A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
A UM GRUPO DE ESCOTEIROS ITALIANOSSábado, 23 de Outubro de 2004
1. Saúdo-vos com afecto, queridos membros da MASCI e da AGESCI, que estais a celebrar alguns aniversários
importantes das vossas Associações, e dou-vos as boas-vindas nesta Praça. A vossa presença tão numerosa enche o
meu coração de alegria.Ao agradecer cordialmente àqueles que se fizeram intérpretes dos vossos sentimentos, saúdo
de modo particular os Bispos, os Assistentes Eclesiásticos e os Responsáveis que vos acompanham com dedicação e
competência.2. Hoje, quisestes renovar a vossa "Promessa" diante do Papa, e estou feliz por ser testemunha do vosso
propósito de permanecer fiéis a Deus, que vos convida a viver a comunhão e a amizade com Ele; fiéis a vós mesmos,
na busca e na realização do projecto que o Pai, no seu amor, elaborou para cada um; e fiéis ao próximo, que espera de
vós a dádiva de um compromisso plenamente humano e cristão.Neste compromisso de fidelidade, podeis contar com a
ajuda da Lei escutista mediante a qual, como o vosso fundador Lord Baden-Powell gostava de dizer, podeis tornar
possível o impossível.3. O Papa olha para vós com confiança e esperança, enquanto vos acompanha na grande
aventura da vida com a sua oração e simpatia.Peço-vos, joaninhas e lobitos, que façais todos os dias "o melhor que
puderdes" para crescer alegremente no Círculo e no Grupo, descobrindo as maravilhas da criação.Exorto-vos, guias a

exploradores, a "estar sempre prontos" para o bem, enquanto viveis com a Secção a experiência da responsabilidade e
aprendeis a ser membros activos das comunidades eclesial e civil a que pertenceis.Peço-vos, sentinelas e caminheiros,
que vos empenheis a fazer com que o verbo "servir" seja o lema da vossa vida, persuadidos de que a entrega de vós
mesmos constitui o segredo que pode tornar a existência humana bela e fecunda.4. Por fim penso em vós que, na
Associação, desempenhais o papel difícil e exaltante de Chefes. A vós é confiada a responsabilidade de acompanhar
pelo caminho da vida muitos adolescentes e jovens, os quais esperam que os ajudeis a crescer harmoniosamente, a fim
de poderdes contribuir para a edificação de um mundo de amizade e de solidariedade.Sede homens e mulheres que,
fazendo referência ao Evangelho de Jesus, sabem educar os outros a viver na liberdade e na responsabilidade, a "nadar
contra a corrente" para vencer a tentação do individualismo, da indolência e da indiferença.5. Prezados amigos, como
sabeis, há poucos dias toda a Igreja entrou no Ano da Eucaristia. Convido-vos a fazer do mistério do "Corpo doado" e do
"Sangue derramado" um ponto de referência constante nas vossas opções quotidianas.Que a celebração dominical da
Eucaristia nas vossas paróquias e os passeios das Unidades vos tornem atentos e partícipes na escuta e na animação,
e constitua uma fonte e um alimento constantes do vosso compromisso.6. "Duc in altum", AGESCI! "Duc in altum"
MASCI! Não tenhais medo de progredir, com fantasia, sabedoria e coragem, ao longo dos caminhos da educação das
jovens gerações. O futuro do mundo e da Igreja depende inclusivamente da vossa paixão educativa.Caríssimos, é com
estes sentimentos que confio todos vós, as vossas Unidades e as vossas famílias à intercessão de Nossa Senhora do
Caminho e de São Jorge, vosso Padroeiro, e concedo-vos a todos, do íntimo do coração, a minha Bênção.
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