
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS JOVENS DE DIVERSOS PAÍSES

E UNIVERSIDADES DO MUNDO VINDOS
A ROMA PARA O ENCONTRO "UNIV 2005"

Caríssimos jovens!

1. Sinto-me feliz por apresentar cordiais boas-vindas a todos vós, que viestes de diversas partes
do mundo para participar no encontro anual da UNIV. Saúdo cada um com afecto, e convido-vos
a aproveitar a oportunidade desta estadia em Roma para crescer no conhecimento e no amor a
Jesus Cristo. Saúdo quantos vos acompanham; de modo especial, saúdo o Bispo-Prelado do
Opus Dei, D. Javier Echevarría Rodríguez, que participa no vosso encontro.

A partir dos estudos universitários, vós comprometeis-vos a construir uma nova cultura,
respeitadora da verdade do homem e da sociedade. Neste Congresso internacional enfrentais
precisamente o tema: "Projectar a cultura", concentrando-vos na linguagem da música.

2. A música, como todas as linguagens artísticas, aproxima o homem de Deus, o qual preparou
para todo aquele que o ama coisas "que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração
do homem não pressentiu" (1 Cor 2, 9). Mas ao mesmo tempo, a arte por vezes pode veícular
uma concepção do homem, do amor, da felicidade que não corresponde à verdade do desígnio
de Deus. Por isso é necessário realizar um discernimento sadio. Repito a vós o que escrevi ao
mundo inteiro na Mensagem para a próxima Jornada Mundial da Juventude: "Não cedais a falsas
ilusões nem a modas efémeras, que muitas vezes deixam um trágico vazio espiritual!" ( n. 5).
Compete também a vós, caríssimos jovens, renovar a linguagem da arte e da cultura. Portanto,
seja vosso compromisso alimentar em vós a coragem para não aceitar comportamentos e
diversões que levam ao excesso ou ao ruído.

3. Como vos é recordado nas numerosas actividades de formação promovidas pela Prelazia do
Opus Dei sob a guia do Bispo-Prelado, cada pessoa, de qualquer condição e estado, está
chamada a encontrar Cristo na própria existência, todos os dias. A vocação dos fiéis vós bem o
sabeis é tender para a santidade, animando cristãmente as realidades temporais. E então,
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também para vós, queridos estudantes e professores universitários, como gostava de repetir S.
Josemaría, o trabalho e o estudo devem ser uma "oração contínua, com as mesmas palavras
apaixonadas, mas em cada dia com uma música diferente. É nossa missão típica transformar a
prosa desta vida em decassílabos, em poesia heróica" (S. Josemaría Escrivá, Solco, n. 500).

Maria Santíssima vos ajude a encontrar o seu Filho Jesus na liturgia desta Semana Santa, e nos
sacramentos da Penitência e da Eucaristia. A Virgem Mãe de Deus, Mulher Eucarística, guie cada
um de vós à alegria do encontro com Cristo.

Com estes sentimentos abençoo a todos vós e às vossas famílias, e formulo de coração
fervorosos bons votos para a Santa Páscoa.

Do Vaticano, 19 de Março de 2005.

JOÃO PAULO II
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