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Aos jovens, antes do «Angelus»

Queridos jovens!

Estou feliz por me poder encontrar convosco. Para mim, estes encontros são sempre muito
importantes, mas mais ainda neste ano em que nos preparamos para o Sínodo sobre os jovens.
Os vossos rostos, as vossas aspirações, a vossa vida são importantes para a Igreja: devemos
dar-lhes a importância que merecem e ter a coragem que demonstraram muitos jovens desta
terra que não tiveram medo de amar e gastar a sua vida por Jesus.

Queridos amigos, tendes tantos exemplos! Penso em São Martinho de Porres. Nada impediu
aquele jovem de realizar os seus sonhos, nada o impediu de gastar a sua vida pelos outros, nada
o impediu de amar; e fê-lo porque tinha experimentado que o Senhor o amara primeiro. Assim
como era: mulato e a braços com muitas privações. Aos olhos humanos, concretamente dos seus
amigos, parecia destinado a «perder», mas ele soube fazer algo que se tornaria o segredo da sua
vida: ter confiança. Ter confiança no Senhor que o amava. E sabeis porquê? Porque o Senhor
confiara nele primeiro; como confia em cada um de vós e nunca Se cansará de ter confiança. A
cada um de nós, o Senhor entrega uma missão qualquer, e a resposta é ter confiança n’Ele.
Agora cada um de vós pense no seu coração: Que missão me entregou o Senhor? Que coisa me
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entregou o Senhor? Cada qual pense: Que missão tenho no meu coração, que me foi entregue
pelo Senhor?

Poder-me-íeis dizer: mas há momentos em que se torna muito difícil! Compreendo-vos. Nesses
momentos, podem vir pensamentos negativos, sentir que há muitas situações que nos caem em
cima e parece que ficamos «fora dos [jogos] mundiais»; parece que nos estão a vencer. Mas não
é assim! Mesmo nos momentos em que já tenha chegado a eliminação, devemos continuar a ter
confiança.

Há momentos em que podeis pensar que ficareis sem poder realizar os desejos da vossa vida, os
vossos sonhos. Todos passamos por situações como estas. Nesses momentos em que parece
apagar-se a fé, não vos esqueçais que Jesus está ao vosso lado. Não vos deis por vencidos, não
percais a esperança! Não vos esqueçais dos Santos, que nos acompanham do céu; recorrei a
eles, rezai e não vos canseis de pedir a sua intercessão. São os Santos de ontem, mas também
os de hoje: esta terra tem muitos, porque é uma terra «cumulada de santidade». O Perú é uma
terra «cumulada de santidade». Buscai a ajuda e o conselho de pessoas que sabeis serem boas
para vos aconselhar, porque os seus rostos manifestam alegria e paz. Fazei-vos acompanhar por
elas e, assim, avançai pelo caminho da vida.

Mas há outra coisa: Jesus quer ver-vos em movimento; quer ver-te levar por diante os teus ideais
e que te decidas a seguir as suas instruções. Ele levar-vos-á pelo caminho das Bem-
aventuranças: um caminho nada fácil mas apaixonante, é um caminho que não se pode percorrer
sozinho, é preciso percorrê-lo em grupo onde cada um pode colaborar com o melhor de si
mesmo. Jesus conta contigo, como fez, há muito tempo, com Santa Rosa de Lima, São Toríbio,
São João Macías, São Francisco Solano e muitos outros. E hoje pergunta-te, como a eles: estás
disposto, estás disposta a segui-Lo? [respondem: sim!] Hoje, amanhã, estás disposto, estás
disposta a segui-Lo? [respondem: sim!] E daqui a uma semana? [respondem: sim!] Não o digas
tão seguro, não o digas tão segura de ti. Olhai! Se quereis estar dispostos a segui-Lo, pedi-Lhe
que vos prepare o coração para estar dispostos a segui-Lo. É claro? [respondem: sim!]

Queridos amigos, o Senhor olha-vos com esperança, nunca desanima a nosso respeito. Mas a
nós sucede; talvez nos aconteça desanimar a respeito dum amigo, duma amiga, porque nos
parecia bom mas, depois, vimos que não era assim tão bom: desanimamos e deixamo-lo de lado.
Jesus nunca desanima… nunca. «Mas, padre, se soubesse as coisas que eu faço, digo uma
coisa e faço outra, a minha vida não está limpa de todo...». Mas Jesus, apesar de tudo, não
desanima a vosso respeito.E agora façamos um pouco de silêncio. Cada qual olhe, no coração,
como está a sua vida. Olha-a no coração e constatarás que, em certos momentos, há coisas
boas; noutros, há coisas que não são tão boas e, apesar de tudo, Jesus não desanima a vosso
respeito. E, no teu coração, diz-Lhe: «Obrigado, Jesus! Obrigado porque vieste para me
acompanhar mesmo quando estava numa situação ruim. Obrigado, Jesus!» Digamos-Lho todos
juntos: Obrigado, Jesus! [repetem: «Obrigado, Jesus!»].
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Émuito belo ver fotos retocadas digitalmente, mas isso serve só para as fotografias, não podemos
fazer o «photoshop» aos outros, à realidade, a nós próprios. Os filtros coloridos e a alta definição
funcionam bem apenas nos vídeos; nunca podemos aplicá-los aos amigos. Há fotos que são
muito lindas, mas estão todas maquilhadas; e deixai que vos diga: o coração não se pode
«photoshopear», porque é nele onde se joga o amor verdadeiro; nele joga-se a felicidade. É nele
que mostras o que és: como é o teu coração?

Jesus não quer que te «maquilhem» o coração. Ele ama-te assim como és e tem um sonho para
realizar com cada um de vós. Não vos esqueçais: Ele não desanima de nós. E se vós
desanimardes, convido-vos a pegar na Bíblia e, lendo-a, recordar os amigos que Jesus escolheu,
que Deus escolheu: Moisés, era tartamudo; Abraão, um idoso; Jeremias era muito jovem;
Zaqueu, pequenito; os discípulos, quando Jesus lhes dizia para rezar, adormeciam; Madalena,
uma pecadora pública; Paulo, um perseguidor de cristãos; Pedro renegou-O... Depois foi feito
Papa, mas tinha-O renegado. E poderíamos continuar a lista... Jesus gosta de ti assim como és,
do mesmo modo que gostou daqueles seus amigos assim como eram, com os seus defeitos.
Com vontade de te corrigires, mas, como és, assim te ama o Senhor. Não te deves maquilhar,
não maquilhar o teu coração, mas apresenta-te diante de Jesus como és, para que Ele te possa
ajudar a progredir na vida.

Quando Jesus nos olha, não pensa quão perfeitos somos, mas em todo o amor que temos no
coração para oferecer e para O seguir. Para Ele, esta é a coisa importante, a coisa maior: quanto
amor tenho eu no coração? E esta pergunta, quero que a façamos também à nossa Mãe: «Mãe,
amada Virgem Maria, olha o amor que tenho no coração. É pouco? É muito? Não sei se é amor».
E tende a certeza de que Ela vos acompanhará em todos os momentos da vossa vida, em todas
as encruzilhadas dos vossos caminhos, sobretudo quando tiverdes de tomar decisões
importantes Não desanimeis, não desanimeis! Avançai, todos juntos! Porque vale a pena viver a
existência de fronte erguida. E que Deus vos abençoe!

APELO

Estamos aqui, na praça maior de Lima, um pequeno lugar numa cidade relativamente pequena do
mundo. Mas o mundo é muito maior, e está cheio de cidades e de povos; está cheio de
problemas, está cheio de guerras. E hoje estão a chegar-me notícias muito preocupantes da
República Democrática do Congo. Pensemos no Congo. Neste momento, a partir desta praça,
com todos estes jovens, peço às autoridades, aos responsáveis e a todas as pessoas naquele
país amado, que coloquem o máximo empenho e o máximo esforço por evitar todas as formas de
violência e buscar soluções em prol do bem comum. Todos juntos, em silêncio, rezemos por esta
intenção, pelos nossos irmãos na República Democrática do Congo.

[Angelus]
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Adeus, a todos, até à vista!
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