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Queridos jovens amigos!

Éuma alegria imensa encontrar-me aqui convosco, no centro da bela cidade de Madrid, cujas
chaves o Senhor Alcaide teve a amabilidade de me entregar. Hoje é também a capital dos jovens
do mundo, para qual se voltam os olhos da Igreja inteira. O Senhor congregou-nos aqui para
vivermos nestes dias a bela experiência da Jornada Mundial da Juventude. Com a vossa
presença e participação nas celebrações, o nome de Cristo ressoará por todos os cantos desta
ilustre cidade. E rezamos para que a sua mensagem de esperança e de amor tenha eco também
no coração daqueles que não crêem ou se afastaram da Igreja. Muito obrigado pelo estupendo
acolhimento que me dispensastes ao entrar na cidade, sinal da vossa estima e proximidade ao
Sucessor de Pedro. 

Saúdo o Senhor Cardeal Estanislau Rylko, Presidente do Pontifício Conselho para os Leigos, e os
seus colaboradores neste Dicastério, reconhecido por todo o trabalho realizado. De igual modo
agradeço ao Senhor Cardeal António Maria Rouco Varela, Arcebispo de Madrid, pelas suas
amáveis palavras e o esforço da sua arquidiocese, juntamente com as restantes dioceses da
Espanha, para preparar esta Jornada Mundial da Juventude, para a qual se trabalhou com
generosidade também noutras Igreja particulares do mundo inteiro. Agradeço às autoridades
nacionais, autonómicas e locais a sua amável presença e a sua generosa colaboração para o
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bom andamento deste grande acontecimento. Obrigado aos Irmãos no Episcopado, aos
sacerdotes, seminaristas, pessoas consagradas e fieis que estão aqui presentes e vieram para
acompanhar os jovens na vivência destes dias intensos de peregrinação ao encontro de Cristo. A
todos saúdo cordialmente no Senhor e repito que é uma grande felicidade encontrar-me aqui com
todos vós. Que a chama do amor de Cristo nunca se apague nos vossos corações.

Saudação em francês

Queridos jovens francófonos, correspondestes numerosos ao apelo do Senhor para O vir
encontrar em Madrid. Parabéns! Bem-vindos à Jornada Mundial da Juventude! Trazeis dentro de
vós questões, e procurais respostas. É bom não parar de procurar. Procurai sobretudo a Verdade
que não é uma ideia, nem uma ideologia nem um slogan, mas uma Pessoa, Cristo, o próprio
Deus vindo ao meio dos homens! Tendes razão em querer radicar n’Ele a vossa fé, querer fundar
a vossa vida em Cristo. Ele vos ama desde sempre e conhece melhor do que ninguém. Possam
estes dias, ricos de oração, de ensinamento e de encontros, ajudar-vos a descobri-Lo ainda mais
para melhor O amardes. Que Cristo vos acompanhe durante este tempo forte, em que iremos,
todos juntos, celebrá-Lo e rezar-Lhe.

Saudação em inglês

Estendo uma saudação afectuosa aos numerosos jovens de língua inglesa vindos a Madrid.
Possam estes dias de oração, amizade e celebração estreitar-nos uns aos outros e ao Senhor
Jesus. Mantende a confiança na palavra de Cristo como alicerce da vossa vida! Enraizados e
edificados n’Ele, firmes na fé e abertos ao poder do Espírito, encontrareis o vosso lugar no plano
de Deus e enriquecereis a Igreja com os vossos dons. Rezemos uns pelos outros, para podermos
ser jubilosas testemunhas de Cristo, hoje e sempre. Deus vos abençoe a todos!

Saudação em alemão

Caros amigos de língua alemã! Saúdo todos vós. Estou contente com a vossa presença tão
numerosa. Nestes dias, queremos juntos professar, aprofundar e transmitir a nossa fé em Cristo.
Experimentamos mais uma vez: é Ele que verdadeiramente dá o sentido da nossa vida. Abramos
o coração a Cristo. E que Ele nos concede um tempo cheio de felicidade e de graças em Madrid.

Saudação em italiano

Queridos jovens italianos! Com grande afecto, vos saúdo e me alegro com a vossa participação
numerosa e animada pela alegria da fé. Vivei estes dias com espírito de intensa oração e
fraternidade, dando testemunho da vitalidade da Igreja na Itália, das paróquias, associações,
movimentos. Partilhai com todos esta riqueza. Obrigado!
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Saudação em português

Queridos jovens dos diversos países de língua oficial portuguesa e quantos vos acompanham,
bem-vindos a Madrid! A todos saúdo com grande amizade e convido a subir até à fonte eterna da
vossa juventude e conhecer o protagonista absoluto desta Jornada Mundial e – espero – da vossa
vida: Cristo Senhor. Nestes dias, ouvireis pessoalmente ressoar a sua Palavra. Deixai que esta
Palavra penetre e crie raízes nos vossos corações, e sobre ela edificai a vossa vida. Firmes na fé,
sereis um elo na grande cadeia dos fiéis. Não se pode crer sem ser amparado pela fé dos outros,
e pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé. A Igreja precisa de vós, e vós
precisais da Igreja.

Saudação em polaco

Saúdo os jovens vindos da Polónia, concidadãos do Beato João Paulo II, o iniciador das Jornadas
Mundiais da Juventude. Alegro-me pela vossa presença aqui em Madrid! Desejo-vos dias
estupendos, dias de oração e de consolidação da vossa união com Jesus. Que vos guie o
Espírito de Deus.
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