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A D. CLAUDE FRIKART
Bispo Auxiliar de Paris para os jovens prisioneiros

Queridos Jovens Durante o Dia Mundial da Juventude, penso em vós que actualmente estais na
prisão. A vossa situação não vos deve levar ao desespero. Nas profundezas do vosso coração
trazeis os sofrimentos ligados às causas da vossa actual detenção. A Igreja permanece próxima
de vós. Ela quer testemunhar a esperança que Cristo nos traz. Nenhum acto pode privar-vos da
dignidade de filhos de Deus.

Deixai Cristo habitar nos vossos corações! Confiai-Lhe a vossa provação! Ele há-de vos ajudar a
suportá-la. No segredo e no silêncio, podeis participar no encontro que actualmente os outros
jovens vivem em Paris. Com efeito, mediante a vossa oração, os vossos sacrifícios e a vossa
renovação pessoal, participais no sucesso desta grande reunião e na conversão dos vossos
irmãos. Não obteve por ventura Santa Teresa do Menino Jesus, somente com a sua oração, a
conversão de um prisioneiro e, sem deixar o seu mosteiro, não ajudou por acaso alguns
missionários que encontravam dificuldades no anúncio do Evangelho?

Estimados Jovens, tende confiança! Deixai-vos reconciliar por Cristo! Oxalá obtenhais a paz
interior, graças ao arrependimento, ao perdão de Deus e ao vosso desejo de levar uma vida
melhor! Com a ajuda das vossas famílias, dos amigos e da Igreja, faço votos por que volteis a
encontrar o lugar que vos compete na sociedade, onde tereis a solicitude de trabalhar ao serviço
dos irmãos, no respeito das suas pessoas e dos seus bens.
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Enquanto vos confio à intercessão materna da Virgem Maria, juntamente com os Bispos e os
Sacerdotes que hoje vos circundam, abençoo-vos do íntimo do coração, bem como todos os
membros das vossas famílias.

Paris, 22 de Agosto de 1997.

IOANNES PAULUS PP. II
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