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Rev.do Pe. OTTAVIANO D'EGIDIO
Prepósito-Geral da Congregação da Paixão de Jesus Cristo

Também este ano vai realizar-se, à sombra do Santuário de São Gabriel da Virgem das Dores, o
encontro promovido pelos Padres Passionistas, que já chegou à sua XXI edição.

Saúdo quantos nele participam e aqueles que o prepararam com cuidado. De modo especial,
saúdo o Senhor Cardeal Agostino Cacciavillan, que presidirá à solene celebração eucarística, no
sábado 25 de Agosto. Espiritualmente presente, gostaria de me dirigir a cada um dos
participantes com a confiança que deposito no seu entusiasmo juvenil.

Queridos jovens! Cristo pede que sejais protagonistas, na sociedade moderna, de uma profunda
renovação religiosa, centrada na oração, na conversão pessoal e na constante busca da
comunhão eclesial. Muitos de vós, como catequistas e animadores de grupos, movimentos e
associações, estão comprometidos de várias formas nas paróquias e em diversas dioceses, de
maneira especial no Centro e no Sul da Itália. Esta vossa acção missionária vos torne cada vez
mais atentos aos "sinais" e aos "desafios" do nosso tempo.

O vosso encontro tem como tema:  "Habita na terra e vive com fé; globalização ou homem
global?", e oferece-vos a ocasião para reflectir sobre uma das questões mais actuais. O moderno
desenvolvimento económico e técnico tende a fazer da humanidade uma "aldeia global", com
uma estreita rede de intercâmbios e de comunicações. Encontramo-nos na presença de uma
mudança histórica que, porém, deve ser orientada a fim de que não seja nociva à dignidade do
homem e do bem comum. A este respeito, os cristãos são chamados a oferecer a sua



contribuição, imbuindo este processo complexo com os valores evangélicos. É necessário
"globalizar" a solidariedade e o amor, segundo o novo mandamento de Jesus. Cabe também a
vós, caros jovens, trabalhar com todos os meios para construir uma civilização e uma cultura
inspiradas no Evangelho da caridade.

O futuro do mundo estará em grande medida nas vossas mãos.

A este propóstio, vem-me à mente a recomendação que confiei aos jovens do mundo inteiro,
durante a inesquecível vigília em Tor Vergata, por ocasião do Dia Mundial da Juventude, no
Grande Jubileu de 2000. Nessa ocasião, eu dizia:  "Vejo em vós as sentinelas da manhã, nesta
aurora do terceiro milénio".

Repito este convite também a vós, estimados participantes neste encontro. Para realizar esta
importante tarefa, segui com fidelidade o caminho de formação da vossa espiritualidade típica,
que vos pede que sejais "peregrinos, sentinelas e testemunhas". Peregrinos em busca de Deus,
sentinelas que velam, preparando a volta gloriosa do Senhor ressuscitado, testemunhas
intrépidas e corajosas da sua mensagem de salvação.

Neste itinerário espiritual vos sustente o exemplo de São Gabriel da Virgem das Dores que, da
grande Tenda do Santuário, vos protege. Guie-vos sempre a Virgem Maria, Mãe da Esperança e
Estrela da nova evangelização.

Com estes sentimentos, concedo-lhe de coração, Rev.do Padre Prepósito-Geral, ao Senhor
Cardeal Agostino Cacciavillan, aos organizadores do encontro e a todos os jovens participantes a
implorada Bênção apostólica.

Castel Gandolfo, 6 de Agosto de 2001.

 

 

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


