
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO
 AOS ESCOTEIROS DA AGESCIDomingo, 10 de Agosto de 2014 

[Na manhã de domingo 10 de Agosto, o Papa Francisco saudou — através de uma ligação
telefónica directa — os cerca de trinta mil pioneiros e sentinelas da Associação de guias e de
escoteiros católicos italianos (AGESCI), reunidos recentemente em San Rossore, na província de
Pisa, para o encerramento da terceira rota nacional sobre o tema: «Caminho de coragem... em
direcção ao futuro». No final da santa missa, presidida pelo cardeal Angelo Bagnasco, presidente
da Conferência episcopal italiana, o Sumo Pontífice dirigiu aos participantes as palavras cujo
conteúdo damos a conhecer]

 

Saúdo-vos a todos, cordialmente. E estou feliz por esta vossa reunião. Lamento não ter podido
estar presente, mas acompanho-vos daqui, com grande afecto. Formulo-vos votos a fim de que
estes caminhos de coragem, que orientam directamente para o futuro, sejam um grande bem
para todos vós. Coragem! Trata-se de uma virtude e de uma atitude dos jovens. O mundo tem
necessidade de jovens intrépidos, não de medrosos. De jovens que percorram tais caminhos, e
não que permaneçam parados: não vamos em frente com jovens parados! De jovens que tenham
sempre um horizonte para seguir, e não de jovens já aposentados. É triste! É triste ver jovens já
na reforma. Não, o jovem deve ir em frente ao longo deste caminho de coragem. Ide em frente!
Esta será a vossa vitória, o vosso trabalho para ajudar a mudar este mundo, para o melhorar em
grande medida. Sei que vós meditastes sobre o Apocalipse, pensando na Cidade Nova. Trata-se
de uma tarefa que vos compete: construir uma cidade nova. Sempre em frente, com uma cidade
nova: com a verdade, a bondade e a beleza que o Senhor nos concedeu.

Prezados jovens, queridos rapazes e queridas moças, saúdo-vos daqui e desejo-vos o melhor.
Não tenhais medo, não deixeis que vos roubem a esperança! A vida é vossa! É vossa para a
fazerdes florescer, a fim de que dê frutos para todos. A humanidade observa-nos e olha também
para vós neste caminho de coragem. E recordai-vos: a reforma só chega aos 65 anos! Um jovem
nunca pode aposentar-se, mas deve prosseguir com coragem.

Rezo por vós e peço ao Senhor que vos conceda a sua Bênção.



Abençoo-vos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

E, por favor, peço-vos que rezeis por mim!
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