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DISCURSO DO SANTO PADRE JOÃO PAULO II
NO FINAL DA RECITAÇÃO DO ROSÁRIO

COM OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
REUNIDOS NA PRAÇA SÃO PEDRO

Sábado, 1° de Abril de 2000Caríssimos Irmãos e IrmãsSaúdo com grande afecto todos vós, que participastes nesta

sugestiva celebração e na recitação do santo Rosário, neste primeiro sábado de Abril. Agradeço-vos a presença. A

nossa oração foi subordinada ao tema: "Cristo Redentor do homem". Trata-se de um tema importante, que orienta a

reflexão sobre o argumento em programa para as próximas reuniões dos jovens universitários, previstas durante o Ano

jubilar.1. Obrigado, dilectos estudantes universitários de Roma, por terdes organizado este encontro.Dirijo uma sentida

saudação a cada um de vós, aos vossos assistentes espirituais e, em primeiro lugar, a D. Rino Fisichella, Bispo Auxiliar

da nossa Diocese. Já é tradicional o nosso encontro durante o tempo quaresmal, para recitarmos o santo Rosário, em

preparação para o Dia Mundial da Juventude. Desde agora, convido-vos a participar em grande número nesse evento e

a acolher com generosidade os vossos amigos que chegarem de todas as partes do mundo. Porém, esta noite é uma

ocasião especial, porque se insere no contexto do Ano jubilar e, graças aos modernos meios de comunicação,

testemunha a participação dos vossos coetâneos de todos os continentes. Desejo enviar-lhes com grande cordialidade

os meus paternos cumprimentos.2. A minha cordial saudação dirige-se também a vós, estudantes do Colégio norte-

americano, congregados na Basílica da Imaculada Conceição em Washington. Torno extensiva uma especial palavra de

agradecimento ao Cardeal Hickey, Arcebispo de Washington, que está ali reunido convosco.Queridos estudantes,

obrigado por participardes nesta oração. Continuai a dar testemunho da vossa fé em Cristo, na vida universitária e nas

actividades diárias. Defendei e promovei o respeito pela dignidade de cada ser humano. A Igreja e a sociedade têm

necessidade destes apóstolos neste período de extraordinários progressos nos sectores da informação, da tecnologia e

da biomedicina.3. Saúdo todos vós, jovens de várias Universidades filipinas, reunidos na Capela da Universidade de S.

Tomás em Manila. Queridos estudantes universitários, sinto-me feliz por saber que participais neste evento. Saúdo D.

Yalung e D. Tirona, que estão a presidir à vossa celebração.Evoco com profunda emoção o Dia Mundial da Juventude

de 1995. Ainda conservo no meu coração a memória da vossa alegria e fidelidade ao Evangelho. É com grande afecto

que o Papa se sente próximo de vós e tem confiança nos vossos esforços evangelizadores, de maneira especial entre

os vossos coetâneos e no mundo da cultura. Espero ansiosamente ver-vos em Roma por ocasião dos eventos jubilares

consagrados à juventude.4. O meu pensamento vai agora ao Santuário de Fátima para vos saudar, estudantes

universitários de Portugal, que aí vos congregastes, vindos de toda a Nação. Guia-vos D. Tomás da Silva Nunes,

Secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, a quem envio uma fraterna saudação.Queridos estudantes

universitários de Portugal, é importante criar entre vós momentos de encontro para discernirdes os caminhos mais



idóneos, que levem a uma presença qualificada da Igreja na Universidade. Diante de vós, queridos jovens, apresentam-

se muitos desafios, mas também grandes oportunidades. Sede corajosos e fiéis ao Evangelho. Nossa Senhora de

Fátima, que se Deus quiser terei a alegria de visitar no próximo mês de Maio... vos ajude a ser, à sua imagem,

discípulos e testemunhas de Jesus Cristo.Espero-vos em Roma! Vinde participar nos encontros jubilares previstos tanto

para os jovens como para a Universidade.5. De Portugal vou agora, com o pensa m ento e o coração, ao Brasil para

saudar a vocês, estudantes universitários reunidos no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na vigília

de oração presidida pelo Cardeal Aloísio Lorscheider, a quem saúdo também com um fraternal abraço.

Queridos estudantes universitários brasileiros, quero agradecer a vocês esta numerosa participação. Confio muito na

sua generosa e criativa presença na vida da Igreja e da Universidade. Neste Ano jubilar, procurem empenhar-se em

proclamar, com renovado ardor, a Cristo Redentor, centro e raiz de toda a verdadeira cultura. Deste modo, vocês

contribuirão também para o crescimento da sua sociedade.

Espero vocês em Roma, para celebrarmos juntos o amor que tudo renova e indica o caminho dos homens.

6. Depois saúdo-vos, estimados estudantes universitários reunidos no Santuário de Jasna Góra em Czestochowa.

Saúdo em particular D. Stanislaw Novak e D. Henryk Tomasik, que guiaram a vossa oração.

Agradeço-vos a presença e o empenhamento de animação da pastoral universitária. O vosso encontro hodierno serve

como preparação para a tradicional peregrinação dos estudantes universitários da Polónia a Nossa Senhora de Jasna

Góra. Neste Ano jubilar, desejo que a vossa peregrinação seja animada por um renovado e criativo impulso missionário

em todas as Universidades. O tema do Jubileu: "A Universidade para um novo humanismo", que nesta noite vos confio,

vos sirva de estímulo e de orientação na preparação das vossas comunidades universitárias para o Jubileu e para o

encontro dos jovens em Roma. Peço-vos que confieis a Maria o caminho da pastoral universitária na Polónia e em toda

a Igreja. Louvado seja Jesus Cristo!

7. E agora a minha palavra retorna a vós, presentes aqui na Praça de São Pedro. Antes de concluir, desejo saudar os

participantes na peregrinação dos Cavaleiros de Colombo e, de maneira especial, D. Thomas V. Daily, Bispo de

Brooklyn e Capelão da Ordem. Estou-vos grato pela participação e pelo compromisso ao serviço do Evangelho.

Continuai a sustentar com generosidade a acção da Igreja na Universidade, nas formas mais idóneas para que a cultura

contemporânea possa ser animada pela luz do Evangelho.

Invocando a celeste protecção da Virgem Santíssima sobre vós, sobre as pessoas presentes nesta Praça e

inclusivamente sobre quantos estão ligados a nós através da televisão e da rádio, a todos concedo com afecto a minha

Bênção Apostólica.
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