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Queridos amigos!
Agora ides regressar aos vossos lugares de residência habitual. Os vossos amigos vão querer
saber o que é que mudou em vós depois de vos terdes encontrado nesta nobre cidade com o
Papa e centenas de milhares de jovens do mundo inteiro: Que ireis dizer-lhes? Convido-vos a dar
um testemunho destemido de vida cristã diante dos outros. Assim sereis fermento de novos
cristãos e fareis com que a Igreja se levante robusta no coração de muitos.
Nestes dias, quanto pensei naqueles jovens que aguardam o vosso regresso! Transmiti-lhes a
minha estima, particularmente aos mais desfavorecidos, e também às vossas famílias e às
comunidades de vida cristã a que pertenceis.
Não posso deixar de vos confessar que estou verdadeiramente impressionado com o número de
Bispos e sacerdotes presentes nesta Jornada. Agradeço-lhes a todos do fundo da alma,
animando-lhes, ao mesmo tempo, a continuar cultivando a pastoral juvenil com entusiasmo e
dedicação.
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Saúdo com afecto o Senhor Arcebispo castrense e agradeço vivamente à Força Aérea por ter
cedido com tanta generosidade a Base Aérea de Quatro Ventos, justamente no centenário da
criação da aviação militar espanhola. Sob a materna protecção de Maria Santíssima, na sua
invocação de Nossa Senhora de Loreto, coloco todos os seus integrantes e suas famílias.
De igual modo, sabendo que ontem se comemorava o terceiro aniversário do grave acidente
aéreo que se deu no aeroporto de Barajas, causando numerosas vítimas e feridos, desejo fazer
chegar a minha solidariedade espiritual e o meu sentido afecto a todos os atingidos por esta
desgraça, bem como aos familiares dos falecidos, cujas almas encomendamos à misericórdia de
Deus.
Compraz-me agora anunciar que a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2013,
será o Rio de Janeiro. Peçamos ao Senhor, desde já, que assista com a sua força quantos hãode pô-la em marcha e aplane o caminho aos jovens do mundo inteiro para que possam voltar a
reunir-se com o Papa naquela bonita cidade brasileira.
Queridos amigos, antes de nos despedirmos e no momento em que os jovens de Espanha
entregam aos do Brasil a cruz das Jornadas Mundiais da juventude, como Sucessor de Pedro
confio a todos os presentes esta insigne incumbência: Levai o conhecimento e o amor de Cristo
ao mundo inteiro. Ele quer que sejais os seus apóstolos no século XXI e os mensageiros da sua
alegria. Não O desiludais! Muito obrigado!

Saudação em francês
Queridos jovens de língua francesa, hoje Cristo pede-vos para permanecerdes radicados n’Ele e,
com a sua ajuda, edificar a vossa vida sobre a rocha que é Ele mesmo. Ele vos envia para serdes
testemunhas corajosas e sem complexos, autênticas e credíveis! Não tenhais medo de ser
católicos e dar sempre testemunho disso mesmo ao vosso redor com simplicidade e sinceridade.
Que a Igreja encontre em vós e na vossa juventude os missionários radiosos da Boa Nova!

Saudação em inglês
Saúdo todos os jovens de língua inglesa presentes hoje aqui. Como agora ides voltar para casa,
levai convosco a boa nova do amor de Cristo, que experimentamos nestes dias inesquecíveis.
Fixai os vossos olhos n’Ele, aprofundai o vosso conhecimento do Evangelho e produzi
abundantes. Deus vos abençoe até nos encontrarmos de novo!

Saudação em alemão
Meus queridos amigos, a fé não é uma teoria. Crer significa entrar numa relação pessoal com
Jesus e viver a amizade com Ele em comunhão com os demais, na comunidade da Igreja. Confiai
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a Cristo a vossa vida e ajudai os vossos amigos a alcançar a fonte da vida, Deus. Que o Senhor
vos torne testemunhas alegres do seu amor.

Saudação em italiano
Queridos jovens de língua italiana! Saúdo-vos todos vós. A Eucaristia que celebrámos é Cristo
ressuscitado presente e vivo no meio de nós: graças a Ele, a vossa vida está enraizada e
alicerçada em Deus, está firme na fé. Com esta certeza, regressai de Madrid e anunciai a todos o
que vistes e ouvistes. Respondei com alegria ao chamamento do Senhor, segui-O pela estrada
que vos indicará e permanecei sempre unidos a Ele: produzireis muito fruto!

Saudação em português
Queridos jovens e amigos de língua portuguesa, encontrastes Jesus Cristo! Sentir-vos-eis em
contra-corrente no meio duma sociedade onde impera a cultura relativista que renuncia a buscar
e a possuir a verdade. Mas foi para este momento da história, cheio de grandes desafios e
oportunidades, que o Senhor vos mandou: para que, graças à vossa fé, continue a ressoar a Boa
Nova de Cristo por toda a terra. Espero poder encontrar-vos daqui a dois anos, na próxima
Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, Brasil. Até lá, rezemos uns pelos outros, dando
testemunho da alegria que brota de viver enraizados e edificados em Cristo. Até breve, queridos
jovens! Que Deus vos abençoe!

Saudação em polaco
Queridos jovens polacos, fortes na fé, radicados em Cristo! Os dons recebidos de Deus nestes
dias produzam em vós frutos abundantes. Sede as suas testemunhas. Levai aos outros a
mensagem do Evangelho. Com a vossa oração e com o exemplo da vida ajudai a Europa a
encontrar de novo as suas raízes cristãs.
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