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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Celebra-se nestes dias em Assis o Congresso Mundial dos Guias católicos. Essa significativa
assembleia oferece-me a grata oportunidade para fazer chegar a minha saudação cordial a
quantos estão reunidos na Cidade de Francisco e Clara, e aos jovens do mundo inteiro,
antecipando de algum modo a alegria de os encontrar durante o mês de Agosto, por ocasião do
próximo Dia Mundial da Juventude.

Em particular, desejo saudar neste momento, na língua que lhes é familiar, os jovens de França
unidos connosco através da rádio e da televisão, para os encorajar no empenho de se
prepararem espiritualmente para este importante encontro mundial.

2. Caros jovens de França, saúdo-vos cordialmente. Estou certo de que o Dia Mundial da
Juventude será para cada um de vós um tempo forte de oração e de partilha fraterna, e uma
verdadeira experiência de Igreja.

Vós tendes muitas coisas a dizer à Igreja; tendes também muitas questões a apresentar-lhe. A
Igreja quer escutar-vos. Quer fazer com que descubrais Aquele que é o Caminho, a Verdade e a
Vida. Ela deseja ajudar-vos a realizar as vossas expectativas e aspirações, a superar as
dificuldades que podeis atravessar, a fim de que desenvolvais os talentos que estão em vós e a
vossa vida seja bela. Interrogando a Cristo, «Mestre, onde moras?» podereis, com a Igreja,
descobri-l’O, a Ele o Senhor que dá o sentido da existência e vem fazer aliança convosco. Não
tenhais medo de vos deixar conduzir ao encontro de Jesus, que quer a vossa felicidade!



Vivendo na Igreja, descobrireis que não estais sozinhos no caminho, que juntos vivemos do amor
de Cristo e que somos solidários. Durante os diferentes encontros nas dioceses de França onde
sereis recebidos e quando estivermos todos juntos em Paris, Cristo estará presente no meio de
nós e acompanhar-nos-á; Jesus disse-nos: «Onde estiverem reunidos, em Meu nome, dois ou
três, Eu estou no meio deles» (Mt 18, 20).

3. De igual modo, estes dias de partilha dar-vos-ão a ocasião de encontrar jovens de outros
países e de outros continentes. Convido-vos a acolher fraternalmente uns aos outros, mostrando
assim ao mundo os ricos valores humanos e espirituais, dos quais sois portadores. Ao fazerdes
apelo aos adultos para vos acompanhar no caminho, pedir-lhes-eis que vos transmitam o
Evangelho e sejam para vós testemunhas do Senhor. Saúdo todos os católicos de França e
agradeço às comunidades cristãs o acolhimento aos jovens durante o mês de Agosto.

Maria, que seguiu com afecto materno o crescimento humano de seu Filho Jesus, vele sobre as
expectativas e os empenhos dos jovens do nosso tempo a fim de que, com os seus ideais e o seu
entusiasmo, possam oferecer a sua indispensável contribuição à construção da civilização do
amor.

Saudação

Saúdo e abençoo os peregrinos de expressão portuguesa: esta visita a Roma vos confirme na fé
dos Apóstolos e no amor que nutris pela Igreja.
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