
A Santa Sé

JOÃO PAULO II 

ANGELUS

Castel Gandolfo, 13 de Agosto de 2000

 

Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Foi inaugurada ontem em Turim a Exposição do santo Sudário, que estará aberta até ao dia 22 de Outubro. A pouca

distância da precedente, esta nova e importante iniciativa espiritual ressalta a estreita relação entre a mensagem do

Sudário e o Ano jubilar. Agradeço de coração ao Arcebispo de Turim e Guarda Pontifício do Sudário, D. Severino

Poletto, e aos seus colaboradores, terem oferecido aos crentes que vierem de todas as partes a possibilidade de

venerar este particular testemunho de Cristo:

Todas as vezes que temos a oportunidade de o contemplar, nos comovemos profundamente. Também comigo verificou-

se o mesmo. De facto; recordo com profunda emoção as minhas visitas: a primeira, poucas semanas depois da eleição

à Sede de Pedro; a segunda durante a visita a Turim em 1980; a terceira, durante a peregrinação, em Maio de 1998;

após o grande incêndio que correu o risco de o danificar gravemente Cada uma dessas vezes foi uma profunda

experiência de graça. Com efeito, no Homem do Sudário o amor infinito de Deus fala ao coração de cada homem.

2. No início da Exposição do Sudário muitos jovens marcaram encontro em Turim. Esta também é uma providencial

coincidência. A abertura, com efeito; foi ideada quase como Introdução ao Dia Mundial da Juventude; já iminente. Na

tarde do dia 15 de Agosto terei a alegria de receber em Roma os participantes neste extraordinário encontro mundial.

Nos dias que seguirem, eles viverão vários momentos de catequese, oração e festa, antes do encontro conclusivo em

"Tor Vergata", onde espero estar presente quer na Grande Vigília, no sábado à noite, quer na solene celebração

eucarística, no domingo de manhã.

A pregrinação da juventude mundial iniciou na Praça de São Pedro há 15 anos e, sob a guia da mesma Cruz, deu a

volta ao mundo. Agora, aquela Cruz chegou a Roma, transportada por um grupo de jovens de Mântua, que percorreram

o caminho a pé, partindo de Castiglione delle Stiviere, pátria de São Luis Gonzaga. Dirijo-lhes uma saudação especial,



que faço extensiva a todos os jovens peregrinos que são hóspedes nas dioceses italianas, onde estão a partilhar a

alegria da mesma fé e se preparam para vir a Roma. Mas o pensamento deseja incluir com afecto todos os jovens que

nos próximos dias se unirem espiritualmente a nós, e também os que se sentem distantes. Digo a todos: Deus está

próximo de ti e ama-te, acolhe-O!

3. Convido todos a rezar a fim de que quantos vierem a Roma para o Dia Mundial da Juventude possam encontrar

Cristo e serem por Ele confirmados na fé e na vontade de O seguir com coerência. Pedimos isto por intercessão de

Maria; Mãe de Cristo e da Igreja.

Saudações

E agora quero dirigir a minha saudação mais afectuosa a todas as pessoas de língua portuguesa aqui presentes; e a

quantos se uniram a nós nesta prece mariana do Angelus.

Hoje, desejo saudar de modo especial os animadores de grupo de jovens que vieram de Angola:

Faço votos que prossigam testemunhando a própria fé no meio do seu povo; perseverando fiéis à Igreja e aos seus

ensinamentos. Com estes auspícios, dou-vos de todo o coração a minha Bênção Apostólica.
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