
A Santa Sé

PALAVRAS DO PAPA JOÃO PAULO II
 AOS PARTICIPANTES NO ENCONTRO

DO CLUBE «PANATHLON INTERNACIONAL»

Quinta-feira, 26 de Março de 1981

 

Caros Senhores

Sinto satisfação em dar as mais cordiais boas-vindas a todos vós, que vos reunistes em Roma
para o Encontro quadrienal do "Panathlon Internacional" e para oferecer o prémio "Facho de
Ouro" a personalidades que se distinguiram no campo do Desporto.

A função educativa do desporto é-vos particularmente clara. Ele, de facto, para além da sua
expressão agonística, supõe, como substrato ideal, a exaltação de autênticas virtudes humanas,
como a lealdade, a generosidade e a criatividade, que se entrelaçam harmoniosamente com o
espírito de sacrifício, com o autodomínio e com a temperança, em vista de uma completa
formação da pessoa, aberta assim aos mais amplos horizontes da transcendência e da fé.

A vossa Associação concentra a atenção e os propósitos sobre estes conteúdos morais; quer
alimentar nos próprios sócios esta perspectiva. Ao alegrar-me sinceramente com isto, faço votos
por que ela dirija sempre os seus esforços sobretudo para realçar a pureza das motivações ideais
do desporto, e para favorecer, com acção previdente, os laços de fraternidade entre indivíduos,
grupos e nações, em sintonia com o eloquente mote escolhido: "Ludis iungit".

Esta nobre tarefa não pode deixar de ser encorajada, especialmente hoje, quando se requer com
urgência, em vista de uma profunda recuperação da sociedade, que as jovens gerações se
encaminhem para formas concretas e vividas de empenho qualificante e formativo, entre as quais
se conta o desporto.

Reafirmo-vos pois o meu apreço e o meu encorajamento para as finalidades que têm lugar



primário na vossa Associação. Ao renovar-vos a expressão do meu agradecimento, elevo ao
Senhor "nosso rochedo e salvação" (Sl 62/61, 3), a minha prece por que vos sejam concedidos
em abundância os dons da sua assistência durante o vosso caminho, e acompanho-a com a
minha Bênção Apostólica, extensiva a todos os vossos Entes queridos.
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