A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
AOS PARTICIPANTES NO XX ENCONTRO LATINO-AMERICANO
DE ANIMADORES NACIONAIS DA PASTORAL JUVENIL

Estimado Irmão!
Saúdo-te cordialmente e saúdo também os organizadores e os participantes no XX Encontro
Latino-Americano de Animadores Nacionais da Pastoral Juvenil, que se realiza na Casa de
Convívio João Paulo II, no Balneário de Santa Rosa, com o lema: «Nós jovens somos terra
sagrada, o agora de Deus».
Colaborando no campo da pastoral juvenil, prestais à Igreja um serviço que não pode ser
ignorado. Os jovens falam-nos e interpelam-nos, fazem-nos dar conta das luzes e sombras da
nossa comunidade e, com o seu entusiasmo, encorajam-nos a dar respostas adequadas ao
nosso tempo. São o terreno fértil e novo que Deus concede às comunidades cristãs. É-vos
confiada a tarefa de os acompanhar com respeito e mansidão no seu caminho de
amadurecimento pessoal, a fim de serem fortalecidos na fé e, com a graça do Senhor, darem
frutos de amor e esperança.
Na América, Continente da esperança, como no mundo inteiro, os jovens são o agora de Deus,
porque o seu Filho Jesus, que é manifestação da sua bondade, caminha e permanece com eles
e, através de Jesus, o Pai continua a falar-nos na linguagem do seu amor, «que entende mais de
levantamentos que de quedas, de reconciliação que de proibições, de dar nova oportunidade que
de condenar, de futuro que de passado» (Cerimónia de boas-vindas e de inauguração da JMJ,
Panamá, 24 de janeiro de 2019). Exorto-os a aprofundar o conhecimento da pessoa de Jesus
para que, vivendo na intimidade do seu coração, possam tornar-se discípulos missionários e
testemunhas da sua ternura, e outros jovens possam aproximar-se d’Ele, o eternamente Jovem,
experimentando a alegria da sua amizade e levando uma existência fundada na fraternidade e na
solidariedade cristãs.
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Com estes sentimentos peço ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe,
Padroeira da América, que ampare com a sua graça os pastores, os responsáveis pela pastoral
juvenil e todos os jovens da América Latina, fortalecendo-os no amor recíproco e acompanhandoos na vida de todos os dias.
Que Jesus vos abençoe e que a Santíssima Virgem vos proteja nos vossos propósitos de bem! E,
por favor, não vos esqueçais de rezar por mim.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

