
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO
AOS PARTICIPANTES DA INICIATIVA ESPORTIVA "WE RUN TOGETHER"

Sábado, 5 de setembro de 2020

[Multimídia]

 

Estimadas amigas e prezados amigos desportivos, bom dia outra vez!

Juntos, a 20 de maio, lançamos a iniciativa desportiva de solidariedade We Run Together, como
apoio e agradecimento por duas realidades na linha da frente na assistência aos doentes de
coronavírus: o Hospital João xxiii em Bérgamo e a Fundação “Poliambulanza” em Bréscia. Hoje
está presente uma representação dos seus funcionários. Bem-vindos! E, saudando-vos, saúdo
todos os vossos colegas na Itália e em todo o mundo, que trabalham com sacrifício ao lado dos
doentes. Deus vos conceda mérito pelo vosso empenho!

E hoje gostaria de agradecer também a muitos atletas de vários países, que ofereceram diversos
artigos desportivos para o leilão de solidariedade. Fiquei muito satisfeito por saber que alguns
atletas abriram também a porta da própria casa para a alegria de um encontro direto. E isto é
importante: abrir a porta de casa significa abrir o próprio coração. É um sinal [para dizer]: “Abro-te
o coração!”.

Com efeito, a iniciativa We Run Together reuniu no mesmo nível de dignidade humana e
desportiva campeões famosos e outros campeões que sofrem de uma deficiência e, por isso,
honram o desporto. Um desporto inclusivo e fraternal, também capaz de curar feridas, edificar
pontes, construir a amizade social. Esta, especialmente para os jovens, é uma mensagem
eloquente. E um verdadeiro desporto tem sempre esta dimensão de amadorismo, o amateur... É
gratuito. O Cardeal [Ravasi] pronunciou a palavra “gratuidade”. É próprio do desporto amateur.

Fico contente por que vós, da “Athletica Vaticana” levais em frente este modo de viver o desporto.
Continuai assim! E espero que, quando for possível, possais realizar o Encontro que estava
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marcado para a primavera passada, em colaboração com a Guarda fiscal, o “Pátio dos Gentios” e
a Fidal Lazio. Entretanto, tenho o prazer de vos oferecer, num novo livro da Libreria Editrice
Vaticana, algumas das minhas intervenções sobre o tema do desporto.

Obrigado a todos pelo que fazeis e por este encontro. Com a ajuda de Deus, we run together,
corremos juntos em prol da fraternidade e da dignidade humana. Obrigado!
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