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Queridos jovens
da Arquidiocese de Ruão

É-me grato desejar-vos as minhas cordiais boas-vindas. Há alguns dias que estais a realizar uma
peregrinação diocesana a Roma, dedicando o vosso tempo para vos pordes na escola de Cristo
morto e ressuscitado, que vos convida a viver da sua vida e a ser suas testemunhas. Saúdo
aqueles que vos acompanham na vossa iniciativa, de modo particular o vosso Arcebispo, D.
Joseph Duval, assim como os sacerdotes, os seminaristas, as religiosas e os leigos aqui
presentes. Durante esta semana de encontros, de oração e de visitas, eles ajudaram-vos a entrar
em intimidade com Jesus, para vos deixardes instruir por Ele. Descobristes que sois preciosos
aos olhos do Senhor, que confia em vós para serdes todos os dias responsáveis pela vossa
existência e pelas decisões que deveis tomar. Formulo-vos votos calorosos a fim de que este
tempo de graça vos permita abrir cada vez mais o vosso coração a Cristo, para responderdes
com confiança e generosidade ao apelo pessoal que Ele dirige a cada um e a cada uma de vós.
Não tenhais medo de vos deixar conquistar pelo Senhor! Ele ajudar-vos-á a levar uma vida plena,
pois deseja fazer de toda a vossa existência algo de belo.

Ao longo das vossas jornadas romanas, pudestes descobrir a vida das comunidades cristãs dos
primeiros séculos. Aprendestes a conhecer melhor os Apóstolos Pedro e Paulo, pilares da Igreja.
Em conformidade com o seu exemplo, quando regressardes às vossas casas, sabei pôr-vos
regularmente à escuta da Palavra de Deus, que transforma o coração e impele à audácia
missionária! Tende a coragem de dedicar o vosso tempo à contemplação, no segredo da oração,
do rosto daquele que deu a vida pelos seus amigos, e que vos convida a fazer a mesma coisa.

Acolhei esta vida que Cristo vos oferece plenamente nos sacramentos da Eucaristia e da



Reconciliação! Assim, tereis a alegria de ser as testemunhas do Senhor, que é o Caminho, a
Verdade e a Vida. A luz do Ressuscitado ajudar-vos-á a retirar as pesadas pedras do egoísmo,
da violência, do prazer fácil e do desespero que, não raro, encerram o coração de muitos jovens,
não favorecem a formação estável da sua vida interior, nem um compromisso autêntico para a
promoção da paz, da justiça e da solidariedade. A Igreja, povo dos crentes de que sois membros
mediante o Baptismo, convida-vos a receber o tesouro do Evangelho, para o viver plenamente e
para o fazer conhecer com coragem. Possa o testemunho daqueles que, através de vós, recebem
o sacramento da Confirmação durante esta peregrinação, reavivar em todos vós a graça do vosso
Baptismo! Assim, jovens sentinelas deste novo milénio, desejosos de vos pordes ao serviço dos
vossos irmãos e irmãs, podereis progredir sem medo de vos tornardes o sal da terra e a luz do
mundo.

Ao longo deste caminho difícil mas extremamente exaltante! do vosso amadurecimento humano,
intelectual e espiritual, permaneço próximo de vós através da oração e, confiando-vos à
intercessão da Virgem Maria, que disse "sim" a Deus, concedo-vos de bom grado a Bênção
apostólica a vós, assim como a todos aqueles que vos acompanham e às vossas famílias.
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