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Queridos estudantes da Universidade Católica

A minha primeira saudação, ao chegar a esta esplanada, é para vós.

A todos vos ofereço a paz e a alegria do Senhor Jesus Cristo.

Foi-me dito que passastes toda a noite da vigília em oração, pedindo a bênção de Deus para a
minha visita. Agradeço-vos do íntimo da alma terdes expresso tão maravilhosamente a comunhão
comigo e terdes-me oferecido tão belo presente.

Era meu desejo poder-vos falar longamente, gostava de ouvir-vos e averiguar o que pensais de
vós mesmos e do mundo. Mas breve é o tempo que me está concedido.

Uma coisa me dissestes já: escolhendo dar-me as boas-vindas com a oferta das vossas orações,
mostrastes saber o que é mais importante na vossa vida: o vosso contacto com Deus, a vossa
busca do significado da vida ouvindo Cristo que vos fala por meio das Sagradas Escrituras.

Alegra-me saber que a reflexão sobre os valores espirituais e religiosos faz parte do desejo que
tendes de viver em plenitude este período da vossa vida. As considerações materialistas e as
apreciações unilaterais nunca são suficientes para encher o coração e a mente da pessoa
humana.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1979/travels/documents/trav_united-states-america.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1979/travels/documents/trav_united-states-america.html


A vida, reduzida apenas à dimensão de posse, de consumismo e de valores temporais, não
consentirá nunca que descubrais e gozeis plenamente a riqueza da vossa humanidade. E só em
Deus — em Jesus, Deus feito Homem — que podereis compreender plenamente aquilo que sois.
Ele vos descobrirá a verdadeira grandeza de vós mesmos quer dizer, que fostes remidos por Ele
e nobilitados pelo Seu amor, que vos tornastes verdadeiramente livres n'Aquele que disse: Se o
Filho vos libertar, sereis realmente livres (Jo 8, 36).

Sei que vós, como os estudantes do mundo inteiro, estais angustiados com os problemas que
pesam sobre a sociedade que vos rodeia a vós e ao mundo. Enfrentais estes problemas, explorai-
los, estudai-los e aceitai-los como um desafio. Mas fazeis tudo isto à luz de Cristo. Ele é o
caminho, a verdade e a vida (Jo 14, 6). Ele coloca a vida humana na justa dimensão da verdade e
do amor autêntico. O verdadeiro conhecimento e a verdadeira liberdade estão em Jesus. Tornai
Jesus participante da vossa fome de verdade e de .justiça, fazei-o participar do vosso esforço
pelo bem-estar da jovem geração a que pertenceis.

Gozai os privilégios da vossa juventude: o direito a serdes dinâmicos, criativos e espontâneos; o
direito a estardes cheios de esperança e de alegria; a possibilidade de explorar o mundo
maravilhoso da ciência e do saber, e sobretudo a possibilidade de vos dardes a vós mesmos aos
outros num serviço generoso e cheio de alegria.

Despeço-me de vós com esta oração: revele-se o Senhor Jesus a cada um de vós, dê-lhe a força
de não se deter em professar que é cristão e faça-lhe descobrir que só Ele lhe pode encher a
alma.

Aceitai vós a Sua liberdade, acolhei a Sua verdade e sede mensageiros da certeza de terdes sido
plenamente libertos pela morte e pela Ressurreição do Senhor Jesus. Esta será a nova
experiência, a decisiva experiência que fará nascer, por meio de vós, uma sociedade mais justa,
um mundo melhor.

Deus vos abençoe e a alegria de Jesus Cristo esteja sempre convosco.
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