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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. No início da Primavera, aqueles que se encontram por idade na «primavera da vida», hoje,
Domingo de Ramos, fazem festa Àquele que é a Vida, Jesus Cristo, porque somente Ele tem
palavras de vida eterna e pode transformar toda a existência numa primavera.

No próximo mês de Agosto, de 18 a 24, os jovens das Comunidades eclesiais de todo o mundo
têm um encontro marcado em Paris, para continuar a sua peregrinação pelo planeta. A última
etapa, inesquecível, teve lugar em Janeiro de 1995, em Manila. Caríssimos jovens, caminhemos
juntos nesta peregrinação de fé e de esperança, levando a cruz de Cristo, sinal do Amor que
salva o mundo. Até à vista, em Paris!

(em francês)

2. Apenas alguns meses nos separam dos Dias Mundiais da Juventude que se desenrolarão de
18 a 24 de Agosto. Jovens de todos os continentes reunidos nesta Praça e vós todos que me
escutais, através da rádio ou da televisão, convido-vos a ir à França e a Paris para estas
Jornadas. Daqui até lá, não hesiteis em fazer a Cristo a pergunta dos discípulos, no Evangelho de
São João: «Mestre, onde moras?» (Jo. 1, 38). Com os vossos companheiros de outras nações e
de outras culturas, vinde receber a resposta que vos transmitirão os Sucessores dos Apóstolos,
os vossos Bispos: «Vinde ver» (Jo. 1, 46). Com o Cardeal Jean-Marie Lustiger, Arcebispo de
Paris, com os Bispos e a Igreja inteira na França que se prepara para vos acolher, espero-vos e
digo-vos: fazei com que entreis no terceiro milénio como filhos e filhas de Deus!



(em inglês)

3. Saúdo os jovens de língua inglesa hoje aqui presentes. Possam esta Semana Santa e a
Páscoa ser-vos um tempo de profunda conversão. Que a Paixão, a Morte e a Ressurreição do
Senhor para um verdadeiro compromisso e uma alegria generosa na vivência da vossa fé. Espero
ansioso ver muitos de vós em Paris! Deus esteja convosco.

(em espanhol)

4. Saúdo os jovens da Espanha e da América Latina. Convido-vos, em comunhão com todo o
Povo de Deus que caminha rumo ao Jubileu do Ano 2000, a fixar o olhar em Jesus, Mestre e
Senhor da vida, segundo as palavras do Evangelho: «Mestre, onde moras? Vinde ver» (cf. Jo. 1,
38-39). Também eu vos convoco a participar no próximo Dia Mundial da Juventude, que
celebraremos em Paris, no mês de Agosto. No vosso caminho de fé, queridos jovens, vos
acompanhem sempre o meu afecto e a minha Benção.

(em polaco)

5. Saúdo cordialmente os jovens provenientes de todos os Países eslavos e da Polónia. Convido
também todos vós para este grande encontro — a jornada dos jovens do mundo inteiro em Paris
— onde vos esperam os hospitaleiros Bispos franceses e os vossos coetâneos, também eles
muito hospitaleiros. A todos os presentes e a todos na Pátria desejo uma Semana Santa e um
Domingo de Ressurreição abençoados. Louvado seja Jesus Cristo!

6. Caríssimos jovens, no caminho da fé temos uma guia insuperável: Maria. Confiemos-lhe o
itinerário para o encontro de Paris. Que a Virgem ajude todos nós, especialmente os jovens, a
responder com generosidade ao convite de Cristo: «Vem e segue-Me».
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