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Saúdo com afecto os peregrinos de língua francesa. Seguindo Jesus que se encaminha para a
sua Paixão e Ressurreição, acolhamos o seu ensinamento nas nossas vidas. Possa a sua luz
iluminar os nossos pensamentos e escolhas! Queridos jovens, permanecei enraizados em Cristo
e firmes na fé! Deste modo, sereis as testemunhas jubilosas e infatigáveis do amor infinito de
Deus por nós hoje. A Virgem Maria nos acompanhe no nosso caminho pascal!

Dou as boas-vindas aos peregrinos e visitantes de língua inglesa que vieram a Roma para este
Domingo de Ramos, em que a Igreja inteira canta «Hosana» ao Filho de David comemorando a
solene entrada em Jerusalém de nosso Senhor nos dias da sua paixão e morte. De modo
especial agradeço a todos os jovens aqui presentes, esperando celebrar a Jornada mundial da
juventude em Madrid com muitos outros provenientes de todas as partes do mundo.

Saúdo com afecto os peregrinos de língua espanhola e estimulo-os a viver as celebrações da
paixão do Rei da Glória, para alcançar a plenitude do que estas festas significam e encerram.
Dirijo-me agora de modo especial a vós, queridos jovens, para que me acompanheis na Jornada
Mundial da Juventude, que terá lugar em Madrid no próximo mês de Agosto, com o lema:
«Arraigados e edificados em Cristo, firmes na fé».

Hoje penso também na Colômbia, onde na próxima Sexta-Feira Santa se celebra a Jornada de
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Oração pelas Vítimas da Violência. Uno-me espiritualmente a esta importante iniciativa e exorto
calorosamente os colombianos a participar nela, ao mesmo tempo que peço a Deus por quantos
foram despojados vilmente da sua vida e dos seus bens nessa amada Nação. Renovo a minha
urgente chamada à conversão, ao arrependimento e à reconciliação. Basta com a violência na
Colômbia, que nela reine a paz!

Uma saudação amiga para os jovens e demais peregrinos de língua portuguesa, com votos de
uma Semana Santa rica de frutos espirituais, vivendo-a unidos à Virgem Maria para aprender
d’Ela a escutar Deus no silêncio interior, a olhar os outros com o coração puro e a seguir Jesus,
com fé amorosa, pelo caminho do calvário que conduz à alegria da ressurreição. Até Madrid, se
Deus quiser!

Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos provenientes da Polónia, especialmente aos jovens
que se preparam para o encontro mundial em Madrid. Permiti que hoje, domingo da Paixão do
Senhor, repita as palavras da mensagem para esta jornada: a Cruz de Cristo «é o “sim” de Deus
ao homem, a expressão máxima do seu amor e a fonte da qual brota a vida eterna. Portanto, não
posso deixar de vos convidar a receber a Cruz de Jesus, sinal do amor de Deus, como fonte de
vida nova». Deus vos abençoe!

Saúdo, por fim, com afecto os peregrinos de língua italiana, especialmente os jovens, com os
quais marco encontro em Madrid, para a Jornada mundial da juventude, no próximo mês de
Agosto.

E agora dirijamo-nos em oração a Maria, a fim de que nos ajude a viver com fé intensa a Semana
Santa. Também Maria exultou no espírito quando Jesus fez o seu ingresso real em Jerusalém,
cumprindo as profecias; mas o seu coração, como o do Filho, estava pronto ao Sacrifício.
Aprendamos com Ela, Virgem fiel, a seguir o Senhor também quando o seu caminho leva à cruz.

Angelus Domini…
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