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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Abre-se amanhã, em Paris, a XII Jornada Mundial da Juventude, etapa significativa no caminho
da Igreja rumo ao Grande Jubileu do Ano 2000. Preparámo-nos para este importante
acontecimento com a oração e, no decurso dos domingos precedentes, reflectimos juntos sobre
alguns temas do próximo encontro internacional dos jovens.

Gostaria de me dirigir, agora, sobretudo aos jovens que tomarão parte nesta intensa semana de
comunhão espiritual e de festiva celebração familiar.

2. Queridos jovens, um evento tão extraordinário oferece-vos a oportunidade de ter uma
experiência directa da catolicidade da Igreja. Na capital francesa, com efeito, encontrar-se-ão
rapazes e moças provenientes de diversas nações do mundo. E, unidos espiritualmente com eles,
estarão também todos aqueles que dos vários continentes, mesmo afastados fisicamente, irão a
Paris com a mente e com o coração.

Éa Igreja dos jovens que ali se encontrará! O meu augúrio mais cordial é que o entusiasmo,
próprio da vossa idade, ajude todo o povo de Deus a tomar consciência da altíssima vocação
para a qual Jesus o chama. O vosso exemplo sirva de encorajamento especialmente para os
vossos coetâneos, que estão em busca de um sentido autêntico a dar à própria existência.

3. «Ide pelo mundo inteiro!» (Mc 16, 15). Este convite do Ressuscitado aos discípulos ressoa
também para vós, chamados a ser apóstolos de Cristo no nosso tempo. A permanência em Paris
constituirá para vós uma ocasião de forte empenho eclesial e missionário. Com os seus



momentos de diálogo e de reflexão, com as celebrações litúrgicas e as pausas de contemplação,
ela ajudar-vos-á a viver de modo novo a presença e a acção do Espírito, «que age na Igreja quer
sacramentalmente, sobretudo mediante a Confirmação, quer através de múltiplos carismas,
cargos e ministérios por Ele suscitados para o bem dela» (Tertio millennio adveniente, 45).

Confirmados na fé e conscientes da efusão do Espírito Santo, recebido nos sacramentos do
Baptismo e da Crisma, retornareis aos vossos Países de origem com renovado ardor. Sereis
mensageiros de esperança, testemunhas do amor misericordioso do Senhor.

Maria, santuário do Espírito Santo, que no Cenáculo perseverou na oração com os Apóstolos,
acompanhe com a sua protecção a próxima Jornada Mundial da Juventude.

 

Saudação em português

Caríssimos Irmãos e Irmãs de língua portuguesa!

Já na perspectiva da Jornada Mundial da Juventude do próximo Domingo, peço-vos que deixeis
Jesus entrar nos vossos corações, a fim de que sejais semeadores de paz e de alegria em todo o
mundo.
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