é uma criança e hoje vieram as crianças. É
uma mensagem viva, não só verbal mas viva: a mensagem da vossa presença. Devo dizer-vos
que já me é grato só o som da palavra ACR, e que a repito com agrado não só quando o devo
fazer em público, mas também algumas vezes sozinho. Gosto muito do som ACR, mas
naturalmente agrada-me a realidade que vós constituís como Jovens da Acção Católica. Vejo-vos
de muito bom grado neste dia, próximo ao Natal, reunidos na casa do Papa em representação de
14 regiões da Itália. Agradeço-vos esta presença e tudo o que ela significa.

Quero retribuir imediatamente os vossos votos, dizendo-vos “Bom Natal” dirigindo este voto a
todos os vossos coetâneos, a todos os componentes da ACR nas vossas Regiões e em toda a
Itália, e também àqueles Jovens vossos coetâneos que não pertencem à Acção Católica, mas
que também são jovens italianos, baptizados, mesmo se agora estiverem fora da Igreja, mas que
são igualmente vossos coetâneos. A todos digo Bom Natal. Para todos os homens, de cada
época, de cada País, de cada continente nasceu de uma vez para sempre o Filho de Deus, como
filho do homem: nasceu Jesus. É este o grande dom que nos fez o Pai Celeste. E este grande
dom repete-se, continua perseverantemente, e nós celebramo-lo todos os anos liturgicamente no
dia de Natal e no período natalício, para fazer reviver este dom do Pai celeste nas nossas almas,
nos nossos corações, na nossa consciência humana. Este nascimento de Jesus em Belém diz-
nos aquilo que somos se o Filho de Deus se fez homem, e o que deve representar o homem, o
que significa o homem se Deus, se fez homem.



Deixo-vos estas poucas palavras a fim de as trazerdes no vosso coração e ainda para que as
transmitais aos vossos coetâneos, às vossas famílias, aos vossos pais, aos vossos irmãos, às
vossas irmãs, aos vosso ambientes, a toda a Itália. Concedo-vos também uma Bênção em
confirmação destes votos.
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