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Queridos atletas e amigos, bom dia!

Agradeço a vossa presença — numerosa e alegre! — e ao Presidente do Comité Paralímpico
Italiano as suas gentis palavras.

Viestes de muitas partes do mundo e cada um de vós traz consigo a própria experiência de
desportista e antes de tudo de homem e de mulher: conservando as conquistas, as metas
alcançadas com tanto esforço, muitas vezes com grandes dificuldades enfrentadas. Contudo,
cada um de vós testemunha como é importante viver estas alegrias e dificuldades no encontro
com os outros, poder partilhar a própria «corrida», encontrar um grupo de amigos que te ajudem e
no qual tu possas ajudar os outros. E desta forma cada um consegue oferecer o melhor de si
mesmo!

O desporto promove contactos e relações com pessoas que provêm de culturas e ambientes
diversos, habitua-nos a viver aceitando as diferenças, a fazer delas uma ocasião preciosa de
enriquecimento recíproco e de descoberta. O desporto torna-se sobretudo uma oportunidade
valiosa para que nos reconheçamos irmãos e irmãs a caminho, para favorecer a cultura da
inclusão e rejeitar a cultura do descartável.

Tudo isto sobressai ainda mais na vossa experiência, porque a deficiência física que
experimentais no vosso corpo, mediante a prática desportiva e o sadio espírito de competição,
transforma-se numa mensagem de encorajamento para quantos vivem situações análogas às
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vossas, e torna-se um convite a empenhar todas as energias para realizar coisas boas juntos,
superando as barreiras que podemos encontrar ao nosso redor, e antes de tudo dentro de nós.

O vosso testemunho, queridos atletas, é um grande sinal de esperança. É uma prova do facto
que em cada pessoa existe um potencial que às vezes nem imaginamos, que só pode ser
desenvolvido com a confiança e a solidariedade. Deus Pai é o primeiro a saber isto! Deus
conhece perfeitamente os vossos corações: sabe tudo. É o primeiro a saber! Ele conhece-nos
melhor do que todos, e olha-nos com confiança, ama-nos como somos, mas faz-nos crescer
segundo aquilo que nos podemos tornar. Assim, no vosso esforço por um desporto sem barreiras,
por um mundo sem excluídos, nunca estais sozinhos! Deus, nosso Pai, está convosco!

Portanto, que o desporto seja para todos vós um treinamento diário ao respeito por vós mesmos e
pelos outros, um exercício que vos dê a ocasião de conhecer pessoas e ambientes novos e vos
ajude a sentir-vos parte activa da sociedade. Que possais experimentar, também através da
prática desportiva, a proximidade de Deus e a amizade dos irmãos e irmãs.

Agradeço-vos este encontro. Abençoo todos vós e os vossos entes queridos. E, por favor,
recordai-vos de rezar por mim! Obrigado!

Agora peço ao Senhor que vos abençoe a todos, abençoe a vossa vida, o vosso caminho e os
vossos corações.
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