A Santa Sé
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ANGELUS
24 de Março de 2002 - Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor

Antes de concluir esta solene Celebração, dirijamo-nos a Maria Santíssima que, ao pé da Cruz do
Filho, confirmou o "fiat" pronunciado no anúncio do Anjo. Que Ela nos ajude a seguir fielmente a
Jesus, a exemplo de muitos irmãos e irmãs que, pelo Evangelho, deram o supremo testemunho
do sangue. Penso de modo particular nos missionários e nas missionárias mártires, de que hoje
na Itália se celebra a comemoração anual. A Virgem conceda esta coerência e esta coragem
especialmente a vós, jovens, chamados a realizar opções fundamentais para a vossa vida.
Saúdo-vos de maneira particular a vós, jovens do Canadá, vindos para participar no encontro
preparatório para as próximas Jornadas Mundiais da Juventude em Toronto e na cerimónia de
Ramos. Possa esta experiência da universalidade da Igreja suscitar em vós o grande desejo de
convidar os jovens a reunir-se durante este verão em Toronto a fim de, em conjunto,
proclamardes Cristo ressuscitado e de receberdes as graças novas para a missão! Concedo-vos
a todos uma afectuosa Bênção apostólica.
Saúdo calorosamente os jovens de língua inglesa. Continuai a seguir o Senhor com alegria e
entusiasmo! Ele tem palavras de vida eterna! Deseja que sejais o sal da terra e a luz do mundo!
Uma saudação especial ao grupo proveniente do Canadá. Encontrar-nos-emos de novo por
ocasião da Jornada Mundial da Juventude em Toronto. Deus vos abençoe a todos!
É de coração que saúdo os peregrinos de expressão alemã, de modo particular os jovens. Hoje já
vivemos um pouco da alegria e da reflexão, que se hão-de manifestar na Jornada Mundial da
Juventude em Toronto. Caros jovens amigos, tendes a tarefa de transmitir a Boa Nova, sobretudo
como testemunhas do vosso coetâneo, Jesus Cristo, o Senhor crucificado e ressuscitado, que dá
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luz e plenitude à nossa vida. Concedo-vos do íntimo do coração a minha Bênção apostólica!
Saúdo com afecto os peregrinos de língua espanhola, que participaram com alegria na liturgia de
hoje, e de modo muito especial os jovens. Tende sempre gravadas no vosso coração as palavras
de Jesus: "Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo!". Que a proximidade da Jornada
Mundial da Juventude em Toronto seja também um motivo de alegria e de esperança. Deus vos
abençoe!
Queridos jovens de língua portuguesa! Com os vossos ramos e palmas aclamastes a Cristo, luz e
vida dos homens. Não vos assustem as trevas do mundo mas, como sentinelas da alvorada,
erguei alta a luz de Cristo e defendei a vida: "Vós sois o sal da terra e a luz do mundo!". Até
Toronto, se Deus quiser!
Saúdo cordialmente os peregrinos da Polónia e sobretudo os jovens aqui presentes. Estou feliz
por terdes vindo a Roma para viver, juntamente com os jovens desta cidade, a solenidade do
Domingo de Ramos. Já é uma tradição o facto de este encontro romano constituir uma
preparação próxima para a Jornada Mundial da Juventude, que neste ano viveremos no Canadá.
Acompanhar-nos-ão as palavras: "Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo!" (Mt 5, 1314). Este encontro com Cristo, que recebe a cruz para nos trazer a salvação, dê à vida de cada
um e de cada uma de vós o sabor e o esplendor, a fim de que o vosso testemunho seja completo.
Levai a minha saudação e a minha bênção aos vossos coetâneos na Pátria. Até à vista, em
Toronto!
Enfim, dirijo-vos uma saudação especial a vós, queridos jovens e estimadas jovens de Roma e da
Itália, com os bons votos de uma Semana Santa fecunda e de uma Páscoa rica de alegria e de
paz.
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