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Caros amigos

Por ocasião da vossa breve permanência em Roma, manifestastes o desejo de ser recebidos na
casa do Pai comum de todos os fiéis católicos. Sinto-me feliz por me ser dado saudar-vos esta
manhã, durante alguns instantes, e por vos encorajar, a vós que estais na idade em que se
tomam as grandes orientações para o futuro, a fortalecer a vossa fé cristã, a aprofundá-la.

Sim, uma das tarefas dos jovens, na nossa sociedade secularizada, consiste em rejeitar o
conformismo e o respeito humano para encontrar um verdadeiro estado de espírito cristão, isto é
a maneira de se compreenderem a si mesmos e compreenderem o mundo, à luz do Evangelho.
Este comportamento requer necessariamente um modo de viver não raro austero, mas dinâmico,
coerente com a fé e superiormente progressivo no verdadeiro sentido da palavra.

Como diz São Paulo, necessitamos de "ser renovados mediante a transformação espiritual da
inteligência" (cf. Ef 4, 23) que é obra do Espírito Santo, que introduz no mistério do Senhor Jesus
Cristo e da sua Igreja. Porque não podemos separá-los: a mediação da Igreja é necessária para
conhecer a Cristo e viver da sua vida.

Desejo que a vossa permanência em Roma vos permita descobrir muito concretamente alguns
aspectos desta realidade viva da Igreja através dos lugares santificados pelos apóstolos Pedro e
Paulo, os mártires e tantos santos. Oxalá descubrais que o Senhor deu verdadeiramente à sua
Igreja as palavras de vida eterna!

Eis alguns dos votos que formulo por vós, caros amigos, neste tempo de quaresma, que é convite



a uma revisão de vida salutar. Recomendo ao Senhor as vossas pessoas e o vosso futuro, que
vos desejo seja sempre e totalmente baseado no sentido de serviço. A vós, aos membros da
vossa Escola Real dos Cadetes o de modo particular às pessoas que vos acompanham, como
também às vossas famílias, concedo de todo o coração a Bênção Apostólica.
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