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Queridos jóvenes de América

Queridos jovens da América

Dear young people of America

Chers jeunes des Amériques

Uma saudação muito afectuosa a todos os jovens americanos!

Por ocasião do Primeiro Encontro Continental dos Jovens, que se celebra sob o lema «O Espírito ensinar-vos-á todas as

coisas», saúdo-vos muito cordialmente, aqui de Roma. Quanto me seria grato estar em Santiago do Chile! Não tendo

sido possível, enviei-vos como Legado o Cardeal Secretário de Estado. E agora quero fazer-me presente

espiritualmente e manifestar-vos a firme esperança que deposito em vós, para que Jesus Cristo seja mais conhecido,

mais amado e melhor proclamado na América.

Este segundo ano de preparação para o Grande Jubileu do Ano 2000 é dedicado ao Espírito Santo. Desejo agora

recordar-vos como Jesus, guiado pelo Espírito, foi à Sinagoga de Nazaré. Ao fazer a leitura bíblica, encontrou uma

passagem do profeta Isaías: «O Espírito do Senhor está sobre Mim, porque Me ungiu, para anunciar a Boa Nova aos

pobres; enviou-Me a proclamar a libertação aos cativos e, aos cegos, o recobrar da vista; a mandar em liberdade os

oprimidos, a proclamar um ano de graça do Senhor» (Lc 4, 17-19). Grande foi a surpresa dos ouvintes quando lhes

disse: «Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura, que acabais de ouvir» (ibid., 4, 21). Também hoje se cumpre esta

Palavra. O Espírito Santo quer descer sobre cada um de vós, como num novo Pentecostes, para que continueis a levar

a cabo a própria missão como discípulos de Cristo.



Queridos jovens, deixai-vos guiar pelo Espírito do Senhor para estenderdes uma mão àqueles que anelam, uma

maneira diferente de viver! Não tenhais medo! Eu sei que nos vossos corações pulsa com força um profundo desejo de

serviço ao próximo e de solidariedade. Que a América seja um Continente de irmãos e irmãs, iguais em dignidade,

consideração e oportunidades.

Jovens americanos, o Papa convida-vos a ser protagonistas da história do Terceiro Milénio. Que de um extremo ao

outro do Continente haja muitos jovens que, com o exemplo de tantos Santos e Beatos americanos, estejam dispostos a

deixar tudo por amor a Cristo, para O seguirem como missionários do Evangelho. Este é o dia e o momento para dar a

Jesus Cristo um sim total e construir com Ele a nova história da América!

À Virgem Maria, a quem invocais como Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira e Imperatriz da América, confio este

Encontro Continental dos Jovens. A Ela confio todos vós para que vos abra o coração repleto de amor materno e de

zelo missionário.

Dirijo agora uma saudação particular aos jovens do Chile que, com a ajuda dos seus Pastores e das Autoridades locais,

prepararam muito dignamente o grandioso Encontro de Santiago. A todos vós renovo o meu sincero afecto e concedo a

Bênção Apostólica: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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