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Caríssimos rapazes e moças
da Acção Católica Italiana

Desde há muitos anos, as crianças e os jovens da ACR vêm transmitir os seus bons votos ao
Papa. Trata-se de um encontro outrora desejado pelo Papa Paulo VI e vivido todos os anos com
grande alegria pelo meu Predecessor, João Paulo II, que todos vós conhecestes. Também eu vos
recebo com o mesmo júbilo. Saúdo com afecto cada um de vós, juntamente com o vosso
Assistente-Geral, Mons. Francesco Lambiasi, e o Presidente, Prof. Luigi Alici, e agradeço-vos
sentidamente os bons votos que me transmitistes para o próximo Santo Natal.

Na Natividade de Jesus, nós celebramos o amor infinito de Deus por todos os homens: "Tanto
amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho unigénito" (Jo 3, 16), e uniu-se tão
intimamente à nossa humanidade que desejou compartilhá-la, a ponto de se tornar homem entre
os homens, um de nós. No Menino de Belém, a pequenez de Deus feito homem revela-nos a
grandeza do homem e a beleza da nossa dignidade de filhos de Deus, de irmãos de Jesus.
Contemplando este Menino, vemos como é grande a confiança que Deus deposita em cada um
de nós, e como é ampla a possibilidade que se nos oferece, de realizar coisas bonitas e grandes
nos nossos dias, vivendo com Jesus e como Jesus.

No corrente ano, o vosso caminho formativo é acompanhado pelo slogan: "Estás connosco".
Queridos jovens, o Senhor Jesus está sempre connosco e caminha sempre com a sua Igreja,
acompanhando-a e velando sobre ela. Nunca tenhais dúvida da sua presença! Aquele que vem
ao nosso encontro como o Emanuel, o "Deus connosco", assegura-nos que está sempre no meio
dos seus: "E sabei que Eu estarei sempre convosco, até ao fim dos tempos" (Mt 28, 20). Procurai
sempre o Senhor Jesus, crescei na amizade com Ele, aprendei a ouvi-lo, a conhecer a sua



palavra e a reconhecê-lo nos pobres presentes nas vossas comunidades. Vivei a vossa existência
com alegria e entusiasmo, convictos da sua presença e da sua amizade gratuita, generosa e fiel,
até à morte de cruz.

"Estás connosco": o Senhor Jesus está verdadeiramente connosco. Dai testemunho da alegria
desta sua presença vigorosa e dócil a todos, a começar pelos vossos coetâneos. Dizei-lhes que é
belo ser amigo de Jesus e que vale a pena segui-lo. Com o vosso entusiasmo, mostrai que entre
os numerosos modos de viver, que o mundo de hoje parece oferecer-nos, todos aparentemente
no mesmo plano, só no seguimento de Jesus se encontra o verdadeiro sentido da vida e,
portanto, a alegria autêntica e duradoura. E assim também este compromisso pela paz, que
assumis com os irmãos de Sarajevo, é verdadeiramente um sinal da vossa amizade com Jesus,
que nas Escrituras é chamado "Príncipe da paz". Os vossos grupos da ACR sejam a semente da
alegria nas vossas paróquias, nas vossas famílias e nas escolas que frequentais. Caríssimos,
digo-vos mais uma vez obrigado pela vossa visita. Abençoo-vos com carinho, juntamente com os
vossos entes queridos, os educadores, os assistentes e todos os amigos da ACR.

Feliz Natal!
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