
A Santa Sé

JOÃO PAULO II

ANGELUS

Domingo, 21 de Julho de 2002

 

Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Temos ainda presente a recordação do grande Jubileu da Juventude, realizada aqui em Roma,
em Tor Vergata, em Agosto de 2000. Com aqueles dias inesquecíveis, os jovens crentes
acenderam para todos um fogo de esperança. Eles marcaram encontro para os próximos dias em
Toronto, onde se celebrará a décima sétima Jornada Mundial da Juventude, para continuar uma
peregrinação comum de fraternidade através do Planeta.

Os trágicos acontecimentos do dia 11 de Setembro passado e do conflito na Terra Santa
lançaram sobre o mundo uma sombra obscura. Mas Jesus exorta os seus discípulos a não ter
medo, e repete-lhes: "Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 13-14). Os Jovens
cristãos, que se encontrarão em Toronto, estão prontos a responder a Cristo: Eis-nos! Estamos
aqui! Confiando na tua palavra, e sem temer, lançaremos as redes do Evangelho (cf. Lc 5, 5).

2. Se Deus quiser, depois de amanhã vou partir para me encontrar com os jovens e com as
moças que, provenientes de todas as partes da terra, se reunirão em Toronto: vou para rezar,
alegrar-me e fazer juntamente com eles uma enriquecedora experiência de fé.
Dirijo um pensamento especial a tantos dos seus coetâneos que, não podendo estar presentes
pessoalmente, seguirão o acontecimento através dos meios de comunicação. Estaremos todos
unidos com a oração, invocando o único Espírito, que faz com que os cristãos sejam um só corpo
em Cristo.

Toronto, no Canadá, metrópole com vocação cosmopolita, está pronta para ser, durante uma
semana, a capital mundial da juventude, futuro e esperança da Igreja e da humanidade! Desde já



saúdo e agradeço a todos os que estão a trabalhar para receber os jovens peregrinos, que
chegarão juntamente com os numerosos Bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas que os
acompanham: muito obrigado! Muito obrigado!

3. Queridos peregrinos francófonos, saúdo-vos cordialmente, convidando-vos a rezar pelos
jovens que se reunirão no Canadá para o Dia Mundial da Juventude. Que este tempo forte os
ajude a ser o sal da terra e a luz do mundo. Com a Bênção apostólica.

Dou as boas-vindas aos peregrinos de língua inglesa, desejando que a estação de Verão seja um
tempo propício para ler e reflectir as Escrituras. Deus vos abençoe e vós e às vossas famílias!

Saúdo de coração os peregrinos dos países de língua alemã. Rezo por todos vós, esperando que
correspondais à vocação cristã de ser "sal da terra". Alegro-me pelo próximo encontro com
numerosos jovens em Toronto!

Saúdo com afecto os peregrinos de língua espanhola, sobretudo os membros da "Obra da Igreja".
A todos convido a semear a paz e a esperança, tornando-vos assim sal da terra, unidos
espiritualmente aos jovens de todo o mundo que encontrarei nos próximos dias em Toronto.

Também saúdo os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. A todos peço a oferta da oração e
do sacrifício pelos frutos da minha próxima Viagem Pastoral pelas Américas. Que Deus vos
abençoe!

Saúdo com afecto os peregrinos de língua italiana, sobretudo os participantes no Curso
internacional para formadores nos Seminários, promovido pelo Ateneu Pontifício Regina
Apostolorum dos Legionários de Cristo, e o Grupo das Irmãs e das Noviças das Carmelitas do
Divino Coração de Jesus de "Rocca di Papa".

4. Confio-vos a todos à Virgem Santíssima, pedindo-lhe que obtenha sobre quantos participarem
na Jornada Mundial da Juventude a maior efusão de graças e bênçãos. Hoje, convido-vos a
rezar, na habitual recitação do Angelus, por esta particular intenção.

Angelus Domini...

Para os jovens que vão a Toronto, no fim da oração do Angelus e da Bênção apostólica, o Papa
dirigiu uma palavra de carinho: 

A todos os jovens que vão a Toronto: boa viagem!
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