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Caríssimas jovens

Esta semana vivida em Roma é sem dúvida a realização de um sonho do vosso coração. Tínheis
pressa de colocar as vossas passadas nas pegadas dos Apóstolos Pedro e Paulo, dos primeiros
cristãos, de tantos santos e santas e de peregrinos vindos, como vós, às fontes da Fé. Felicito-
vos por terdes não só sonhado, mas perfeitamente preparado, esta peregrinação que marcará a
vossa vida, e também por terdes conseguido obter que o Papa presidisse esta Eucaristia.

Nesta terça-feira da quarta semana da Quaresma, a liturgia da Palavra tem tonalidade
completamente baptismal. A visão de Ezequiel, e também o milagre da piscina de Betsatá — tão
evocadores para os catecúmenos da Igreja antiga — são igualmente capazes de ressoar bem
alto em cada urna dentre vós. Tanto mais que — durante meses e como eco à pergunta que dirigi
o ano passado aos católicos do vosso país: "França, Filha mais velha da Igreja, és fiel ao teu
baptismo?" —, aprofundastes o formidável mistério do vosso nascimento para a vida de Deus no
baptistério da vossa paróquia.

Caras jovens, apreciai sempre as fontes transparentes e tonificantes! As das florestas e das
montanhas, e mais ainda as da graça! Em espírito e verdade, atravessai muitas vezes o rio de
água de que fala Ezequiel e mergulhai misteriosamente na piscina do vosso baptismo. Esta água
simboliza real e eficazmente Cristo, Vida e Luz dos homens. De todos os homens que — por
causa dos seus limites e dos seus pecados — precisam de Cristo para resolver os seus



problemas de clara visão da verdade, de judiciosa orientação da sua vida, de compromisso ao
serviço dos seus irmãos que vivem em miséria moral ou material. Dentro em breve, ides renovar
as promessas do vosso baptismo. Que gesto tão significativo e comovente! Pedirei com fervor
que ele produza todos os seus frutos em vós e à volta de vós!
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