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Caros jovens! Meninas e Rapazes! Viestes à Praça de São Pedro, trazendo esses archotes
acesos para manifestar a verdade fundamental sobre vós mesmos.

Esses archotes falam dos vossos corações.

Esses archotes falam da vossa vida.

Dizem que não podeis e não quereis caminhar às escuras. Que precisais de luz. Mais, que
desejais levar a luz para iluminar as ruas da vossa vida e da vida dos outros.

Professais que esta luz Cristo; que ele é a luz das almas humanas. É a luz das vossas almas
juvenis. Mostra ao homem Deus: quem vê Cristo, vê ao mesmo tempo o Pai (cf. Jo 14, 9). E
mostra o homem ao homem. O mistério do homem — às vezes tão escuro e enevoado — fica
claro n'Ele. Cristo anuncia a Boa Nova. Anuncia-a consigo mesmo, com a própria vida, com a
cruz e a ressurreição. Ensina como é grande a dignidade do homem, como é grande a sua
vocação.

Vós, que descobristes esta verdade, deveis tomá-la nas vossas mãos como lâmpada acesa. E
deveis velar!

Primeiro deveis velar por que esta luz não se extinga, em vós. Que não seja sufocada ou mesmo
extinta, nem por algum sopro de vento contrário que venha de fora, nem por causa da falta de
combustível em vós mesmos, nos vossos corações.



Deveis ao mesmo tempo velar em lugar dos outros e pelos outros. Há tantas gerações, há tantos
séculos, que passa Cristo pelas estradas desta terra, da Itália — e desta Cidade, Roma...

E vem sempre como Esposo, como Aquele que amou o homem até à total oferta de Si mesmo.

Não passe Ele em vão!

Encontrem-n'O homens cada vez em maior número!

Encontrem-n'O os da vossa idade, cada vez em maior número!

Oxalá vós mesmos lhes possais mostrar o caminho que leva a Cristo!

Por isto peço hoje juntamente convosco. E do coração desta prece mando-vos a minha bênção
em nome da Santíssima Trindade.

Estejam abertos os vossos corações!

Estejam as lâmpadas acesas nas vossas mãos!

Vigiai!
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