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Caríssimos Jovens,
vencedores do "Concurso Veritas"!

Écom alegria muito particular que vos acolho neste encontro especial, reservado de propósito
para vós, e vos dou as minhas paternais e afectuosas boas-vindas.

Vós, de facto, sois os vencedores daquela interessante e significativa iniciativa — lançada pela
Acção Católica no início de cada ano, em todas as dioceses da Itália, entre os estudantes das
Escolas Superiores, e que atingiu já a sua trigésima edição — para tornar mais dinâmico,
apaixonante e fecundo o estudo da fé cristã. Exprimo-vos, portanto, a minha satisfação pela
diligência que empregastes no estudo e no aprofundamento do tema estabelecido; e, ao mesmo
tempo, estendo a minha saudação agradecida a todos os sacerdotes e professores que vos
esclareceram e conduziram com método e com amor.

Damos graças ao Senhor pela vossa juventude límpida e ardente, que soube e sabe ainda
entusiasmar-se com as realidades sublimes e salvíficas! Sabei que o Papa está contente
convosco; mas sobretudo está contente Jesus, o amigo divino, que a liturgia de hoje nos faz
contemplar como "Rei do Universo".

A este respeito, vós recordais o episódio do Evangelho de São João. Ao Governador Pôncio
Pilatos, que lhe pergunta a sua real identidade, Jesus responde: "Sou Rei. Se nasci, se vim a este
mundo foi para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz".
E Pilatos, pensativo, replicou: Que é a verdade? (Jo 18. 57-58).

Caros Jovens: sede no mundo os portadores da "mensagem da Verdade", sede as testemunhas



de Cristo, caminho, verdade e vida, luz do mundo e salvação da humanidade! Diante de todos,
sabei demonstrar, com o vosso exemplo, que a verdade deve ser amada! Que a verdade deve
ser conhecida e, por isso, procurada com amor, com dedicação e com método. Sobretudo que a
verdade deve ser vivida. O Cristianismo não é apenas uma doutrina, é, antes de mais, uma
pessoa: Jesus Cristo, que deve ser amado e, consequentemente, imitado e tornado presente na
vida de cada dia, mediante a fé total na Sua palavra, a vida da graça, a oração e a caridade para
com os irmãos.

Caríssimos Jovens! Continuai a viver na Verdade e pela Verdade. Maria Santíssima, Sede da
Sabedoria, Mãe do Verbo que ilumina todo o homem, vos assista, vos dê luz e vos conforte.

Com estes votos, dou-vos a minha Bênção Apostólica, que, com particular benevolência, estendo
aos vossos Sacerdotes e a todas as pessoas que vos são queridas.

 

© Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


