A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS JOVENS DA ACÇÃO CATÓLICA
Sábado, 23 de Dezembro de 1978

Caríssimos Jovens
Constitui para mim razão de grande alegria e consolação espiritual íntima receber-vos esta
manhã, a vós, representantes regionais da Acção Católica Juvenil, que, juntamente com os
vossos solícitos dirigentes, viestes aqui apresentar ao Papa os votos de boas festas.
Saúdo de coração e começo por dirigir a minha saudação ao caro Dom Marco Cè, que deixa o
cargo de Assistente-Geral da Acção Católica para tomar o novo ministério que lhe foi confiado, e
saúdo o Presidente da Acção Católica, Professor Mario Agnes.
Gostaria de ter mais tempo à disposição para expressar totalmente tantas e tantas coisas que
sinto dever comunicar-vos, mas, não sendo agora possível, adio o discurso — mais longo, e
adequado ao afecto que a vós, Jovens, dedico — para outra ocasião mais oportuna.
Por agora, limito-me a agradecer-vos esta bela visita e retribuo os votos de Bom Natal e feliz Ano
Novo. Para 1979 sei que escolhestes o "slogan": "Olá, cá estamos também nós". Este mote,
embora expresso em amigável forma jocosa, sintetiza bens a razão da vossa actividade, que
ambiciona ser, antes de tudo e sobretudo, presença cristã e testemunho evangélico no meio do
ambiente em que viveis. Recordai-vos porém que, se quereis que tal presença seja eficaz e
frutuosa, é necessário que vos empenheis em conhecer cada vez melhor a Cristo e em ir buscar
a Ele, que é o grande amigo das crianças, a força para serdes realmente, e não só em desejo, o
sal da terra e a luz do mundo moderno (Cfr. Mt 5, 13-14).
Voltando às nossas belas regiões da Itália, que representais aqui, dizei aos vossos amigos da
Acção Católica que o Papa vos ama de maneira especial e vos acompanha na alegre escolha
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que fizestes de Cristo, a quem nestes dias venerais sob a forma dum Menino. Dizei que o Papa
está com todos os jovens: pela recordação contínua, pela benevolência paternal, pela oração
incessante e pela Bênção Apostólica, que agora de todo o coração concedo a vós, a todos os
jovens que aqui representais e às pessoas queridas das vossas famílias, em penhor de
escolhidas graças de Jesus Menino.
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