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Queridos Jovens do mundo inteiro
Estimados Amigos
Dilecto Povo das Bem-Aventuranças
1. Saúdo-vos a todos com afecto, no nome do Senhor! Sinto-me feliz por me encontrar convosco
mais uma vez, depois dos dias de catequese, reflexão, partilha e festa que vivestes.
Aproximamo-nos da fase conclusiva do vosso Dia mundial, que terá a sua coroação amanhã com
a celebração da Eucaristia.
É em vós, aqui reunidos em Toronto e provenientes dos quatro recantos da terra, que a Igreja vê
o seu futuro e encontra a chamada àquela juventude com a qual o Espírito de Cristo a enriquece
constantemente. O entusiasmo e a alegria que manifestais são os sinais do vosso amor ao
Senhor e do vosso desejo de o servir na Igreja e nos vossos irmãos.
2. Nos últimos dias em Wadowice a minha cidade natal foi realizado o III Fórum Internacional de
Jovens, que reuniu católicos, greco-católicos e ortodoxos provenientes da Polónia e da Europa do
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Leste. Mas hoje, reuniram-se lá milhares de jovens da toda a Polónia para se unirem a nós
através da rádio e da televisão e para viverem connosco esta vigília de oração. Permiti que eu os
saúde em polaco:
Saúdo os jovens de língua polaca, que vieram aqui em tão grande número da nossa Pátria e dos
outros Países do mundo, e os milhares de jovens que, de toda a Polónia e dos Países da Europa
do Leste, se reuniram em Wadowice para viver juntamente connosco esta vigília de oração.
Desejo a todos que estes dias dêem abundantes frutos de generoso impulso na adesão a Cristo e
ao seu Evangelho.
Amados jovens amigos, agradeço-vos a vossa presença em Toronto, abraço-vos de coração e
não cesso de rezar por vós, a fim de que agora e sempre sejais o sal da terra e a luz do mundo.
Saúdo com afecto os jovens italianos aqui presentes e quantos, da Itália, se unem a nós através
da televisão. Juntamente com os jovens, que nas diversas regiões da terra vivem de várias
maneiras esta Jornada da Juventude, queremos abarcar o mundo inteiro com um abraço de fé e
de amor, para proclamar a nossa fé em Cristo, amigo fiel que ilumina o caminho de cada homem.
3. Durante a Vigília desta noite receberemos a Cruz de Cristo, testemunho do amor de Deus pela
humanidade. Aclamaremos o Senhor ressuscitado, luz que resplandece nas trevas. Rezaremos

com os Salmos, repetindo as mesmas palavras pronunciadas por Jesus quando se dirigiu ao Pai
durante a sua vida terrena. Elas são, ainda hoje, a oração da Igreja. Por fim, ouviremos a Palavra

do Senhor, lâmpada para os nossos passos, luz sobre o nosso caminho (cf. Sl 119, 105).
Convido-vos a ser a voz dos jovens do mundo, das suas alegrias, desilusões e esperanças. Olhai
para Jesus, o Vivente, e repeti-lhe a imploração dos Apóstolos: "Senhor, ensina-nos a rezar". A
oração será como o sal que dá sabor à vossa existência e vos orienta para Ele, luz verdadeira da
humanidade.
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