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Épara mim uma grande alegria receber e saudar aqui todos vós, professores e estudantes de 23
Institutos Católicos da Província de Limburgo, na Bélgica. Quero saudar de maneira especial o
colégio Santo Humberto de Neerpelt, que de modo tão louvável e feliz continua a sua tradição
organizando pela vigésima segunda vez a anual peregrinação pascal a Roma.

Viestes a Roma no período mais bonito do ano, na primavera, quando a natureza desperta da
morte invernal para nova vida e quando a Igreja celebra o apogeu do seu ano litúrgico, a Páscoa,
a comemoração da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi entregue à
morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação (cf. Rom 4, 25). Mediante o
nosso baptismo tornámo-nos participantes deste mistério pascal de Cristo; fomos sepultados com
Ele na morte, para com Ele ressuscitarmos para a vida nova (cf. a liturgia da Vigília pascal,
introdução à renovação das promessas baptismais).

Vós, jovens que vos encontrais no limiar da vida adulta, devereis agora aceitar conscientemente e
praticar na vossa vida a fé de que vos tornastes participantes mediante o baptismo. De modo
particular na próxima santa noite da Páscoa, durante a Vigília pascal, tereis ocasião de renovar o
vosso baptismo e de confirmar e reforçar a vossa fé. Partindo desta renovação das promessas
baptismais devereis construir a vossa jovem vida como uma vida que em virtude da graça de
Deus difunde o amor no mundo, um amor autêntico, profundamente cristão que sabe emendar e
renovar a sociedade, substituindo à injustiça, a exploração e a discórdia, com a justiça, o respeito
pelo próximo e a paz. Nas vossas mãos jovens está o futuro da Igreja e da vossa pátria.
Empenhados por um futuro bom, revestindo-vos cada vez mais da vida nova, que tem a sua fonte
na ressurreição de Nosso Senhor, da vida de fé, esperança e amor.



De todo o coração vos desejo que o Senhor ressuscitado vos acompanhe sempre na vossa vida,
e para isto vos dou de bom grado a minha Bênção Apostólica.
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