
A Santa Sé

CARTA DO SANTO PADRE JOÃO PAULO II
AO CARDEAL ANGELO SODANO, LEGADO PONTIFÍCIO
 AO ENCONTRO EUROPEU DA JUVENTUDE 
EM SANTIAGO DE COMPOSTELA Ao Venerado Irmão

Senhor Cardeal ANGELO SODANO 

Secretário de Estado Ao longo dos séculos, os peregrinos acorreram em grande número ao insigne templo de Santiago

de Compostela, com a esperança de alcançar favores celestiais. Este percurso continua a caracterizar-se por singulares

benefícios espirituais, de tal forma que o itinerário percorrido pode ser comparado com uma elevação espiritual. É

precisamente por isso que, de maneira muito oportuna, como que desejando reviver os gloriosos acontecimentos do

passado, os jovens de todas as regiões da Europa se reunirão proximamente nesse lugar para reafirmar iniciativas e

propósitos, renovando o seu fervor espiritual. Com efeito, numerosíssimos jovens marcaram encontro ali de 4 a 8 do

próximo mês de Agosto, com a finalidade de reflectir sobre a mensagem evangélica e de professar com confiança: «In

verbo tuo... possumus». Com entusiasmo, generosidade e sem hesitações, estes jovens propõem-se construir um

mundo mais sereno e justo em que triunfem os princípios da rectidão e da justiça. Por isso, é de bom grado que quis

acolher o pedido dos nossos venerados Irmãos no Episcopado espanhol, os quais me expressaram o desejo de receber

um meu representante, para aumentar o prestígio e a solenidade deste acontecimento. Pensei precisAmente em Vossa

Eminência, dilecto Irmão, porque estou persuadido de que o Senhor Cardeal pode cumprir de maneira perfeita esta

missão, pois já demonstrou que sabe dialogar com os jovens nos vários países da Europa e conhece a sua mentalidade

e os seus anseios. Assim, venerado Irmão, envio-o como Legado pontifício a este encontro. A todos os jovens

participantes, aos quais em muitas ocasiões manifestei confiança e afecto, transmita a minha dedicada proximidade e

comunhão espiritual. Invoco sobre todos eles a protecção de São Tiago, a fim de que os cumule de favores celestiais e

os ajude a seguir o Seu exemplo com esmero. Enfim, desejo que lhes conceda em meu nome a Bênção apostólica

como auspício de graças celestes e penhor de renovação espiritual. Vaticano, 4 de Julho de 1999, vigésimo primeiro
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