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Queridos irmãos e irmãs!

Regressei de Sidney, na Austrália, sede da 23ª Jornada Mundial da Juventude, na passada
segunda-feira. Ainda tenho diante dos olhos e no coração esta extraordinária experiência, na qual
me foi concedido encontrar o rosto jovem da Igreja:  era como um mosaico multicolor, formado
por jovens e moças provenientes de todas as partes da terra, todos reunidos pela única fé em
Jesus Cristo. "Young pilgrims of the world – jovens peregrinos do mundo", assim chamava ao
povo com uma bonita expressão que realça o essencial destas Jornadas internacionais às quais
deu início João Paulo II. De facto, estes encontros formam as etapas de uma grande
peregrinação através do planeta, para manifestar como a fé em Cristo nos torna a todos filhos do
único Pai que está nos céus e construtores da civilização do amor.

Característica própria do encontro de Sidney foi a tomada de consciência da centralidade do
Espírito Santo, protagonista da vida da Igreja e do cristão. O longo caminho de preparação nas
Igrejas particulares tinha como tema a promessa feita por Cristo ressuscitado aos Apóstolos: 
"Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas
testemunhas" (Act 1, 8). Nos dias 16, 17 e 18 de Julho, nas igrejas de Sidney, os numerosos
Bispos presentes exerceram o seu ministério, propondo as catequeses nas várias línguas:  estas
catequeses são momentos de reflexão e de recolhimento indispensáveis para que o
acontecimento não permaneça só uma manifestação externa, mas deixe uma marca profunda
nas consciências. A vigília da noite no coração da cidade, sob o Cruzeiro do Sul, foi uma coral
invocação do Espírito Santo; e por fim, durante a grande Celebração eucarística de domingo
passado, administrei o Sacramento da Confirmação a 24 jovens de vários continentes, dos quais
14 australianos, convidando todos os presentes a renovar as promessas baptismais. Assim esta
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Jornada Mundial transformou-se num novo Pentecostes, a partir do qual recomeçou a missão dos
jovens, chamados a ser apóstolos dos seus coetâneos, como tantos santos e beatos, e em
particular o Beato Piergiorgio Frassati, cujas relíquias, colocadas na Catedral de Sidney, foram
veneradas por uma ininterrupta peregrinação de jovens. Cada jovem e moça foi convidado a
seguir o seu exemplo, a partilhar a experiência pessoal de Jesus, que muda a vida dos seus
"amigos" com a força do Espírito Santo, o Espírito do amor de Deus.

Desejo hoje agradecer novamente aos Bispos da Austrália, em particular ao Arcebispo de Sidney,
o grande trabalho de preparação e o cordial acolhimento que me reservaram, assim como a todos
os outros peregrinos. Agradeço às Autoridades civis australianas a sua preciosa colaboração.
Dirijo um agradecimento especial a quantos, em todas as partes do mundo, rezaram por este
acontecimento, garantindo o seu bom êxito. A Virgem Maria recompense cada um com as graças
mais belas. A Maria confio também o período de repouso que transcorrerei a partir de amanhã em
Bressanone, entre os montes do Alto  Ádige.  Permaneçamos  todos  na oração!
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