
A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
AOS JOVENS DE TODO O MUNDO POR OCASIÃO

DAS PRÓXIMAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE

 

Prezados jovens!

Com a recordação cheia de vida do nosso encontro na Jornada Mundial da Juventude de 2016
em Cracóvia, pusemo-nos a caminho rumo à próxima meta que, se Deus quiser, será o Panamá
em 2019. Para mim são muitos importantes estes momentos de encontro e diálogo convosco, e
eu quis que este itinerário se cumprisse em sintonia com a preparação para o próximo Sínodo
dos Bispos, que será dedicado a vós, jovens.

Neste caminho somos acompanhados pela nossa Mãe, a Virgem Maria, que nos anima com a
sua fé, a mesma fé que Ela exprime no seu cântico de louvor. Maria diz: «O Todo-Poderoso fez
em mim maravilhas» (Lc 1, 49). Ela sabe dar graças a Deus, que olhou para a sua pequenez, e
reconhece as grandes coisas que Ele realiza na sua vida; assim, põe-se em viagem para ir ao
encontro da sua prima Isabel, idosa e necessitada da sua proximidade. Não permanece fechada
em casa, porque não é uma jovem-sofá que procura estar tranquila e em segurança, sem que
ninguém lhe incomode. É impelida pela fé, porque a fé constitui o âmago de toda a história da
nossa Mãe.

Caros jovens, Deus olha inclusive para vós e chama-vos, e quando o faz vê todo o amor que sois
capazes de oferecer. Assim como a jovem de Nazaré, também vós podeis melhorar o mundo,
para deixar um sinal que marque a história, tanto a vossa como a de muitos outros. A Igreja e a
sociedade têm necessidade de vós. Mediante a vossa abordagem, com a coragem que tendes,
através dos vossos sonhos e ideais caem os muros do imobilismo e abrem-se veredas que nos
levam rumo a um mundo melhor, mais justo, menos cruel e mais humano.

Durante este percurso, encorajo-vos a cultivar um relacionamento de familiaridade e de amizade
com a Virgem Santa. Ela é a nossa Mãe. Falai-lhe como a uma Mãe. Juntamente com Ela, dai
graças pelo precioso dom da fé que recebestes dos vossos antepassados e confia-lhe a vossa
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vida inteira. Como uma boa Mãe, Ela ouve-vos, abraça-vos, ama-vos e caminha convosco.
Asseguro-vos que se assim fizerdes, não vos arrependereis.

Boa peregrinação rumo à Jornada Mundial da Juventude de 2019. Deus vos abençoe!
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