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Queridos irmãos e irmãs!

Gostaria antes de tudo de dirigir uma afectuosa e grata saudação às autoridades e a toda a
comunidade civil e eclesial de Castel Gandolfo, que me reservam sempre, durante a minha
estadia, um acolhimento cordial e solícito. Depois, o meu pensamento dirige-se já para a Austrália
aonde, se Deus quiser, irei sábado próximo, 12 de Julho. De facto, em Sidney, no sudeste
daquele País terá lugar a XXIII Jornada Mundial da Juventude. Nos meses passados a "Cruz dos
jovens" atravessou toda a Oceânia, e em Sidney mais uma vez será testemunha silenciosa do
pacto de aliança entre o Senhor Jesus Cristo e as novas gerações. Para 15 de Julho está prevista
a festa de acolhimento dos jovens, sábado 19 haverá a grande vigília e no domingo, 20 de Julho
a Celebração eucarística, momento culminante e conclusivo do acontecimento. A Conferência
Episcopal Australiana predispôs tudo nos mínimos pormenores, validamente apoiada pela
colaboração das autoridades civis. Os primeiros grupos de jovens e moças já estão a partir dos
outros continentes em direcção à Austrália. Convido toda a Igreja a sentir-se partícipe desta nova
etapa da grande peregrinação juvenil através do mundo, que o Servo de Deus João Paulo II
iniciou em 1985.

A próxima Jornada Mundial da Juventude prenuncia-se como um renovado Pentecostes: de facto,
há já um ano que as comunidades cristãs se preparam seguindo a indicação por mim dada na
Mensagem sobre o tema "Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e
sereis minhas testemunhas" (Act 1, 8). Foi a promessa feita por Jesus aos seus discípulos depois
da ressurreição, e que permanece sempre válida e actual na Igreja: o Espírito Santo, esperado e
acolhido na oração, infunde nos crentes a capacidade de ser testemunhas de Jesus e do seu
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Evangelho. Soprando na vela da Igreja, o Espírito divino impele-a a "fazer-se ao largo" sempre de
novo, de geração em geração, para levar a todos a boa nova do amor de Deus, plenamente
revelado em Cristo Jesus, morto e ressuscitado por nós. Tenho a certeza de que de todas as
partes da terra os católicos se unirão a mim e aos jovens reunidos em Sidney, como num
Cenáculo, invocando intensamente o Espírito Santo, para que inunde os corações de luz interior,
de amor a Deus e aos irmãos, de iniciativa corajosa ao introduzir a mensagem eterna de Jesus na
variedade das línguas e das culturas.

Juntamente com a Cruz, acompanha a Jornada Mundial da Juventude o ícone da Virgem Maria. À
sua materna protecção recomendamos esta viagem à Austrália e o encontro dos jovens em
Sidney. Além disso, neste primeiro domingo de Julho, desejo invocar a intercessão de Maria para
que o período de Verão possa oferecer a todos a ocasião para um tempo de repouso e de
renovação física e espiritual.
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