A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA JOÃO PAULO II A PARIS
XII JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
(21-24 DE AGOSTO DE 1997)

SAUDAÇÃO DO SANTO PADRE AOS MILHARES
DE JOVENS REUNIDOS NO «CAMPO DE MARTE»
Paris, 21 de Agosto de 1997

Jovens do mundo inteiro
O Bispo de Roma saúda-vos e transmite-vos a sua confiança e alegria por se encontrar
convosco. Provindes de diferentes países e de todos os continentes. Representais não apenas a
juventude francesa e europeia, mas também a da América do Norte, da América Central e do Sul,
dos Arquipélagos e das Ilhas do Oceano Atlântico, a juventude de numerosos países africanos,
das Ilhas do Oceano Índico, a juventude da Ásia, da Austrália, do Extremo Oriente e de todos os
mares que circundam o continente asiático, e a juventude do Pacífico. É uma Jornada da
Juventude verdadeiramente mundial! Vós sois a esperança do mundo, vós que aspirais a uma
vida cada vez mais bela, fundamentada sobre os valores morais e espirituais que tornam livres e
orientam os nossos passos rumo à eternidade.
Vós continuais a história da Jornada Mundial da Juventude. Vale a pena recordá-la. Realizou-se
pela primeira vez em Roma, em 1984. A sucessiva teve lugar em Buenos Aires (1987). Em
seguida, encontrámo-nos em Santiago de Compostela, na Espanha (1989), e em Częstochowa,
na Polónia (1991). Esta última Jornada foi deveras particular, porque pela primeira vez nela
participaram jovens provindos da ex-União Soviética: russos, ucranianos, bielo-russos, lituanos,
letões, estonianos, representantes do Cazaquistão e das outras Repúblicas da Ásia Central, bem
como cristãos do Cáucaso. Nessa ocasião, a dimensão mundial da Jornada da Juventude
adquiriu uma nova amplitude. Em 1993 encontrámo-nos em Denver, nos Estados Unidos, e em
1995 em Manila, nas Filipinas, encontro este que contou com a participação mais numerosa,
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facilitada pela proximidade de grandes metrópoles. O encontro actual realiza-se em Paris. É
preciso manter o nível de hospitalidade deste encontro. Dirijo os meus cordiais agradecimentos
ao Cardeal Jean-Marie Lustiger, a D. Michel Dubost e aos organizadores deste encontro,
particularmente aos jovens das diferentes dioceses francesas que prepararam a vinda dos seus
coetâneos. Agradeço a D. Louis-Marie Billé, Presidente da Conferência Episcopal da França, o
seu acolhimento, e aos Bispos franceses a hospitalidade das suas dioceses em relação aos
hóspedes provenientes do mundo inteiro.
Dirijo uma deferente saudação às personalidades que representam as outras Igrejas cristãs e
Comunidades eclesiais, bem como as que representam as Comunidades judaicas e muçulmanas;
agradeço vivamente terem desejado participar neste encontro festivo da juventude católica.
Obrigado aos jovens delegados das Filipinas e da França, que vos convidam a formar a grande
corrente da fé, da solidariedade, da amizade e da paz entre os países do mundo inteiro.
Vós seguis o exemplo dos jovens que, levando ramos de oliveira, foram ao encontro de Cristo
que entrava em Jerusalém. Eles aclamavam a Cristo. Hoje, jovens de todos os continentes, vós
reconheceis Cristo, que nos une em um jubiloso intercâmbio e em uma vigorosa solidariedade, e
caminhais juntos rumo à felicidade que Ele nos oferece. Como sinal da vossa diversidade de
origens e culturas, escolhestes o arco-íris; desta forma, exprimis a vossa acção de graças pelas
alianças de Deus com a criação, até à aliança definitiva, selada pelo sangue do Salvador.

Saudação às delegações
Queridos jovens dos vários países de língua portuguesa!
Com grande alegria, dou-vos as boas-vindas!
Muito obrigado por estardes aqui! Peço a Maria Santíssima que obtenha para vós o dom de
acolher com prontidão o convite de Cristo a conhecer a Sua morada e a permanecer sempre com
Ele, para anunciar o seu Evangelho da esperança ao mundo inteiro.
Queridos jovens, Cristo é a nossa esperança; é a nossa alegria. Durante os próximos dias, abri o
vosso coração e a vossa mente a Cristo.
Vós sois parte integrante da Igreja, que deseja revelar-vos o caminho da salvação e a vereda da
felicidade.
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Convido-vos a deixar-vos guiar pelo Senhor e a percorrer o caminho juntamente com Ele. No
decurso desta semana, desejo-vos jornadas de graça e de paz.
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