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Entre os próximos e mais importantes acontecimentos de toda a América Latina sobressai o
encontro de um grande número de jovens, que se reunirão na cidade de Santiago do Chile,
durante os dias 6 a 11 do mês de Outubro, em preparação para o Grande Jubileu segundo a
frase evangélica: «O Espírito Santo (...) ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que
vos tenho dito» (Jo 14, 26). Sabe-se que em numerosas ocasiões me encontrei com milhares de
jovens e os animei a doar-se de coração a Jesus Cristo, desejando um tempo mais feliz e mais
justo segundo os preceitos do Senhor.

Sei que alguns Irmãos no Episcopado acompanharão estes jovens, para que melhor se perceba a
comunidade eclesial em todos os seus componentes e se veja claramente o seu florescimento. É-
me grato que o Venerado Irmão Francisco Javier Errázuriz Ossa, Arcebispo de Santiago do Chile,
esteja muito empenhado neste encontro dos jovens, e que também o Conselho Episcopal Latino-
Americano (CELAM) e o Pontifício Conselho para os Leigos tenham colaborado.

De bom grado desejo acolher os desejos dos Venerados Irmãos Bispos Chilenos e das
Autoridades daquela Nação, os quais pediram que Tu mesmo presidisses àquela assembleia. Eu,
com efeito, não só considero justo e oportuno o seu pedido, uma vez que naquela Nação Te
mostraste sábio e hábil Representante da Sé Apostólica, mas também creio que pelo cargo que
actualmente ocupas e pelo teu prestígio poderás exercer egregiamente esse encargo. Por isso,
ao renovar-Te toda a minha estima, constituo-Te e envio-Te como meu Legado para o
mencionado encontro.



Como que com a minha mesma voz e com as minhas palavras, dirigir-Te-ás a todos os
participantes no Encontro, expressando-lhes a minha tencionada vontade de ali estar e o meu
grande afecto. Sobre todos invoco os dons do Espírito Santo a fim de que, repletos dos seus
favores, com ânimo ardente e grande esperança se preparem para o Terceiro Milénio já próximo,
e sem hesitações nem lentidão sigam as indicações do Evangelho. Desejo, por fim, que em Meu
nome concedas a Bênção Apostólica, como mensageira das graças divinas, estímulo a renovar
os corações e feliz augúrio para a nova era.

Vaticano, 10 de Setembro de 1998, vigésimo ano do meu Pontificado.

JOÃO PAULO II
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