A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI
AO POVO AUSTRALIANO
E AOS JOVENS PEREGRINOS
QUE PARTICIPAM NA
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2008
"Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós,

e sereis Minhas testemunhas" (Act 1, 8)

A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós! Dentro de
poucos dias, iniciarei a minha Visita Apostólica ao vosso país, para celebrar a 23ª Jornada
Mundial da Juventude em Sidney. Espero ansiosamente pelos dias que deverei passar convosco
e especialmente pela oportunidade de rezar e reflectir com os jovens de todo o mundo.
Antes de tudo, gostaria de expressar a minha estima a todos aqueles que ofereceram tanto do
seu tempo, dos seus recursos e das suas orações para apoiar esta celebração. O Governo
australiano e o Governo estatal do Novo Gales do Sul, os organizadores de todos os eventos e os
membros da comunidade comercial que patrocinaram o evento todos vós que de boa vontade
apoiastes este evento, e em nome dos jovens que participam na Jornada Mundial da Juventude,
agradeço-vos de coração. Muitos do jovens fizeram grandes sacrifícios para poder empreender a
viagem até à Austrália, e rezo para que eles sejam abundantemente recompensados. As
paróquias, escolas e famílias que os acolhem estão a ser muito generosas ao receber estes
jovens visitantes e também eles merecem o nosso agradecimento e a nossa estima.
"Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis Minhas
testemunhas" (Act 1, 8). Este é o tema da 23ª Jornada Mundial da Juventude. Quanto necessita o
nosso mundo da renovada efusão do Espírito Santo! Ainda existem muitas pessoas que não
ouviram a Boa Nova de Jesus Cristo, enquanto muitas outras por qualquer motivo, ainda não
reconheceram nesta Boa Nova a verdade salvífica, a única que pode satisfazer o mais profundo
dos anseios dos seus corações. O salmista reza: "Se lhes enviais o Vosso espírito, voltam à vida,
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e renovais a face da terra" (Sl 104, 30). Estou convicto de que os jovens são chamados a ser
instrumentos dessa renovação, comunicando aos seus coetâneos a alegria que sentiram através
do conhecimento e seguimento de Cristo, e partilhando com os outros o amor que o espírito
coloca nos nossos corações, para que também eles se possam encher de esperança e dar
graças a Deus por todas as boas coisas que receberam de Deus, nosso Pai celestial.
Actualmente, falta esperança a muitos jovens. Eles estão desorientados com as questões que se
lhes apresentam num mundo confundido, cada vez mais insistentemente, e com frequência
duvidosos sobre a direcção a tomar para obter respostas. Eles vêem a pobreza e a injustiça e
anseiam por encontrar soluções. São desafiados pelos argumentos daqueles que negam a
existência de Deus e tentam imaginar como responder. Eles vêem os grandes danos causados
ao meio ambiente pela avidez humana e lutam para encontrar o modo para viver numa maior
harmonia com a natureza e com os outros.
Onde podemos procurar as respostas? O Espírito indica-nos o caminho que leva à vida, ao amor
e à verdade. O Espírito indica-nos a direcção de Jesus Cristo. Uma frase atribuída a Santo
Agostinho: "Se desejas continuar jovem, procura Cristo". Nele encontramos as respostas de que
estamos à procura, encontramos os objectivos pelos quais vale a pena viver, encontramos a força
para seguir o caminho que nos conduzirá a um mundo melhor. "O nosso coração está inquieto,
enquanto não descansar em Vós" como diz Santo Agostinho no início das Confissões, a famosa
narrativa da sua juventude. Rezo para que os corações dos jovens que se reúnem em Sidney
para a celebração da 23ª Jornada Mundial da Juventude possam encontrar a paz no Senhor, e
que se encham de alegria e fervor para espalhar a Boa Nova entre os seus amigos, as suas
famílias e todos os que encontrarem.
Queridos amigos australianos, apesar de só poder passar alguns dias no vosso país, e de não
poder viajar fora da cidade de Sidney, o meu coração alcança todos vós, inclusive aqueles que
estão doentes ou enfrentam dificuldades. Em nome de todos os jovens, agradeço-vos o vosso
apoio à minha missão e peço-vos para continuar a rezar especialmente por eles. Só me falta
renovar o meu convite aos jovens de todo o mundo para se reunirem a mim na Austrália, a
maravilhosa "terra meridional do Espírito Santo". Anseio pelo momento de vos encontrar lá! Que
Deus vos abençoe a todos.

Vaticano, 4 de Julho de 2008
BENEDICTUS PP. XVI
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