A Santa Sé

PAPA JOÃO PAULO II

ANGELUS
Domingo, 5 de Abril de 1998

Caríssimos Irmãos e Irmãs!

O gesto que daqui a pouco se renovará nesta Praça assume um significado particular. Os jovens franceses entregarão
aos seus irmãos italianos a grande Cruz peregrinante, que presidirá o Dia Mundial da Juventude em Roma, em Agosto
do Ano 2000.

Queridos jovens italianos, esta Cruz percorrerá, numa missão itinerante, as vossas cidades e dioceses; encontrar- voseis em redor dela para prosseguir numa peregrinação ideal até ao Grande Jubileu. Acolhei-a no vosso coração e na
vossa vida; deixai-vos interpelar pela sua mensagem de morte e ressurreição; tornai-vos as suas testemunhas
conscientes e responsáveis para os vossos coetâneos.

Dirijo uma cordial saudação à delegação francesa, guiada pelo Cardeal Jean-Marie Lustiger, Arcebispo de Paris. Com
profunda alegria, agradeço ao Senhor o encontro de Paris, que foi um momento de grande fervor, um sinal de
esperança e uma ocasião de vida espiritual e fraterna. A celebração de baptismos, as catequeses e a contemplação dos
mistérios do Senhor permitiram aos participantes aprofundar e confirmar a sua fé, para dela serem testemunhas
generosas.

Hoje, queridos jovens da França, ao entregar a Cruz do Dia Mundial aos jovens romanos, fazeis um gesto significativo.
Recordais que a fé em Cristo e a comunhão na Igreja se realizam através dum intercâmbio mútuo e do testemunho
d'Aquele que é a nossa salvação, esperança e paz: Jesus de Nazaré. Levai aos vossos jovens compatriotas os
encorajamentos e as saudações afectuosas do Papa, que conta convosco para anunciar o Evangelho!

Saudação
Saúdo os jovens de língua portuguesa. Abri os vossos corações à luz do Espírito Santo e levai a Cruz de Cristo fazendo

2
irradiar a sua esperança nos vossos lares e na sociedade. Possa este Dia Mundial da Juventude fortalecer o vosso zelo
apostólico pela verdadeira felicidade de quantos vos rodeiam, à imagem de Maria, Mãe da Igreja.
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